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Indici maif echipelor. Am ajutat consiliul de con- j 
( ducere la repartizarea judicioasă a 
j- terenului pe culturi, I

f această gospodărie.
Cum am procedat ? După Inaugu- . 

frare, am plecat cu cîjiva tractoriști j 
' ' gospodărie. Am luat legătura cu

( fia de partid și am participat la adu- J 
( narea de discutare a planului de j 
f produefie, la constituirea brigăzilor și j

( Gospodăria colectivă din comuna J 
( Archiud, raionul Bistrița, este în pri- > 
1 mul an de produefie. Executarea Iu- j 
I crărilor agricole a fost contractată cu J 
I S.M.T.-Bistrița. Pentru că în brigada a J 
( X-a lucrează cîțiva tractoriști din Ar- j 
j- chiud, conducerea stațiunii a hotărît ) 
( ca ea să efectueze lucrări pentru j 
f această gospodărie.
( Cum am procedat ? După inaugu- j

r consiliul de conducere și cu organiza- j
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Cum sprijinim 
pe noii colectiviști

După cum s-a -----------

țS&t Comitetului regional Cr^.na o Pculturii. Un nu- al P’M R-. măr de 167.140 fa- •—xnilii de țărani s-au unit în 480 gospodării colective care dețin 440.706 ha teren agricol. Colectivizarea agriculturii este un succes însemnat al organizației regionale de partid, al oamenilor muncii din regiune în înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului, o dovadă că țărănimea urmează cu încredere politica partidului nostru de construire a socialismului la sate.Văzînd succesele obținute de gospodăriile colective în sporirea producției agricole și creșterea nivelului de trai al colectiviștilor, masele largi ale țărănimii din regiune s-au convins că drumul arătat de partid este drumul spre o viață nouă, spre bunăstare și fericire.Anul trecut, gospodăriile colective din regiunea noastră au obținut cu 640 kg grîu și 969 kg porumb boabe la hectar mai mult decît întovărășirile și țăranii cu gospodărie individuală. Gospodăriile colective au dezvoltat mult în ultimii ani și creșterea animalelor. în comparație cu 1960, de pildă, la sfîrșitul anului trecut ele dețineau î_ — prietate obștească cu 109 mai multe taurine, cu 110 mai multe porcine, cu 54 mai multe ovine și cu 230 mai multe păsări.Obținînd recolte sporite,
in la la la la

pro- sută sută sută sutăObțimnd recolte sporite, precum și producții mari de la animale, gospodăriile colective au putut vinde statului, pe bază de contract, cantități tot mai mari de cereale, came, lapte, lînă și alte produse, realizînd însemnate venituri bănești. Anul trecut venitul lor bănesc a fost de 193.700.000 lei. în prezent, 88 gospodării colective din regiune sînt milionare și multimilionare.Toate acestea au făcut ca și munca depusă de colectiviști să fie mai bine retribuită. Numeroase gospodării colective, printre care cele din Sebiș, Mădăras, Hotar, Lugașul de Sus și altele, au sporit mult partea bănească din valoarea zilei-muncă, împart colectiviștilor importante sume de bani sub formă de avansuri lunare sau trimestriale.Creșterea nivelului de viață al țărănimii din regiunea noastră se oglindește în mod convingător și în aceea că construit noi.
Acum,

s-auîn ultimii trei ani la sate peste 15.000 case
după colectivizarea agri

culturii, în fața noastră stă sarcina 
de mare răspundere de a sprijini 
concret gospodăriile colective, în
deosebi pe cele tinere, să întoc
mească planuri de producție bine 
chibzuite, să se pregătească cît mai 
temeinic în vederea campaniei agri
cole de primăvară.

în acest «cop, comitetul regional 
da partid și comitetul executiv al 
sfatului popular regional au luat 
măsuri ca în gospodăriile colective 
noi și în cele care au crescut mult 
în ultima vreme să fie trimiși acti
viști de partid cu experiență, ingi-

neri agronomi, zootehnicieni și e- conomiști. în sprijinul noilor gospodării au mers de asemenea președinți, brigadieri și contabili din gospodăriile colective fruntașe. A- ceștia ajută consiliile de conducere la întocmirea planurilor de producție și organizarea muncii, la rezolvarea tuturor problemelor care se ivesc acum, la început de drum.Comitetul regional de partid și sfatul popular regional acordă o atenție deosebită pregătirii cadrelor de conducere din gospodăriile colective. Au fost organizate cursuri de 6—12 zile pentru președinți, brigadieri și socotitori. Pînă în prezent au urmat aceste cursuri 236 președinți și peste 400 brigadieri, iar acum are loc școlarizarea a 250 contabili-socotitori.Organizațiile de bază au un rol deosebit de important în consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor colective. Comitetul regional și comitetele raionale de partid acordă o mare atenție întăririi organizațiilor de bază clin gospodăriile colective, repartizării judicioase a membrilor de partid în brigăzi și echipe,’instruirii și îndrumării lor pentru a cunoaște problemele economice și organizatorice ale gospodăriei, pentru a mobiliza masele de colectiviști la realizarea planului de producție, întrucît în unele gospodării colective sînt puțini membri și candidați de partid, comitetele raionale îndrumă și ^sprijină organizațiile J~ 1—* ;-------- xîn rîndul pe cei viști, care prin munca depusă sînt în fruntea producției riilor colective, se dovedesc oamenii cei mai înaintați ai satului colectivizat.încă din luna februarie, comitetul regional de partid și sfatul popular regional au luat o serie de măsuri pentru desfășurarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară în toate gospodăriile colective — aceasta fiind chezășia obținerii de recolte sporite. Pentru a se asigura mijloacele mecanizate necesare gospodăriilor colective s-a stabilit raza de activitate a fiecărui S.M.T. și s-a făcut o redistribuire a parcului de mașini și tractoare în raport cu cerințele fiecărui raion. S-a mărit parcul de tractoare la S.M.T. Șicula, Tileagd, Nușfalău, care deservesc raioanele Ineu, Aleșd, Beiuș și Șim- leu unde s-au creat cele mai multe gospodării colective noi.
în majoritatea stațiunilor »-au 

ținut sfaturile S.M.T. Cu acest pri
lej, pe baza volumului de lucrări

de bază să primească candidaților de partid mai vrednici colecti-luptei pentru sporirea și întărirea gospodă-

J 
r terenului pe ' culturi, la transportul ) 
[■ unei cantități mai mari de gunoi pe j 
( tarlalele care vor fi semănate în pri- J 
l măvară, la curățirea semințelor. In | 
( cîteva rinduri am fost la cimp și am j 
f controlat starea de vegetație a grîu- J 
[ lui. Așa cum se prezintă acum plan- j 
I tele, se poate prevedea o recoltă j 
( bună. J
l Gospodăria are circa 1000 ha. te- l 
( ren. în afară de grîu, colectiviștii vor j 
( mai cultiva porumb, floarea-soarelui, 1 
( cartofi, sfeclă de zahăr și alte cui- j 
r furi.

( dărie, am făcut apiuvi^iuuaica uu < 
[ combustibil. Ca să nu fim nevoiji să j 
f ne deplasăm la stațiune pentru a re- J 
fpara micile defecțiuni ce s-ar putea j 
( ivi la mașini în timpul lucrului am j 

adus cu noi și unele piese de re- j 
( zervă. J
[ Consiliul de conducere al gospo- j 
I dăriei ne-a asigurat condifii bune de ) 
{• lucru. Sîntem hotărîți să ne îndeplinim j 
f angajamentul, ca încă din acest 
( gospodăria colectivă în care 
f crăm să obțină recolte mari de 
( rumb, cartofi și sfeclă de zahăr.

f MIHAI BUTECAN
( șeful brigăzii nr. 10 de tractoare j 
( S.M.T.-Bistrița, raionul Bistrița J

I
J

Sîntem pregătiți să pornim la cîmp J 
n prima zi bună de lucru. J 
)t utilajul necesar în campania j

din
[• Tot utilajul 
' aceasta a fost adus în gospo- j 

aprovizionarea cu J

an J
Iu- J 

po-j

Gheorghe Burclcă conduce una din 
echipele fruntașe din atelierul cazan- 
gerie I al Uzinei de utilaj chimic și 
petrolier din Capitală. Succesele echi
pei sale se bazează pe organizarea 
temeinică a muncii șl pe folosirea me
todelor avansate. Echipa aplică ,dăl- 
tuirea electropneumatică în locul dăl- 
tulril mecanice ; noua metodă asi
gură o productivitate mai inaltă a 
muncii șl o calitate superioară a lu
crărilor executate. Despre calitatea 
produselor la care lucrează echipa, 
controlorii tehnici de calitate fac în
totdeauna bune aprecieri. Lună de 
lună, numele cazangiului Gheorghe 
Burclcă e prezent la panoul de onoa
re al fruntașilor din uzină.

Eugenia Dumitrescu este conducă
toarea unei brigăzi de producție din 
cadrul unității a II-a a fabricii de 
produse zaharoase „București". Lună 
de lună, brigada își depășește sar
cinile de plan, sltutndu-se printre bri
găzile fruntașe ale fabricii. Membrii 
brigăzii se 
produse de 
de bază a 
Dumitrescu 
de partid.

străduiesc să dea numai 
bună calitate. Organizația 
primit-o pe tov. Eugenia 
in rindurlle candidațllor

înalțî de utilizare a agregatelorTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Muncitorii și tehnicienii de la linia mijlocie a sectorului de laminoare al Combinatului metalurgic Reșița se străduiesc, în cadrul întrecerii socialiste, să obțină indici mai înalți de utilizare a agregatelor, în acest scop au fost luate măsuri pentru asigurarea unui regim termic optim la cuptoare, astfel ca

la cajele de laminoare să nu ajungă decît lingouri încălzite corespunzător. S-au luat și măsuri organizatorice pentru executarea unor reparații de bună calitate și pentru folosirea deplină a timpului de producție. Ca urmare, indicele de utilizare a agregatelor a crescut în prima jumătate a lunii martie la această linie cu 850 kg laminate pe ora efectivă.

Esîceîarea. fociaSiis bbi AEgerâa
Ieri, Ia orele 12, a 

încetarea focului în 
nată cu deosebită bucurie în numeroase țări ale căror po
poare și-au manifestat cu acest prilej calda simpatie cu 
lupta bravului popor algerian. Biroul Politic al P. C. Fran
cez a dat publicității o declarație în care, după ce salută 
victoria poporului algerian, arată că aceasta este, de aseme
nea, victoria clasei muncitoare și a poporului francez care 
au luptat pentru reglementarea pașnică a problemei alge
riene. Pe adresa guvernului provizoriu al Republicii Algeria 
sosesc numeroase 
pag. IV-a).

intrat în vigoare acordul cu privire la 
Algeria. Această veste a fost întîmpi-

telegrame de felicitare. (Amănunte în

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL CUBEI, RAUL ROA. a adresat Departamentului'de Stat al S.U.A. o notă de protest împotriva transformării bazei maritime militare 'Guantanamo într-un centru de activitate subversivă, spionaj, provocări- și agresiune împotriva poporului cuban. . .Guvernul revoluționar al Cubei, se arată în notă, declară din nou că este ferm hotărît să ceară retrocedarea acestei părți a teritoriului național cuban, ocupate de Statele Unite.

în turneu
După prezentarea pe scena bucu- 

reșteană a pieselor ,,Iașii'n carnaval" 
de Vasile Alecsandri și „îndrăz
neala" de Gheorghe Vlad, două gru
puri de actori ai Teatrului regional 
București întreprind un turneu, cu 
cele două spectacole, prin orașele 
și satele regiunii.

Piesa „Iașii'n carnaval" a fost Ju
cată la Giurgiu și Zimnicea. In urmă
toarele patru zile vor fi date repre
zentații -la Găuriciu, Piatra, Conțești 
și Smîrdioasa. „Indrăznec’a" a fost 
prezentată la Fetești, Călărași, Roseți 
și Ciochina, Ea urmează să fie ju
cată la Țăndărei, Slobozia, Urziceni, 
Jilavele.

Fruntași în întrecerea pentru îmbunătățirea calității produselorLa Ooanblnaitul siderurgia din Hunedoara șl minele de fier Teliuc și Ghelar, 2.000 de tccși in calității realizarea de economii. Tinerii de la laminorul de profile de 650 mm de
mai mult de tineri sint frun- imbunătățirea producției și

la Hunedoara, de pildă, folosesc laminare la toleranțe negative. Pe această oale el au economisit, de la Începutul anului șl pînă acum, o cantitate de metal din care 
ie pot fabrica aproxl-

metoda de matlv 50 de combine de cereale.Folosind procedeul de pușcare selectivă a minereului, tinerii de la Teliuc au Îmbunătățit In luna aceasta cu 1,70 la sută conținutul de metal al minereului ex
tras.

Ș co a 1â 
nouăTR. MĂGURELE (coresp. „Scînteii"). ' în centrul orașului Turnu Măgurele se înalță o clădire nouă, cu două etaje. Este localul școlii medii, de curînd construit și care va.fi dat în folosință după vacanța de primăvară a elevilor. Școala are 16 săli de clasă, laborator, bibliotecă etc.

ÎN ITALIA peste 20.000 de participant! la „Mișcarea împotriva primejdiei de război,1 pentru pace și de-' zarmare generală’ au participat la un impresionant marș al păcii. Ei purtau pancarte cu lozincile: „Pace lumiil", „Nu avem nevoie de tunuri, ci de case, cărți, școli și spitale 1’, „Jos colonialismul 1", „Sîntem pentru dezarmarea generală și totală 1’.
Excursioniști în Capitală

-AK>

Președintele Consiliului de Miniș- mătoarea telegramă președintelui 
tr.i al Republicii Populare Romîne, guvernului provizoriu al Republicii 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat ur- Algeria, Ben Youssef, Ben Khedda :Domnule președinte, ‘Am luat cunoștință cu vie bucurie despre acordul , dintre guvernul provizoriu al Republicii A-lgeria și guvernul’francez, cu-privire la autodeterminarea-Algeriei ca stat independent, suveran și la încetarea războiului în Algeria.Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, ca în numele- poporului romîn, al gjivernului Republicii Populare Romîne și al meu personal, să-felicit călduros poporul algerian, guvernul provizoriu al Republicii Algeria și pe dv. personal pentru această mare victorie în lupta pentru . independență și suveranitate națională.Această victorie constituie o contribuție de seamă la cauza măreață a lichidării definitive a colonialismului și a consolidării păcii în lumea întreagă.Guvernul Republicii Populare Romîne, exprimînd sentimentele de prietenie ale poporului romîn față de poporul algerian, declară că recunoaște de drept guvernul provizoriu al Republicii Algeria și își exprimă dorința de a stabili cu el relații diplomatice. Guvernul romîn este încredințat că relațiile prietenești existente între poporul romîn și poporul ■ algerian se vor dezvolta multilateral în intereșul ambelor țări. ■Guvernul și poporul romîn urează din toată inima guvernului și eroicului popor algerian succes în construirea statului național indepen- ■ suveran, în crearea unei economii prospere și a unei culturi miioritoare.

Peste 1.000 tineri muncitori de la 
uzinele de tractoare, de autocamioane, 
de la fabricile „Rulmentul", „Partizanul 
Roșu“, „Dezrobirea" și alfe întreprin
deri din Brașov au plecat duminică di
mineața înfr-o excursie cu un fren spe
cial la București.

Bucureșfiul a primii da asemenea 
duminică vizita a tncă 4.000 de oa
meni al muncii din Sibiu, Tg. 
Mureș, Pitești, Tîrgovlște, Azuga, Fieni, 
Bușteni șl Sinaia. în Capitală ei au vi
zitat Casa Scînteii, Piața Palatului R.P. 
Romîne, noi cartiere de locuințe mun
citorești, precum șl Muzeul de istorie 
a partidului.

Seara o parte din excursioniști au 
asistat In noua sală a Circului de Stat 
la spectacolul „O seară la Moscova".

(Agerpres)

La nivelul cerințelor
tînărului de azi

(Continuare în pag. IlI-a)

l'" '>'!

s-a mulțumit cu 
a făcut : nu poțiexistă membri 

Vasile N. Jean 
automate, Nico- 

șef de brigadă 
și mulți alții

decorespondentiB £se
n vo unturi trimită tatălui 

său o scrisoare 
„ n în legătură cu

părerea . ute-

(Continuare In pag. Il-a)
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LA PITEȘTI PE ȘANTIERELE
..... ................. .. ................. .......... .......... kJ

CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINT
La Pitești, numai în 1961 au fost date în folosință 379 apartamente. 

Majoritatea noilor construcții cuprind apartamente cu două șl trei 
camere, au magazine la parter. Fotografia nr. 1 prezintă unul din 
noile blocuri de pe B-dul Republicii. Și în acest an se construiesc noi 
locuințe. Piteștenil vor primi 580 apartamente. Iată o scurtă vizită 
în imagini pe cîteva dintre șantierele de locuințe ale orașului.

...Pe șantierul din str. Smeuril se înalță un ansamblu cu 253 de 
apartamente. La construcția lor sînt folosite în bună parto elemente
le prefabricate. Toate planșeele se execută numai din fîșli de beton 
prefabricat. Operațiile de ridicare a materialelor pe planșeu sînt 
efectuate cu ajutorul macaralei-turn (fotografia nr. 2). Pe șantier 
lucrează brigada de flerarl-betoniști condusă de Aurel Pușcașu, care 
a economisit într-un trimestru peste 3.000 kg de fier-beton ; zidarii 
din brigada lui Dumitru A. Stănică execută numai lucrări de bună 
calitate. Fotografia nr. 3 prezintă pe brigadierii Gheorghe Dumitru, 
Vasile Matei, Ion Blejdea și Dumitru A. Stănică discutînd planul 
viitoarelor lucrări. Un șantier pe care se înalță două blocuri cu 
peste 100 apartamente este cel de pe str. 1 Mal. La accelerarea rit
mului lucrărilor aduce o contribuție deosebită brigada de betoniștl 
condusă de Marin Chițu. Vizita noastră a coincis cu turnarea plan- 
șeului de la primul nivel al unuia din cele două blocuri care se 
ridică aici (fotografia nr. 4).

Obiectivul fotografic a surprins pe unele șantiere imagini mal 
puțin îmbucurătoare. Lingă gară a început din anul trecut construcția 
a două blocuri. Potrivit primei variante a proiectului șl documenta
ției întocmite de către Direcția de sistematizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor—Argeș, blocul A urma să aibă un corp cu 
trei etaje și altul cu cinci etaje. La această soluție s-a renunțat 
ulterior. A fost întocmit un nou proiect, care prevede ca blocul A 
să fie compus tot din două corpuri, însă unul cu patru etaje, Iar 
celălalt cu opt etaje. Deși a trecut destul timp de Ia alegerea noului 
proiect, nici pînă acum D.S.A.P.C.—Argeș nu l-a definitivat. în con
secință, lucrările la acest bloc au fost oprite (fotografia nr. 5). Pe 
acest șantier nu există nici grija cuvenită pentru folosirea gospodă
rească a materialelor. Importante cantități de material lemnos și 
cărămizi stau risipite, sînt expuse deteriorării (fotografia nr. 6).

(Fotoreportaj de GH. PETRESCU șl M. CIOC)

Munca politică a U.T.M. urmă
rește perfecționarea continuă ..a 
activității tinerilor în producție, 
ridicarea calificării lor, rășpîndi- 
rea experienței înaintate. Orga
nizația U.T.M. intervine cu folos 
și în cazurile unor tineri a căror 
comportare lasă de dorit. Bună
oară, într-o adunare U.T.M. a 
fost pus în discuție tînărul Mir
cea P., care se cam obișnuise să 
întreacă măsura la băutură. 
Mulți tineri au luat cuvîntul în 
adunare pentru a-și exprima dez- . 

, __________________ aprobarea. S-a

miștilor despre comportarea, lui. 
Colectivul nu 
atzt.-- Și bine ____ ........._
schimba un ont doar' într-0 adu
nare. : generală. -De multe orij • cel 
mai important este-, să descoperi, 
veriga justă, să știi ce-l interesea
ză mai mult, ce preocupări'și ce-. 
înclinații are și, în strînsă legătu
ră cu ele, folosindu-le. cu -price- ■ 
pere, să desfășori munca educa-, 
tivă. Bunăoară Mircea P. arăta' 
foarte mult interes pentru activi
tatea artistică de amatori, 'avea și 
aptitudini. A fost antrenat în bri
gada artistică de agitație. a uzi
nei. Numai începutul a fost. greu. 
Azi colectivul se mândrește cu 
succesele sale în producție, în

'Aproape trei sferturi dintre 
muncitorii ce intră zilnic pe 
poarta uzinei noastre sînt tineri. 
El mînuiesc o mare parte din 
mașinile moderne cu care sînt 
înzestrate liniile tehnologice. 
Succesele uzinei constituie într-o 
mare măsură și rodul muncii ti
neretului, de a cărui educație se 
ocupă organizația U.T.M., îndru
mată îndeaproape de comitetul 
de partid.

Este știut Că în activitatea e- 
ducativă principalul îl constituie 
educația prin 
muncă, dezvol
tarea atitudinii 
socialiste față 
de muncă și- 
de îndatoririle
sociale, exemplul ■ înaintat al 
fruntașilor. In fiecare secție a 
uzinei noastre

partid ca 
la secția
Giurcă, 

turnătorie 
care, prin felul cum muncesc, prin 
grija pentru bunul mers al pro
ducției, pentru ridicarea califică
rii celor din jurul lor, constituie 
un bun exemplu pentru tineret. 
Efectele muncii educative duse de 
membrii de partid la locul de 
muncă sînt prezente și în rezul
tatele pe care tinerii le obțin în 
producție, în numărul mare de 
fruntași din rîndurile tineretului. 
In toate secțiile întîlnești tineri 
cu care colectivul se mîndrește : k . . . - . ■■ -
Constantin Bădeanu abia a termi- ongada de muncă patriotică, cit 
nat școala profesională a uzinei. 
Lucrează ca frezor la sectorul C 
și este apreciat ca muncitor de 
nădejde. A și" ajuns fruntaș în 
producție. Cititor pasionat, el și-a 
înjghebat o bibliotecă. Tînărul 
Constantin Neagu este unul din
tre muncitorii cu multă expe
riență din secția rodaj-elemenți. 
Mihai Neguțescu, din secția 
sculărie, este fruntaș în pro
ducție și la învățătură (urmează 
cursurile clasei a Xl-a serală). 
Brigăzile de tineret conduse de 
Ion Mihăilă șt Iulian Buharu au 
cîștigat titlul de brigăzi fruntașe.

și pe scenă, la spectacolele bri
găzii artistice de agitație.

Există, firește, și cazuri mai 
dificile, care cer mai multă răb
dare și perseverență în atingerea

Ing. ADRIAN PRODAN, res 
ponsabilul postului, ROMICA 
STANCIU, secretarul comite
tului U.T.M., și ION DURBA 
CÄ, maistru, din postul de co- 
respondepți voluntari ai „Scîn
teii“ de la Uzinele metalur

gice Sinaia
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Largi posibilități pentru sporirea

Gospodăria colectivă, pe baza muncii în Comun, 
a mecanizării lucrărilor 
și introducerii măsurilor agrozootehnice înaintate are posibilitatea să sporească foarte mult producția în toate sectoarele și să realizeze pe această cale mari venituri. Anul trecut, veniturile bănești 
ale gospodăriei noastre au fost de aproape 4 milioane lei. Izvorul principal al veniturilor l-a constituit de bună seamă producția vegetală ; lucrînd mecanizat și aplicînd măsurile agrotehnice diferențiat, am obținut producții mari la hectar. Ö altă parte din venituri provin dè la fermele de animale, care au luat o dezvoltare destul de mare mai ales în ultimii ani. în prezent gospodăria dispune de peste

800 de taurine din care 320 vaci cu lapte, 1.700 de porci din care 160 de sctoafe, 2070 de oi merinos, peste 6.000 de păsări matcă.« Eleșteele de pește, grădina de legume ne aduc, de asemenea, venituri însemnate.De curînd, gospodăria noastră s-a unit cu cea din satul vecin Marțihaza, o gospodărie mai nouă. Suprafața agricolă, a gospodăriei se ridică Ia 2,500 ha, ceea ce permite folosirea mai rațională a pământului. Numai prin desființări de drumuri, răzoare etc. vom lărgi suprafața agricolă cu aproape 10 ha, ceea ce va însemna un surplus de producție de cel pUțih 21.000 kg. grîu sau 38.000 kg. porumb boabe anual. Prin unire se creează avantajul de a iriga o supra

față de cel puțin 300-— 40Ö ha de porumb. în planul de producție pe acest an am prevăzut să realizăm la hectar cel puțin 2.140 kg. grîu, 3.820 kg porumb boabe, iar pe o suprafață de 300 ha cite 5.000 kg porumb boabe la hectar în condiții de neiri- gare.Avem posibilități mai mari de dezvoltare a sectorului zootehnic. Vom avea astfel la Sfîrșitul anului o încărcătură de 42,4 capete taurine din care 17,6 vaci cu lapte la 100 ha teren. La Marțihaza vom putea iriga o suprafață întinsă de pășune, ceea ce va însemna o cantitate mai mate de masă verde. Producția medie de lapte va crește în acest an la cel puțin 2.500 litri pe vacă furajată. De aseme

nea, numărul porcilor va spori la 3.000 capete, ăl oilor la peste 2.800, iar ăl păsărilor Ia 22.000.Unirea creează posibilități mai bune de folosire rațională à brațelor de muncă. La Mădăras era lipsă de oameni în perioadele de vîrf, iar la Marțihaza, , unde producția èra măi slab dezvoltată, prisoseau. Acum toate brațele de muncă vor fi folosite pentru dezvoltarea gospodăriei.Sîntem hotărîți ca și de aici înainte să fim în primele rînduri în ce privește sporirea producției â- gricole vegetale și animale.
TEODOR MAGHIAR 

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele gospodăriei 
colective „Steaua Roșie“ 

din Mădăras

Pregătiri de primăvară

HOMORÖG

După încheierea colectivizării a- gricultuni în regiune, am vizitat cîteva gospodării colective mai vechi și mâi noi. Peste iot se fac ultimele pregătiri înainte de a se ieși la muncile cîmpului.Gospodăria colectivă de ăici a luat ființă deaurind au 526 familii’ și 1.8Ô0 ha. teren. Zilele acestea au fost formate brigăzile și echipele. Organizația de bază ă repartizat membrii dé partid îh așa fel îricît î>n fiecare brigadă comuniștii să lucreze în locurile cele mai hotărîtoare ale producției. Președintele gospodăriei, Dumitru Hurgöi, membrii consiliului de conducere au socotit gospodărește ce lucrări trebuie făcute înainte de ieșirea la cîmp. Printre altele, colectiviștii du adunat materialul necesar construcției unui grajd pentru 90 de vaci.

obține pe cele 300 ha planificate cel puțin 5.000 kg porumb boabe lă ha.— De fapt, nu 5.000 vrem să realizăm, ci 6.G00 kg porumb boabe la hq, căci avem toate condițiile — ne spune agronomul.Și -în această gospodărie au fôèt pregătite semințe de soi, uneltele etc. în zilele cu timp prielnic colectiviștii au însămânțat 12 ha cu orz și 3 ha cu măc. Sub geamul răsadnițelor cresc culturile forțate. Castraveții sînt înfloriți, iar la roșii s-a început répicatul în ghivece nutritive. Ghivecele se execută cu ajutorul a 5 mașini simple, construite în gospodărie.Și in alte gospodării colective se desfășoară cu intensitate lucrările pentru obținerea Unei recolte bô-

gpto în acest an. De asemenea, se pun bâzele dezvoltării diferitelor ramuri de producție. în gospodăriile colective din Lugaș de Jos, raional Aleșd, unde există bune condiții de dezvoltare a pomicultură, colectiviștii au săpat primele sute dé gropi pentru plantări de pomi.Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sfaturile populare și specialiștii dau un ajutor concret gospodăriilor colective în definitivarea planurilor dé producție, în buna organizare a muncii și pentru luarea tuturor măsurilor de care depinde succesul lucrărilor dé primăvară.
IOSIF POPA 

coresp. „Scînteii“

Cifre $â fapte
e Anul trecut un număr de 18 

gospodării coleotive din regiune 
printre care cele din Hotar, 
Ciocaia, Olari au obținut venituri 
bănești la suta hectare teren în 
sumă de peste 200.000 lei.

• Cele 11 S.M.T.-uri din re
giune dispun de un parc de 1.418 
tractoare fizice, 4Ö7 combine și 
numeroase alte mașini agricole 
care lucrează pe ogoarele colecti
viștilor.

e în satele regiunii Crișana 
există în prezent 067 cămine cul
turale, 408 biblioteci sătești, 172 
cinematografe sătești. Bibliotecile 
sătești au aproape 200.000 volu
me. Pînă acum sînt electrificate 
144 sate, iar 53 de localități au 
fost radioficate.

e Volumul mărfurilor desfă
cute anul trecut populației din 
satele regiunii se ridică la 
821.586.000 lei — cu aproape 
90.000.000 lei mai mare decît în 
anul 1960.

In ultimii 3 ani în satele regiunii Crișana s-au construit 15.338 caso 
noi. ta Borș, Mddâras, Sîntana și în numeroase alte localități din re
giune pot ii întîfnlte străzi întregi cu case noi. în clișeu : Case pe una 
din noile străzi din Salontă, construite în ultimii ani de către colectiviști.O baza furajeră corespunzătoare

Colectiviștii din raionul 
Oradea sînt cunoscuji că 
buni crescători dé animale. 
Din an în an au fost Spo
rite efectivele de animale 
proprietate obștească, iar 
pe baza măsurilor stabilite 
se prevede ca în urmă
torii ani să se ajungă la 
peste 22.500 taurine, pes
te 35.500 porcine și pes
te 40.000 ovine.

O atenjie deosebită s-a 
acordat creșterii producti
vității animalelor pe baza 
introducerii unei furajări 
rationale. Acest lucru este 
Oglindit de faptul că pro
ducția medie pe raion în 
1961 à fost de 1950 litri 
lapte pe vacă furajată, iar 
producția de lînă — de 
5,07 kg pe oaie tunsă.

Porumbul boabe, po
rumbul siloz recoltat în

faza de lapte-ceară — în 
amestec cu leguminoase 
verzi — trifölienele, borho
tul, precum și conveerul 
verde, constituie baza 
furajeră care asigură dez
voltarea acestui sector în 
raionul nostru. în anul tre
cut, gospodăriile colective 
au însilozat peste 20.000 
tone porumb și alte fura
je suculente, cantitate du
blă față de 1960.

Pentru à asigura o con
tinuă creștere a efectivelor 
precum și sporirea pro
ductivității acestora, gos
podăriile colective au sta
bilit o serie de masuri. 
Astfel, vor fi extinse su
prafețele cultivate cu le
guminoase Și porumb siloz, 
în așa fel ca să se poată 
asigura pentru fiecare

vită mare cite 10 tone fu
raje însilozate, iar pentru 
tineretul bovin cîfe 5 tone. 
Prin lucrările de îngrijire 
și întreținere a pășunilor, 
ca defrișări, combaterea 
eroziunii solului, prin apli
carea de îngrășăminte și 
altele va crește mult pro
ductivitatea acestora. Spo
rirea producției agricole la 
toate cplturile Șl îndeosebi 
a celei de porumb va 
crea o bază furajeră co
respunzătoare efectivului 
sporit de animale ce și-l 
propun să-l crească gos
podăriile colective din ra
ionul nostru.

Ing. EMIL NEGRUȚIU 
vicepreședinte 

al Sfatului popular 
raional Oradea

Măsuri concrete și eficace pentru 
consolidarea gospodăriilor colective

(Urmare din pag. I-a)

Gospodăria colectivă este și veche și nouă. Veche, pentru că ă luat ființă mai de mult și nouă, pentru că în iarnă aceasta numărul familiilor din gospodărie a crescut de la 180 la 782 Am găsit pe agronomul gospodăriei, Simion Niâtăi, pregătind niște știu- leți de porumb spre a demonstra mai bine Colectiviștilor cum se pot

CIÜMEOHIU

Gospodăria agricolă colectivă 
„Secera și ciocanul“ din comuna Olari se numără printre unitățile fruntașe pe regiune în creșterea animalelor. Aici s-a obținut anul trecut o producție medie de 2.776 litri lapte pe cap de vacă furajată. Din sectorul zootehnic gospodăria a realizat 1.708.000 lei.în planul de producție al gospodăriei sé prevede că la slîr- șitul anului să se ăjungă la o încărcătură medie la sută de hectare teren de 36 taurine, 45 pot- cine și 100 ovine. Producția medie de la fifecare vacă furajată va fi de 2.800 litri lapte, iar de la fiecare oaie se vor obține 4,5 kg lină. Zootehnia va contribui cu 2.500.000 lei la cele 6.300.000 lei Venituri planificate pe acest an de gospodărie.Fotografia alăturată reprezintă un aspect din sectorul zootehnic al colectiviștilor din Olari.

Folosim experiența 
gospodăriilor fruntașeGospodăria noastră e tlnără — s-a înființat abia acum câteva luni. Pentru întărirea ei, organizația d9 bază dă o mare atenție folosirii experienței gospodă- riilor colebtlve vechi.încă din perioada cînd lucram în întovărășire, a>m vizitat gospodării colective fruntașe din apropiete. La gospodăria colectivă din Vdida ne-am interesat îndeaproape prin ce metode obțin colectiviștii de pe suprafețe mari,în culturi neirigale, producții cdîe depășesc 5.000 kg porumb boabe la hectar. Ne-au impresionat rezultatele obținute de colectiviștii din Biharea în dezvoltarea sèàtorülui zootehnic. Colectiviștii din Borș obțin mari venitüri din legumicultura.Organizația de bază a propus consiliului de conducere să trimită grüpuri de colectiviști pricepuți în gospodăriile colective despre care am vorbit mai bus. Pe baza celor învățate de la colectiviștii din Biharea ne-am construit un grajd, iar de la cei din Borș am Învățat o serie de metode pe care le aplicăm lă cultura legumelor.D® mare folos ne-a fost experiența organizației de bază din G.A.C. Mădălas în antrenarea colectiviștilor la muncă.La propunerea organizației de bază, consiliul de conducere a repartizat membrii și candidată de partid în brigăzi și echipe.®r9all’2aiia noastră numără 41 de membri de partid ; în ultima vreme s-au măi primit încă 3 candidați

Producem nări cantități (Ic legume timpurii
[
Ir

Noi am extins cultura 
legumelor ajungînd îh 
1961 la o suprafață de 
32 ha. Pe baza expe
rienței dpbîndite în pri
mii ani, gospodăria s-a

în cultivarea 
timpurii, în- i și o seră

Specializat 
legumelor i 
ttucît avem 
de 1.500 m. p. Folosind 
metodele agrotehnice îna
intate, am reușit ca podăriile

anul trecut să realizăm din 
acest 
bune 
venit

In urma

sector 
care

de

produc}ii 
ne-àü adus un 

1.560.000 
unirii cu 
colective

iei. gos- 
din

Sahtăul Mare și Săntăul 
Mic avem posibilitatea să 
dezvoltăm și mai mult 
cultura legumelor, in a- 
cest izn suprafață desti
nată acestor culturi Va 
crește la 69 ha. Gos
podăria noastră va li
vră pentru aproviziona
rea oamenilor muncii de 
Ia orașe 2.000 tone legume. 
Pentru obținerea unor 
producții cit mai timpurii 
încă în luna februarie am 
făcut semănatul roșiilor în 
seră. îh acest fel, lă 
începutul lunii mai, Canti
tăți însemnate de roșii se 
vor da îh consUm.

îh anul viitor grădina 
de legume va ajungă 
la aproape 100 ha. îh fe
lul acesta gospodăria Va 
putea asigUra locuitorilor 
orașului Oradea cantităfi 
sporite de legume și Va 
realiza venituri mari.

IOSIF RICHTER 
ing. agronom, GA.C. Borș

Sarcini de răspundere 
în fafa mecanizatorilor

Recoltele bogafe realizate de multe 
gospodării colective, se datoresc în 
bună măsură și muncii harnice a trac
toriștilor din S.M.T.-ul nostru. Anul 
trecut, producția medie în gospodă
riile. deservite de S.M.T. Sîntana a 
fost: lș grîu de 1.835 kg la hă, iar la 
porumb de 3.350 kg boabe la ha. Co
lectiviștii folosesc tot mai mult munca 
mecanizată și consideră S.M.T.-ul ca 
un sprijin de nădejde al lor. Pentru 
a duce la îndeplinire sarcinile trasate 
de partid vom căuta Să aducem o 
contribuție și mai mare la sporirea 
producției în gospodăriile colective.

Mecanizatorii din stațiunea noastră 
sînt conștienți de răspunderea ce le 
revine. Pe baza experienței cîștigate în 
ultimii arii, am și luat o seamă de mă
suri. în primul rînd, am reorganizat 
brigăzile de mecanizatori, tfi fiecare 
gospodărie avem acum o brigadă per
manentă. La repartizarea oamenilor în 
brigadă am ținut S'ëahia de pregătirea 
profesională a fiecăruia, de Cerințele 
gospodăriilor colective etc.

Ne aflăm îh pragul cămpăniei agri
cole de primăvară. Avem pregătită 
încă din toamnă aproape întreaga su
prafață de teren. Brigăzile de tractoare 
s-au și deplasat îh gospodăriile colec
tive și, acolo unde terenul a permis, 
S-ă și trècut la lucru,

Sîhterh hotărîți să depunem toate 
eforturile pentru a aduce o contribuție 
mare la obținerea de recolte bogate 
în gospodăriile colective pe care le 
deservim.

NICOLAE DUBRONCA 
director SALT. Sîntana

de partid și a fost format un activ fără partid din 40 deAcum organizația defășoară muncă politică colectiviști, partid dfes- de masă înrîndurile colectiviștilor, pentru ca din prima zi cînd Vă începe campania de primăvară, toți colectiviștiisă participe cu regularitate la lucru.
VASILE FARCAȘ 

secretarul organizației de bază 
din G.A.C. Parhida

stabilit de adunările generale ale colectiviștilor, s-a făcut repartizarea tractoarelor și mașinilor agricole pe gospodării colective, ținîn- du-se sêama și de atelajele de care dispune fiecare din ele.G&spodăriile colective noi âu fost îndrumate să adune și să schimbe sertiințele necesare msamînțărilor de primăvară. Pînă în prezent s-âu ridicat de la baze, prin schimb, 474 tone porumb hibrid și s-au cotidi- țidnat 877 töne semințe.Pentru à se asigura îndrumarea tehnică a gospodăriilor colective, organele . regionale au făcut o repartizare mai judicioasă a cadrelor tehnice din regiune. Astfel, aproape 400 de ingineri și tehnicieni a- gronomi de la sfaturile populare, secțiile agricole, gospodăriile de stat și S.M.T.-uri, de la diferite întreprinderi și instituții au fost trimiși pentru perioada campaniei a- gricole de primăvară în gospodăriile colective. în afară de aceasta, gospodării colective vechi, cu multă experiență, și gospodării agricole de stat și-au asumat răspunderea . de a îndruma și ajuta permanent 230 gospodării colective noi.încheierea colectivizării deschide largi perspective de dezvoltare a agriculturii în regiunea noastră. Cunoscînd că sporirea producției de Cereale este sarcina principală în dezvoltarea întregii producții agricole, vom lua toate măsurile poli- tico-organizatorice pentru executarea lucrărilor agricole la un înalt nivel agrotehnic. Potrivit planurilor de producție gospodăriile colective muncesc să obțină anul acesta, în condiții climatice normale, cel puțin 1.700 kg grîu și 2.600 kg porumb boabe la hectar. Pentru suprafața de 24.000 ha, de pe care s-a prevăzut să se obțină o producție de cel puțin 5.0Ö0 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată, vor fi asigurate semințe de bună calitate și se va aplica întregul complex de măsuri agrotehnice.Folosind experiența proprie și învățămintele desprinse din lucrările Consfătuirii pe țară à țăranilor colectiviști, în acest an suprafața cultivată cu legume va crește de aproximativ 2,5 Ori. Pentru a se obține producții timpurii, gospodăriile colective vor Cultiva eu legume „sub geam“ peste 100.000 m.p.

Pe 1.000 ha vor fi asigurate condiții de irigare.în lumina recomandărilor conducerii partidului, în regiunea noastră Se va desfășura ö vastă activitate de punere in valoare a tuturor suprafețelor de teren. în acest sens s-au luat măsuri pentru ridicarea productivității terenurilor nisipoase și sàrâtürôàsé. Pe terenurile în pantă, supuse eroziunii, -se va dezvolta pomi-viticultura. Se vor planta în masiv piersici, caiși și peri în raioanele Oradea, Șimleu și Mar- ghita iar meri, peri, nuci și vișini în raioahele Gurahonț, Șimleu, Aleșd, Beiuș, Marghita și Ineu.Avem toate condițiile pentrü continua dezvoltare a creșterii animalelor, ramură aducătoare de mari venituri bănești. Gospodăriile colective pot șt trebuie să ajungă, la sfîrșitul acestui an la un electiv total de 78.700 ‘ bovine, 85.200 porcine, 224.500 Ovine. Potrivit calculelor făcute, în 1965 regiunea noastră va ajunge là un efectiv de cel puțin 340.000 capete bovine din care 170.000 vaci, iar gospodăriile colective vor avea în proprietate obștească circa 18Ö.0Ö0 bovine. La porcine efectivul va crește la peste 550.000 capete din care în gospodăriile colective la peste 215.000 capete. De asemenea, efectivul de ovine, care a crescut mult în ultimul timp, va ajunge în 1965 i la peste 600.000 capete, din care circa 500.000 oi cu lînă fină și semifină.Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, îndrumăm gospodăriile Colective să cumpere animale, să rețină animalele tinere din prăsilă proprie, să folosească experiența gospodăriilor Colective fruntașe pentru a Construi adăposturile necesare.Comitetul regional de partid va îndruma gospodăriile colective mici să se unească în gospodării mari, spre a folosi mai rațional pămîntul, mijloacele de producție și forța de muncă.Organele și organizațiile de partid și sfaturile populare din regiunea Crișana Vör munci neobosit pentru ca marile posibilități de dezvoltare a agriculturii să fie pe deplin folosite. Astfel, va crește aportul regiunii nCastre la crearea unui belșug de pföduse âgroalîmentare în țară, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.

ta Sîntana s-a Ü serală unde învață aproape 80 de elevi 
le colectiviști. în fotografie : într-o clasășcoală medie. Pe lingă cursurile 

sute de copil al colectiviștilor din localitate, școi la
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.Concursul International da haltera pon-

președintelui Sukarno
(Urmate din pag. I-a)
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forțele progresiste de partidul comu- stîngă a socialiș-

Slovan
86—33

F.

In laboratorul de analize al fabricii de medicamente „Galenicd“ 
din Capitală. (Foto : Agerpres)

îrianul de vest trebuie să fie înapoiat Indoneziei în cursul acestui an, a subliniat președintele. Ordinul meu cu privire la mobilizare continuă să fie în vigoare. Dacă îrianul de vest nu va fi. retrocedat, îndeplinirea acestui ordin va. fi accelerată; Vom folosi toate mijloacele legale pentru a obține retrocedarea Irianu-* lui de vest.

tru „Premiul orașului Moscova* în* 
cheiat duminică seara, odată cu dispu
tarea întrecerilor la categoria gféà. îû 
lipsa recordmähuiui mondial litri Vlasov, 
locul întîi a fost ocupat de tînărul hal
terofil sovietic Leonid javotihski, Care a 
ridicat la cele trei stiluri 490 kg. Egip
teanul Mohamed Ibrahim s-a clasat al 
doilea cu 457,5 kg.

NOTE EXTERNE

Vizita parlamentarilor 
romîni în Indonezia

de guvernămînt

politicii externe a Braziliei în problema Berlinului și renunțarea la comerțul cu R.D.G.Declarațiile lui Quadros reprezintă o nouă probă zdrobitoare . la dosarul încărcat al amestecului

La 22 martie, din orașul Bizerta se Va 
da startul în Turul ciclist international' 
ăl Tunisiei. Participă echipe de cîte 6 
alergători din Ü.R.S.S., Olanda, Suedia, 
Elveția, R. P. Polonă, Iugoslavia, Belgia, 
Tunisia și alte țări. Traseul cursei mă
soară 1.582 km, împărțit! în 11 etape.

Congresul P. C. din. Chile 
si-a încheiat lucrările

comuniștii din întreaga1 al XXÎI-lea al a constituit, un eveniment

meu I“

Reîntors în Brazilia după șapte luni de zile, fostul președinte al Braziliei, Janio Quadros, a dezvăluit la posturile de radio și televiziune cauzele demisiei sale din 25 august 1961.Dezvăluirile nu fac deoît să confirme fapte în general cunoscute opiniei publice.Quadros a subliniat că S.U.A. cru exercitat asupra lui presiuni foarte puternice pentru a-1 determina să schimbe orientarea politicii externe a Braziliei. Reprezentanți oficiali ai S.U.A., printre care ministrul Finanțelor, Douglas Dillon, condiționau ajutorul financiar destinat Braziliei dé executarea acestei cerințe. Reprezentantul R.F.G. la Rio de Janeiro a încercat de asemenea 
să obțină modificarea

La 18 martie lucrările celui de-al XII-leâ Congres al Partidului Comunist din Chile äü luat Sfîrșît. La ultimă să ședință ' Congresul a ales Comitetul Central alcătilit dih 4â dê persoane. Secretar general’al C’.C. à fost reales tovarășul Luis Corvalah.
<entru industria farmaceu- 

și întreprinderile de ta- 
i vopsele.

în timp ce la Seménic schiorii dinamo- 
yiști din Brașov dominau probele nordice 
ale „Cupei R. P. Romine*, pe pîitiilé 
din Bucëgi, repreBentabțll asociației spor
tive Carpați Sinaia sê impuneau în 
probele alpine ale aceleiași competiții. 
Dintre învingători o impresie deosebită 
aü lăsat în această ultimă etapă : P. 
Clinei (Carpați Sinaia) cîștigătoriil pro
bei de Slalom uriaș. Ana Scherer (Voința 
Brașov) clasată pe primul loc la senioare, 
C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) și Mihaela 
Mîzgăreanu (Cirpați Sinaia).

Federația internațională de volei a 
propus Comitetului olimpic internațional 
să fie inclusă In mod oficial și o compe
tiție feminină de Voleibal în programul 
Olimpiadei de vară de la Tokio,

în scrisoarea adresată C.I.O., Federa
ția Internațională de volei Cere ea aceas
tă propunere să fie discutată la viitorul 
congres al C.I.O., care va avea loc în 
Iunie la Moscova.

tarea și aplicarea neabătută a hotă- rîrilor elaborate în comun, pentru întărirea Unității internaționale a comuniștilor' pe baza învățăturii atotbiruitoare a marxism-leninismu- lui. Partidul nostru a condamnât cu hotărîre âtitüdiriéa Conducătorilor Partidului Muncii din Albania, care, rupîndu-se de lagărul socialist, de- dîndü-sé la atacuri calomnioase împotriva libiei geriefalë à partidelor comuniste și muncitorești, împotriva U.R.S.S. și altor țări göciäliste, piih în primejdie construcția socialistă în Albania, fac jocul dușmanilor socialismului.Dezvoltarea și întărirea continuă a sistemului mondial' socialist, avîn- tul mișcării dê eliberare a popoarelor, luptă tot mai hotărîtă a clasei muncitoare și ä altor pături sociale împotriva dominației monopolurilor, mișcarea largă pentru apărarea păcii reprezintă forțe uriașe capabile să țină în ftîu forțele agresive, să Impună rezolvarea problemelor fundamentale' ale zilelor noastre în interesul popoarelor.Țara noastră, ' împreună cu' toate țările socialiste, cu toate popoarele iubitoare de libertate, cu întreaga omenire progresistă este din toată inima alături de lupta dreaptă a eroicului popor cubâri pentru apărarea cuceririlor sale revoluționare.Vă dorim, dragi tovarăși, dih' toată inima, noi și" importante reali-' zări în luptă voastră pentru apărarea intereselor oamenilor muncii din Chile, pentru democrație, pace și' progres social.

cadă a lunii martie vor începe 
arăturile de primăvară. Se pre
gătesc -intens și lucrătorii de. la 
irigații, de care depinde în măre 
măsură succesul luptei pentru 
recolte bogate. Pînă de curînd. 
în bazinele țării s-a acumulat cu 
13,6 la sută mai multă apă de- 
cît la sfîrșitul lunii, martie a a- 
riului trecut. Pe ogoare au .și 
fost transportate cantități mari 
de îngrășăminte chimice.’

fenomenelor interesante, o sta
țiune meteorologică, și de o bo
gată literatură. In observațiile' 
din fiecare seară et aplică în 
practică teoria învățată. Datele 
obținute sînt prelucrate, verifi
cate și clasificate. Elevii fac sin
guri observații asupra corpuri
lor cerești, efectuează calcule cu 
privire la mișcarea' sateliților 
artificiali.

Observatorul din Star a Zagora 
pregătește cadre de viitori as
tronomi, fizicieni.

din Argentina
tă al Iul Frondizi a pierdut contro
lul asupra Camerei. Deputaților“.Rezultatele provizorii ale alegerilor arată că în cadrul Camerei Deputaților numărul locurilor partidului. lui Frondizi scade de la 102 (dintr-un total de 198)' la 76, și că în 10 din cele 14 provincii în care au fost aleși guvernatorii alegătorii au dat voturile opoziției; Rezultatele alegerilor sînt oglinda dezacordului păturilor largi populare față de politica guvernului, politică ce și-a găsit expresia în sporirea dependenței față de imperialismul -S.U.A., în agravarea situației economice și mai ales în subordonarea față dș dictatul S.U.A. în problema cubană, ceea ce a dus la ruperea relațiilor diplomatice cu Cuba. Agenția United Press International afirmă că 
„pentru unii votul a însemnat o a-

Cercuri de prieteni ai teatrului, 
muzicii și filmuluiIn numeroasa întreprinderi din regiune au fost organizate cercuri de „prieteni ai muzicii’ și „prieteni ai filmului*, în cadrul cărora tinerii muncitori au posibilitatea să-și dezvolte înclinațiile artistice, să cunoască creațiile în aceste domenii.în momentul de față în aceste cercuri artistice desfășoară o activitate permanentă peste 6.00Û de tineri muncitori din regiune.

(îAgerprea)

DJAKARTA 19 (Agerpres). —Tratativele secrete neoficiale dintre Indonezia și Olanda se pot termina repede dacă Olanda va consimți să discute oficial metodele prin care îrianul de vest poate fi retrocedat indonezienilor, a spus președintele Indoneziei, Sukarno, într-o cuvîn- tare radiodifuzată.

siT2?iPmL?L0’,abl^pentru 2llele de 22 
șl 23 martie . Vremea se va menține 
rece la început, apoi se va încălzi ușor 
Cerul va Û variabil. Precipitații slabe 
izolate. Vînt moderat din sectorul estic. 
Temperatura în creștere Ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 0 grade șl 
minus 10 grade, Iar maximele întâi 
0 grade șl plus 10 grade.

Din 1945 și pînă azi
La această uzină se realizează 

în prezent 65 tipuri de produse. 
Cea mai mare parte a produse
lor uzinei iau calea industriei 
farmaceutice, a ramurilor indus
triale care fabrică bunuri de 
consum. ; ■

Cu cîțiva ani în urmă a, foși. 
pusă la punct tehnologia pro
ducției industriale a unor Sub
stanțe pentru combaterea buru
ienilor și dăunătorilor în agri
cultură. Realizarea acestor sub- 
stanțe are o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii țării.

Ed »chelele petroliere Moroni, Boldești și Băicoi, la rafinăriile Ploiești și . Teleajen, la uzinele „1 Mai* au fost înființate cetourl ale „prietenilor teatrului’. Tinerii, membri ai acestor cercuri, vizionează împreună spectacole, organizează discuții pe marginea lor, se în- tîlnesc periodic cu oameni de teatru. îh Câdrul cercurilor sînt promovate noi talente pentru formațiile teatrelor dé amatori.

Pentru muncitorii de Ia căile ferate din Cehoslovacia s-a con
struit un mare sanatoriu la Prorov, fa Moravia. Sanatoriul este dotat 
cu cel mal modem utilaj medical.

Echipa Slavia Sofia este fruntașă In 
prima grupă semifinală' a „Cupei cam
pionilor europeni* la ■ volei feminin. în 
ultimul meci, Voleibalistele bulgare au 
învins cu 3—0 pe Legia Varșovia.

DE COMEDIE : SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL — (orele

MUNCITORESC C. F. R.- 
VECINI DE APARTAMENT

•-------—*• aceea, Antoine aO impresionantă scrisoare, meni n-a știut nl-a mamei lui Antoine Gizenga mic despre aceas- ____  i ta. Cînd oamenii noștri, membrii Partidului solidaritatea africană, povestește Mvatamvadi Luiza în scrisoare, au încercat să-l vadă, nu l-au găsit pe Antoine. Am fost prin-, tre ei. Ne-a ajutat o femeie, pé nume S. (nu pot să dau numele ei complet). Ea ne-a comunicat unde se află Antoine. Cînd ata 'venit însă acolo riu ni s-a permis să-l vedem. Mi s-a dat voie numai mie, ca mamă, să intru. Am stat de vorbă cu Antoine. Chiar în noaptea aceea, el a fost transferat la Binza. Acolo n-a stat décît o fiăptămînă și a fost mutat într-uh sătuc mic de pe insula Boiambemba.Duaîndu-mă la el, 1-ann găsit într-o căsuță mică împrejmuită cu Sîr- mă ghimpată. Mănâncă prost și doarme rău. A slăbit foarte mult. A râma» numai piele șl oase. Nu l-am mai recunoscut pe fiul meu.Vă mint cel care spun că Antoine g cerut el însuși permisiunea de a pleca la odihnă. Eu, mama lui, spun cu toată sinceritatea : el n-a cerut nici un fel de odihnă. Dacă ar fi făcut-o, ar fi venit la noi șl nu în Moanda. Sînteți înșelați 1 Vă implor să faceți totul pentru a salva pe fiul meu.Nü esté exclus oa el să fie otrăvit. Sînt convinsă că tot ceea ce mă- nîncă. în prezent Antoine nu este de calitate bună. Dumneavoastră trebuie să faceți primul pas pentru salvarea lui. Nu voi fi liniștită pînă cînd Antoine nu va ii liber.Scrisoarea mamei lui Gizenga este adresată lui Piètre Moulele,' care a ocupat postul de ministru ăl Instruoțiunii în guvernul lui Patrice Lumumba".

Echipa feminină de baschet 
Orbis Praga a clștigat cu 
meciul cu Turnverein Augsburg (R. 
Germană) din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor europeni*. 
Returul se va disputa la Augsburg.

bani în schimbul dosa- rului poliției din acest stat. Sub conducerea aceluiași Cabot spionajul american a elaborat un plan de răsturnare a lui Quadro.s, cu ajutorul reacțiunii interne, plan, care, potrivit săptămînalului Uruguayan „Idea* „a primit deplina aprobare a Washingtonului". La sfîrșitul lui august 1961 planul a fost pus în acțiune și numai vigilența poporului brazilian a împiedicat instaurarea în țară a unei dictaturi militare.Azi s-au schimbat însă timpurile. Lupta popoarelor latino-a- mericane nu mai poate fi stăvilită de metodele „marii bîte", iar încercările imperialiștilor americani de a le perpetua înregistrează eșecuri.

Wn orașul Star  a Zagora func- 
^-ționează de doi ani pri

mul observator astronomic 
popular din R.P. Bulgaria. Aici 
lucrează muncitori și elevi pe 
care i-a unit dorința de a studia 
fenomenele din atmosferă și din 
Cosmos. Sub conducerea unor 
specialiști — astronomi și fizi
cieni —- tinerii efectuează obser
vații și participă la cursuri con
form unui program.
. Ei-dispun de un planetariu cu 
telescoăpe, lunete, aparate de 
precizie pentru fotografierea

țelului. Din păcate cîteodată, în 
fața unor asemenea cazuri, orga
nizația Ü.T.M. a dezarmat. Du
mitru Suvezeanu lucrează ca fre
zor la sculărie. Muncitorii din 
secție au multe reproșuri să-i 
facă, E un om cu toane. Neres- 
pectuos cu cei vîrstnici, distant 
față de tovarășii săi de muncă, 
într-o adunare generală a fost 
pus în discuția utemlștilor. Cum 
ă reacționat *1 S-a răzbunat pe cei 
care l-au criticat. Le-a tăiat 
cauciucurile de la biciclete. Nici 
ulterior nU s-aU 
schimbări în bine. în loc să 
adopte față de el o atitudine jus
tă, în care fermitatea, intoleranța 
față de asemenea apucături să se 
îmbine cu o muncă răbdătoare de 
Convingere și educare, utemiștli 
au abandonat orice încercare de 
a-l îndrepta. Aurel Buliga, 
membru de partid, a primit din 
partea adunării generale a orga
nizației de bază sarcina să se 
'.cupe de el. Cum era șl de aș

teptat, Suvezeanu nu s-a arătat 
dornic să-l primească, sfaturile de 
la bun început. L-a întîmpinat 
„țepos" și iată că Buliga a „capi
tulat" repede, considerîndu-l... 
nerecuperabil. în legătură cu 
asemenea tineri (puțini, din 
fericire), comuniștii, organizații
le U. T. M. din secții ar tre
bui să-șl pună întrebarea i 
s-au încercat oare toate mij
loacele pentru a-i îndrepta ?, 

■Au fost ei ajutați cu răbdarea și 
eu tactul necesare să se apropie 
de colectiv și sä se lepede de de
prinderile vechi care îi trag îna
poi ? Sintern de părere că nu s-a 
făcut totul. în uzina noastră nu 
există tineri „nerecuperabili". Se 
poate vorbi mai curînd de lipsă 
de perseverență în educarea lor.

Este de semnalat și următorul 
fapt : unele adunări ale organiza
ției de tineret, în discutarea pro
blemelor de educație nu folosesc 
în măsura cuvenită exemplele 
bune și mai puțin bune din viața 
colectivului. Or, se știe că acti-

văzut la el 
se

gust (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga 
(9,15; 11,15; 15; 17,15; 19,30; 21,30). VIZITA 
PREȘEDINTELUI rulează la cinemato
grafele- V. Alecsandri (15; 17; 19; 21),- 
Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 29j30) șl 1 Măi (10; 12; 16; 17; 19) 
21).. AUSTERLITZ — cinemascop (ambele 
serii): Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
RÖSITA : Central (9,30; -11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30), 8 Martie (11; 15; 17; 
19; 21), 16 Februarie (16;' 18; 20). PACE 
NOULUI VENIT : Victoria (iO; 12; 15; 
17; 19; 21). CONCERTUL — DUELUL — 
ANIMALE CU BLĂNURILE PREȚIOA
SE — DE STRAJA LA GRANIȚĂ — 
PASAGERUL CLANDESTIN : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(orele 10 și orele 12). ROSEMARIE: 13 
Septembrie (13; 15; 17; 19; 21). TOT AU
RUL DIN LUME : Tineretului (15; 17; 19; 
21), V. Roaită (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). DRUM 
BUN, AUTOBUZULE : înfrățirea între 
popoare (16; 18; 20), Donca Simo (15; 17; 
19; 21). PESCARII DIN ARHIPELAG : 
Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30). LANTER
NA FERMECATĂ : Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). FRUMOASA LURETTE : Gri- 
vița (15; 17; 19; 21), B. Delavrancea (16; 
18; 20). PRIMELE ÎNCERCĂRI — am
bele serii rulează la cinematografels 
C-tln David (16; 19,30) și-M. Emlnescu 
(17; 20,15). CETATEA THURRAMZAMIN : 
Unirea (15; 17; 19; îl). FII ' FERICITA, 
ANI ! : Flacăra (15;'17; 19; 21). POVES
TEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : T. Vladi- 
mirescu (16; 18;, 20), Popular (16; 18,15;
20.30) . S-A FURAT O BOMBA î Munca 
(16; 18,15; 20,30). NANA i Arta (16; 18,15;
20.30) , Drumul serii (15,30; 13; 20,30). 
STRĂZILE AU AMINTIRI : Moșilor (16; 
18,15; 20,30), Iile Pintllie (16; 18; 20), 30 
Decembrie (16; 18,30; 20,30), Aurel Vlaicu 
(15; .17; 19; 21). DRAGOSTEA LUI ALIO- 
ȘA : 8 Mal (15; 17; 19; 21). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii t Libertății 
(9; 12,30; 16; 19,30). TOM DEGEȚELUL 
rulează la cinematograful N. Bălcescu 
(10; .12;. 14,30;...16t45î 19; 21,15). INSULA: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). CURSA DE 
100 KILOMETRI rulează Ia cinematogra
ful G. Bacovla (15; 17; 19; 21). PERLE 
NEGRE : Olga Bancio (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
.televiziunii, 19,15 — Emisiune pentru cel

vitated educativă «ste cu adevă
rat eficace atunci cînd nu se re
zumă la generalități, cină se 
inspiră din viață de fiece zi a 
colectivului de muncă respectiv.

La club se desfășoară o bogată 
activitate culturală — seri temati
ce, conferințe pe probleme tehni- 
co-profesionale, concursuri „Cine 
știe cîștigă", procese literare, au
diții muzicale etc. Aproape 200 
tineri fac parte din diferite for
mații artistice de amatori. Sîntem 
de părere însă că se organizează 
prea puține conferințe pe teme 
moral-educative, care stîrnesc în
totdeauna un mare interes în rîn- 
durile tineretului. Din cele 15 
conferințe ținute în ultimele pa
tru luni, doar una a avut o temă 
de educație.

Töt la club se organizează 
„joile tineretului". Nu de mult, 
tinerii din sectorul C au organi
zat o asemenea joie la care au 
fost invitați șl tinerii fruntași în 
producție din celelalte sectoare 
ale uzinei. S-a prezentat recen
zia unui roman, s-au organizat 
jocuri distractive. A fost o seară 
plăcută. Dar, din păcate, numai 
una ! De ce nu se respectă tra
diția „Joilor tineretului"? Trebuie 
avute în vedere totodată diver
sitatea și caracterul atractiv al 
manifestărilor.

Educarea tineretului privește în
deaproape organizațiile de partid. 
Birourile organizațiilor de bază 
din secții, comitetul de partid pe 
uzină au analizat adesea activi
tatea educativă în rîndurile tine
retului. De cele mai multe ori 
s-au luat hotărîrl bune privind 
controlul și îndrumarea muncii 
politico-educative, dar ele nu au 
fost totdeauna urmărite și apli
cate.

în uzina noastră dispunem de 
toate posibilitățile pentru a per
fecționa în permanență activita
tea politică și euitural-educativă, 
pentru a-i aȘigura un conținut 
bogat șl atractiv, la nivelul ce
rințelor spirituale ale tinerilor 
din zilele noastre.

mici : „Grădinița noastră“. 19,30 — Emi
siune de știință și tehnică : filmul do
cumentar „ROBERT KOCH"; 19,50 —• 
Medalion cinematografic : ALEXÄNDR 
DOVJENKO. 21,00 -- Arta populară ja
poneză. 21,15 — Din viața muzicală a 
orașelor patriei. In- încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori. Ultimele știri.

RADIO, MARȚI 20 MARTIE • Cîntec« 
populare din R.b. Germană — orele 10,08
— I o Dicționar muzical — orele 10,30 — I 
• Muzică ușoară romînească —orele
11.30 — I o Arii și scene din opera „Vii
toarea" de Eugen Suchon — orelb 12,00
— I s Muzică de cameră de compozitori 
romîni — orele 12,15 — Ha Cîntă or
chestra populară a Ansamblului „Cioeîr- 
lia“ — orele 13,05 — la Din muzica po
poarelor — orele 13,30 — XI a Simfonia 
nr. 39 de Mozart — orele 14,30 — 1 a Cîntă 
Emil Gavriș și Marcel Budală — orele
14.30 — II a Muzică din opero și operete
“ orele 15,40 — ia Muzică corală de 
N. Ursu — orele 16,15 — Il a In pas 6u 
știința — orele 16,50 — Il a Muzică de 
estradă de compozitori din R. p. Uri- 
gară — orele 17,15 — la Sonate de 
compozitori preclasici — orele 18,05 — Ii 
a Limba noastră — orele 16;30 — I o ci
clul : „George Enescu, compozitor șl In
terpret“ — orele 18,40 — la RevlBta eco
nomică radio — orele 19,00 — I a Opera 
„Don Juan" de Mozart — orele 19,30 — îl 
a Scriitori la microfon — orele 21,15 — i 
© Muzică populară romînească — orele 
IJ’aS ~ 1 ® Canțonete șl serenade — orele 23s02 • I»

Pregătiri pentru însămînțăriîe de primăvară
Kn . prezent, în toate coope

rativele agricole din R.P.D.
Coreeană se fac. . ultimele pre
gătiri în., vederea noului an 
agricol. în multe cooperative în- 
sămînțarea orzului și zarzavatu
rilor^ rid primăvară a început cu 
o săptămînă sau două mai de
vreme decît anul trècut.

O muncă susținută desfășoară 
și colectivele stațiunilor de ma
șini agricole, care în ultima de-

onstruirea uzinei chimice 
„Rokita", care în prezent 

este una din cele mai mari 
întreprinderi ale industriei chi
mice poloneze, a început în 1945. 
Doi ani mai tîrziu, aici a fost a- 
similată . producția clorurii de 
sulf, iar îtt cursul. îndeplinirii 

planului. trienal — producția 
■unor importante materii prime, 

în cursul îndeplinirii planului 
șesenal, uzina „Rokita" a deve
nit unul din principalii furnizori 
de semiproduse și semifabrica
te p< ' 
tied ,_______ _________
nanți, lacuri șt vopsele.

Greaua înfrîngere a partidului 
guvernamentalBUENOS AIRES 19 (Agerpres). La 18 martie, în Argentina ö-au desfășurat alegeri în 19 provincii pentru realegerea a 60 la sută din membrii Camerei Deputaților și pentru desemnarea a 14 guvernatori, precum și pentru alegerea a numeroși senatori și consilieri municipali.CU acest prilej, pentru prima oară după doi ani, a fost ridicată pe timp de 24 de ore starea de asediu existentă în țară.Partidul guvernamental „Uniunea civică radicală intransigentă“ a avut ca adversar în aceste alegeri Partidul peronist, ai cărui candidați au fost sprijiniți de ‘ ’din țară, inclusiv nist și de aripa tilor.

Deși partidul
luase toate măsurile pentru a-și legere între Frondizi și Fidel Cas 
asigura victoria în alegeri, re
zultatul votului, relatează Associated Press, a dat „o lovitură zgudui
toare guvernului lui-Frondizi și, in
direct, programului „alianței pentru 
progres" al lui Kennedy". Ministrul Afacerilor Interne al Argentinei, Alfredo Vitolo, a declarat că „partidul 
Uniunea civică radicală

tro.Victoria evidentă a partidelor de opoziție a creat derută în rîndurile cercurilor guvernamentale.Agenția Associated Press anunță că președintele Arturo Frondizi a ordonat la 19 martie instituirea controlului federal asupra provinciilor în care opoziția a obținut victoria.
o s

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL
R. P. ROMÎNE : FAUST — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT' DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL. NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GÏALE" (Sala Comedia) : REGELE LEAH
— (orele 19,30). (Sala Studio) .- BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRÜL „C. I. .NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sală Maghéru) : BĂIEȚII VESELI — 
(orele 20). . ..

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu MăgurOanu 
nr. 1) : SFINTA IOANA — (orele 19,30). 
(Sala Studjo — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
TAKE, IANKE ȘI CADIR — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : DOI LA ARITMETICA — 
(orele 17).

TEATRUL
AL DOILEA
19,30).

TEATRUL
GIULEȘTI : _■____
— (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA — 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTIIUL. ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : DOCTORUL 
aumAdoare — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victo
riei 174) î CONCERT IN RE... HAZLIU
— (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI — 
(orele 20).

CIRCUL DE. STAT : O BËARA LA 
MOSCOVA — (orele 20).

.. CINEMATOGRAFE. VALEA MIN
ORA : Patria (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ;
19 ; 21), I, C. Frimu (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21), G. Coșbuc (10; 12 ; 15; 17; 
19; 21). PROCESUL MAIMUȚELOR ; Re
publica (8,30; 11; 13,30; 18,15; 19; 21,30), 
Elena Pavel (10,30; 13; 15,45; 16,15; 21), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Floreasca (10,30; 15,30; 18; 20,30). GAR
DIANUL rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucu
rești (9; 11; ÎS; 15; 17; 19; 21), Alex, Sa
hia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,46; 21), 23 Au-

S.U.A. în treburile interne ale țărilor din America Latină.■ Iată și alte probe. Fostul ambasador a- merican în Brazilia, John Cabot, nu s-a sfiit să declare în public că politica externă a lui Qujadro.s „irită (1) Statele Unite". Diplomatul american a trecut la fapte. El a oferit guvernatorului statului Rio Grande do Sul, Leonel Brizzo- 
fa o maro sumă do

„Salvați-I pe fiulCorespondentul Ziarului „Pravda", Ï. Beleaev, transmite din Cairo :„în fața noastră se afiă documentul Unei profunde — scrisoarea marnei lui Antoine Gizenga, Mvatamvadi Lulza, adusă recent din Congo la Cairo. Este scrisă la 24 februarie 1962. Scrisoarea a fost trimisă din Lëolemb cu un con- golez plecat în străinătate. Scrisoarea mi-a fost citită de fratele lui Antoine Gizenga, Manuel. Fiecare cuvînt din Scrisoare demască pe cei care încearcă să reprime pe gloriosul patriot congolez.Un lucru mă neliniștește mult, scrie Mvatamvadi Luiza, atît de mult tncît am hotărît să scriu despre ădeaBta. La sosirea în Leopoldville, Antoine a fost păzit numai două Zile de soldați! O.N.U, După

La Santiago ä a'Vüt 10c Congresul al XÏI-lëâ àl jPàfiidülüi Comunist din Chile. La Conghes' äü lüät CUi vîntul reprezentanți ai uricir p'âfti-i de comuniste Și muncitorești frățești. Din piirtea Partidului Muncitoresc Kbriiîri a rostit ün cuvînt dê sâlùt tovarășul Gh. VâsiliChl, membru ăl C.C. ăl P.M.R.Oamenii rriiihcu diri țâța noastră — a spus vorbitorul — urmăresc cu Uri sentiment' dè solidaritate frățească luptă curajoasă ă partidului dv. și Se bucură dé fiéCaré Succes al ei.Prin lupta Sa Consecventă pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste internaționale, prin fermitatea cu care apără puritatea învățăturii marxist-leniniste împotrivă oricăror manifestări de oportunism, sectarism sau dogmatism, P.C.C. se bucură de prețuirea și respectul partidelor frățești.După ce a înfățișat succesele însemnate obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîh, îh construcția societății noi, Socialiste, vorbitorul à subliniat că prin creșterea în ritm susținut a forțelor sale de producție, Republică Populară Romînă își aduce contribuția la întărirea întregului sistem mondial socialist, la lupta pentru victoria socialismului- în întrecerea economică ou capitalismul,Desfășurînd o vastă muncă de Construcție pașnică, poporul nostru luptă cu férmitâte pentru asigurarea păcii în lume. în politica sa externă, guvernul Republicii Populare Ro- mîne promovează, alături de celelalte țări ale lagărului • socialist, o politica de pace, bazată pe •principiul leninist ăl coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite. ; -Țara noastră sprijină cu însuflețire mișcarea , dé eliberare a popoarelor de sub jugul colonial, lupta pentru dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de soarta sa, pentru democrație și progres social.Viața confirmă cu putere justețea tezelor cuprinse în documentele programatice ale mișcării comuniste și muncitorești ’tuirilor de la Moscova din 1957 și 1960.Pentru (._____lume, Congresul P.C.U.S.de însemnătate istorică. Programul construirii comunismului — Manifestul comunist ăl epocii noastre — dă răspuns clar problemelor fundamentale ăle dezvoltării mondiale contemporane, îmbogățește învățătura hiarxist-lenjnistă cu teze și aprecieri noi de mare valoare teoretică și practică, înarmează întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională, deschizîhdu-i noi orizonturi în luptă pentru socialism șl pace.. Partidul Muncitoresc Romîn militează cu perseverență pentru întărirea continuă a Unității lagărului socialist, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, pentru respec-

DJAKARTA 19 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și vizita în Indonezia, delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romine a vizitat timp de două zile orașul și regiunea Djokjakarta. în Ziua de 16 martie, după primirea făcută oaspeților la aeroport de către președintele Adunării Populare Locale, Siswosumarto și de către ceilalți reprezentanți ai autorităților, delegația a vizitat casa memorială a eroului național indonezian Dieponegoro și vestitul templu budist Borobudur din apropierea orașului.Cu aceste ocazii conducătorul dar legației, vicepreședintele Marii Adunări Naționale, acad. Ștefan Nicolau, a rostit cuvîntări în care a subliniat hărnicia și talentul poporului indonezian, lupta sa pentru eliberarea Irianülui de Vest, prietenia trainică și relațiile de colabo-. tare tomîno-indoneziene. In seara aceleiași zile, delegația a fost invitată la o masă oferită oaspeților, ro-. mini de sultanul Hamengku Buwo- no, conducătorul districtului Djokjakarta.în ziua de 17 martie delegația a vizitat un institut de cercetări pentru industria de țesături imprimate, după care s-a îndreptat spre Universitatea Gadjah Mada, unde a fost întâmpinată' de. președintele Universității, și de numeroși profesori. Din partea delegației romî- në, profesorul Ludovic Takacs, membru al Consiliului de Stat, a făcut o expunere asupra organizării învățămîn'tului universitar în R. P. Romînă. Apoi delegația romînă a plecat spre orașul Solo, unde a vizitat Un centru medical de recalificare a invalizilor. Primarul orașului a oferit un prînz. în aceeași seară, la Djokjakarta a avut loc o întâlnite ' între membrii delegației ro- mîne și reprezentanții Adunării Populare Locale. în ziua de 18 .martie delegația romînă s-â înapoiat pe calea, aerului la Djakarta,
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Victoria democrației 
sovietice

Rezultatele provizorii 
ale alegerilor din U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpreș). 
TASS : Comisia Centrală Electorală 
pentru alegerile în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a făcuf cunoscut la 19 
marfie că la alegerile din 18 martie 
au participat 139.947.206 alegători 
sau 99,95 la sută din cei înscriși în 
liste.

Pentru candidafii în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. au votat în circum
scripțiile electorale pentru alegerile 
în Sovietul Uniunii 99,43 la sută și 
în circumscripțiile electorale pentru 
Sovietul Naționalităților — 99,14 la 
sută din alegătorii care s-au prezen
tat la vot.

Alegerile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de mare avînt patriotic, 
în condifiile unei înalte activități 
politice a populației, însuflețită de 
hotărîrile istorice ale Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor vor fi publicate de Comisia Cen
trală Electorală la 21 martie.

GENEVA 19 (Agerpreș). — TASS: 
La 19 martie, V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a organizat la Casa Presei 
din Geneva o conferință de presă.

Proiectul sovietic de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală și totală a subliniat V. A. Zorin — constituie 
o bază favorabilă pentru lucrările 
Comitetului celor 18. Firește că delegația sovietică este de acord ca îri timpul examinării acestui proiect să fie examinate și alte propuneri urmărind rezolvarea problemei dezarmării generale și totale, inclusiv propunerile S.U.A.

Delegația sovietică, a spus în continuare V. A. Zorin, consideră de 
asemenea că paralel, fără însă să se 
prejudicieze pregătirea Tratatului cu 
privire Ia dezarmarea generală și 
totală, pot fi examinate în cadrul

o.o

Lucrările Comitetului celor ÏS state
p^utru dezarmareGENEVA 19 (Agerpreș). — După o pauză de două zile, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare s-a întrunit din nou în Palatul Națiunilor de la Geneva. în ședința din 19 martie, care s-a desfășurat sub președinția lui K. Yifru, ministrul Afacerilor Externe al Etiopiei, au luat cuvîntul reprezentanți ai Bulgariei și Canadei.Reprezentantul Bulgariei, K.' Lu- 

kanov, a criticat planul de dezarmare prezentat de guvernul S.U.A.a O.N.U., a declarat K. Lukanov, a pus în fața tuturor guvernelor o sarcină precisă, și anume de a nu-și precupeți eforturile în domeniul pregătirii tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală. O cale firească ar fi să se ia loc la masa tratativelor și să se elaboreze punct cu punct proiectul tratatului cu privire la dezarmare. Tocmai a- cesta este modul în care abordează problema guvernului sovietic, care ne-a propus un tratat atotcuprinzător și clar cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional.R. P. Bulgaria sprijină întru totul proiectul sovietic, considerîndu-1 baza cea mai justă pentru lucrările comitetului.

Rezoluția Adunării Generale

Noi. a spus în continuare vorbitorul, dorim să subliniem în mod deosebit utilitatea încheierii unui pact de neagresiune între statele membre ale Tratatului de la Varșovia și statele făcînd parte din N.A.T.O., necesitatea lichidării cit mai grabnice a rămășițelor celui de-al doilea război mondial, precum și a creării unor zone eliberate de arma atomică și arma rachetă și îndeosebi crearea unei zone denuclearizate în Balcani și în regiunea Adriaticii.Apoi s-a dat cuvîntul ministrului Afacerilor Externe al Canadei, H. Green. Subliniind că Comitetul de dezarmare are largi posibilități pentru un progres rapid pe calea spre realizarea unui acord, el a încercat în același timp să demonstreze né- cesitatea realizării în primul rînd a așa-ziselor acorduri parțiale, ceea ce de fapt ar îndepărta Comitetul de la rezolvarea sarcinii principale care îi revine.Apoi membrii Comitetului au a- doptat, la propunerea copreședinților Comitetului și a reprezentanților u- nor delegații, hotărîrea de a ține în după-amiaza zilei de 19 martie ședințe neoficiale într-o componență mai restrînsă.Următoarea ședință oficială va a- vea loc în dimineața zilei de 20 martie.

Comitetului măsuri care să contri
buie la destinderea încordării inter
naționale și la rezolvarea cu succes 
a problemei dezarmării generale și 
totale și care pot fi înfăptuite încă 
înainte de încheierea tratatului de 
dezarmare.După cum se știe, la. 26 septembrie 1961 guvernul sovietic a prezentat spre examinare Adunării Generale a O.N.U. un memorandum cu privire la unele măsuri de acest gen. Se știe, de asemenea, că cea de-a 16-a sesiune a Adunării Generale a adoptat rezoluții cu privire la declararea Africii ca zonă denuclearizață, adoptarea unor măsuri care să împiedice răspîndirea armei nucleare și cu privire la pregătirea unei convenții care să prevadă renunțarea la folosirea armei nucleare.Referindu-se și la alte măsuri propuse de țările socialiste, vorbitorul a arătat că toate acestea pot fi examinate paralel cu îndeplinirea principalei sarcini care stă în fața Comitetului și anume elaborarea Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală.

în ce privește însă problema în
cetării experiențelor cu arme nu
cleare, a subliniat în continuare vorbitorul, delegația sovietică este gata 
să consimtă la constituirea unui 
subcomitet alcătuit din reprezentanți 
ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran- . . --- r. jn

a-
ței pentru a continua eforturile 
vederea realizării unui acord în 
ceasta problemă.Firește, dacă Franța nu va fi acord să participe la tratativele problema experiențelor, vom accepta participarea a trei puteri — Statele Unite, Anglia și Uniunea So- viéticâ.După puns laDupă bări*. a ____ ____—......... . ,shington al ziarului '„New York Times“, corespondentul ziarului „Pravda“ a cerut să se comenteze aserțiunile unei serii de ziare occidentale, între care „New York Times“, care afirmă că prin înfăptuirea primei e- tape a planului sovietic „țările occidentale, lipsite de arma nucleară, ar fi lipsite de apărare în fața forțelor armate uriașe, pe care Uniunea Sovietică le-ar putea menține în secret pe teritoriul său“.Considerentele care au fost expuse de ziarul „New York Times", a răspuns V. 'A. Zorin, stîrnesc cu a- devărat uimire.In capitolul al II-lea al Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală sînt propuse mă-

de în
aceea, V. A. Zorin a răs- întrebările corespondenților, ce s-a răspuns unei între.- coresponderitului din Wa-

............... ...... . ===-----------------------------

Datele științei și tehnicii împotriva 
propunerilor occidentale de control-spionajComentînd lucrările Comitetului pentru dezarmare, corespondentul agenției FRANCE PRESSE, ca de altfel și celelalte organe de presă occidentale, atrage atenția asupra influenței pe care planul sovietic de dezarmare îl are asupra opiniei publice internaționale și în mod direct asupra țărilor neutre participante la lucrările comitetului. „Discursul pronunțat vineri de primul vorbitor neutru, ministrul de Externe al Braziliei, Santiago Dan- tas, scrie acest corespondent, a susținut teze foarte apropiate de pozițiile sovietice în două puncte importante și anume, în ce privește încetarea experiențelor nucleare în atmosferă și crearea de zone denu- clearizate".Consemnînd cu îngrijorare această orientare generală a celor opt delegații ale țărilor neangajate prezente la lucrările comitetului, a- celași corespondent scria : „Nu trebuie să fii mare înțelept pentru a prevedea ce vor spune neutrii, deoarece tonul intervențiilor lor a fost dat de ministrul brazilian Dan- tas : Neutrii sînt toți în favoarea ideii unor zone denuclearizate. Ei 
sînt mai ales partizanii încetării 
experiențelor nucleare și, în primul 
rînd, a experiențelor în atmosferă și 
nu văd necesitatea inspecției inter
naționale pe care o cer puterile oc
cidentale, deoarece progresul mij
loacelor de detectare permite să se 
înregistreze orice explozie de acest 
fel".

tură cu un sistem de control sînt numai un pretext pentru a sabota a- cordul pentru sistarea experiențelor ?Unul dintre argumentele unilatera- liștilor britanici (partizanii Ideii că Anglia în mod unilateral la arma nucleară — n.r.) este că bomba atomică britanică nu întărește în mod esențial Occidentul, în timp ce renunțarea la ea ar putea să constituie totuși primul pas spre realizarea

dintre argumentele unilatera-ar trebui să renunțe chiar și

Răsfoind presa străină

suri absolut concrete, care prevăd O reducere considerabilă a forțelor armate și armamentelor clasice, ceea ce este valabil și pentru Uniunea Sovietică, deoarece, potrivit acestui proiect de tratat, se propune reducerea forțelor armate ale Uniunii Sovietice la 1.700.000 oameni, la fel ca și ale forțelor armate ale Statelor Unite. Dacă vom presupune că toate- trupele americane vor pleca din Europa, atunci pe teritoriul Europei vor exista din partea Occidentului trupele Franței, Germaniei occidentale, Italiei, Angliei și ale unei serii de alte țări, făcînd parte din Blocul N.A.T.O. Raportul acestor forțe față de forțele Uniunii Sovietice, staționate în partea de vest a teritoriului U.R.S.S., va fi de fapt echilibrat. De aceea nu poate exista nici o primejdie a unui atac imediat din partea forțelor armate ale Uniunii Sovietice, cu atît mai mult dacă va fi semnat un tratat cu privire la dezarmarea generală și totală. Dar, chiar dacă pornim, după cum fac probabil unii reprezentanți occidentali, de la presupunerea unui eventual atac din partea Uniunii Sovietice, și în acest caz echilibrul forțelor armate clasice va fi pe deplin suficient. în afară de aceasta, va fi exclusă pe de-a întregul posibilitatea vreunui atac a- supra Statelor Unite, deoarece vor fi lichidate principalele mijloace de transportare a armelor, iar S.U.A. aflîndu-se dincolo de Ocean, nici un fel de forțe armate de tip clasic nu pot prezenta primejdie pentru ele. Tocmai de aceea noi considerăm că 
în proiectul nostru de tratat au fost 
echilibrate toate măsurile de dezar
mare și nici unei părți nu i se ofe
ră nici un fel de avantaje.Răspunzînd la o întrebare a corespondentului ziarului englez „Daily Worker“, vorbitorul a remarcat că 
propunerile prezentate de D. Rusk, 
nu constituie un program de ansam
blu al dezarmării generale și totale. 
Nu mai vorbesc de faptul — a,spus 
el — că nu există nici proiectul 
unui asemenea tratat. Numai un sin
gur proiect de tratat există pe masa 
conferinței și acesta este proiectul 
Uniunii Sovietice.
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imm focul oi în al germ
Proclamafia președintelui 

guvernului provizoriu 
al Republicii AlgeriaTUNIS 19 (Agerpreș). — In seara zilei de 18 martie posturile de radio Tunis, Rabat, Tripoli și Cairo au transmis proclamația adresată poporului algerian de Ben Khedda, președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria.

„Popor algerian — a declarat Ben Khedda — după multe luni de tra
tative dificile, a fost încheiat la con
ferința de la Evian între delegația 
franceză și cea algeriană un acord 
general. Aceasta reprezintă o mare 
victorie a poporului algerian al că
rui drept la independentă este, in 
sfîrșit, garantat. în numele guvernului provizoriu al Republicii Algeria și împuternicit de Consiliul Național al Revoluției Algeriene, proclam încetarea focului pe întreg teritoriul Algeriei începînd de luni 19 martie orele 12".

Timp de mai bine de șapte an! — a spus în continuare Ben Khedda, după ce a adus un salut, eroicului popor algerian care a plătit un greu tribut războiului — algerienii au ți
nut piept uneia din cele mai puterni
ce puteri coloniale ale secolului.

„Fraților noștri din Maroc și Tuni
sia, tuturor arabilor, tuturor africa
nilor, țărilor socialiste, popoarelor 
din țările neangajate, democraților 
din Franța și Europa care ne-au 
sprijinit le exprimăm recunoștința 
noastră pentru ajutorul și solidari
tatea lor".Referindu-se la problemele militare, președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria a afirmat : „în pofida prezenței în Algeria 
a bazei militare iranceze de la Mers- 
ei-Kebir, noi vom rămîne credincioși 
politicii de neutralitate și de nean- 
gajare. Algeria independentă nu Va 
adera la nici un pact militar".Șeful G.P.R.A. a declarat că legăturile dintre Franța și Algeria vor fi bazate pe egalitate și respectarea mutuală a suveranității celor două țări.Arătînd că O.A.S. caută să însângereze și mai mult Algeria și subliniind că pericolul continuă să fie încă destul de mare, Ben Khedda și-a încheiat proclamația cu un apel la vigilență în perioada de tranziție.

PARIS 19 (Agerpreș). 
zilei de 18 martie, Ben

— In seara 
Bella, vicepre-

„DEUTSCHE WOCHE" : „Insistențele 
Occidentului nu mai sînt justificate 

din punct de vedere tehnic"In aceeași problemă publicația vest-germană „DEUTSCHE WOCHE' scrie :„Nu numai adepții mișcării antl- atomice din Marea Britanie pun la îndoială necesitatea noilor experiențe nucleare proiectate de S.U.A., ci și opinia publică britanică.Se susține că obstacolul principal în calea unei înțelegeri asupra sistării experiențelor nucleare îl constituie problema controlului. Nume
roase ziare britanice au atras aten
ția că insistențele încăpățînate ale 
Occidentului asupra unui sistem de 
control nu mai sînt lustificate din 
punct de vedere tehnic. Astăzi, 
orice putere atomică are posibilita
tea să constate de la o distantă de 
Jumătate de glob experiențele ato
mice ale unei alte puteri, dec! șl în 
cazul cînd pe teritoriul puterii res
pective nu există un post de con* 
troL Se pune deci întrebarea : pre« 
tențlllft (occidentale —. n.r.) în legă-

unui climat de încredere politică, sau cel puțin militară, între marile puteri. Din acest punct de vedere se apreciază și problema inspecțiilor : ele nu sînt necesare din punct de vedere tehnic, în schimb, o organizație internațională de control (asupra dezarmării — n.r.), ar putea să creeze o atmosferă de încredere în rîndurile opiniei publice".în legătură cu unele deosebiri de păreri între Washington și Londra în această privință, „Deutsche Woche" scrie mai departe : șoptit în repetate rînduri despre dispoziția britanică de a face „concesii mari" în problema controlului experiențelor.Firește că Marea Britanie nu-1 poate constrînge pe Kennedy să-și revizuiască politica. Nici guvernul șl nici opoziția nu au intenția să facă

privință, „S-a

acest lucru. Dar atît guvernul, ctt ?i opoziția ar fi foarte mulțumite dacă americanii ar găsi ei Înșiși drumul spre o politică nouă*.
„THE TIMES": „în ce constă 

principala divergență"Sub hcest titlu, ziarul englez „The Times“ publică o corespondență din Washington, în care se arată :„Divergențele care despart Marea Britanie de Statele Unite în poziția lor fată de viitoarea serie de tratative în vederea unul tratat pentru interzicerea experiențelor nucleare, rămîn nerezolvate'.In continuare ziarul arată că din partea S.U.A. se fac presupuneri în legătură cu o politică mai relaxată în domeniul controlului. Dar tot „The Times“ arată că „Statele Unite pot face un compromis asupra numărului inspecțiilor, numai dacă U- niunea Sovietică este dispusă să accepte inspectarea pregătirilor în vederea efectuării de experiențe" (este vorba deci de o nouă încercare a Washingtonului de a pune piedici în calea tratativelor — n.r.).„In aceasta — scrie „The Times* — constă principala divergentă dintre Marea Britanie și S.U.A. După părerea Marii Britanii această cerere ar face imposibilă realizarea unui acord și ar da Uniunii Sovietice prilejul să afirme că S.U.A. r.u sînt interesate în interzicerea experiențelor. Chiar și unii americani recunosc că poziția S.U.A. poate fi considerată dubioasă fie și numai fiindcă nu există o idee clară a- supra felului în care pot ii inspectate pregătirile*.

DELHI. J. Nehru, primul ministru al 
Indiei, a declarat ieri în parlamentul 
indian că actuala conferință a Comite
tului celor 18 state pentru dèzarmare 
constituie un eveniment important. El a 
arătat că un acord cu privire Ta dezar
marea generală șl totală este necesar în 
mod vital. Nehru și-a exprimat regretul 
că guvernul S.U.A. a anunțat intenția de 
a relua experiențele nucleare tn atmos
feră.

s GENEVA. La 19 martie la reședința 
delegației sovietice de la Geneva a avut 
loc întîlnirea ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, cu 
secretarul de Stat aț S.U.A., D. Rusk.

• LONDRA. La 19 martie a Început 
conferința cu privire la viitorul protec
toratului englez Zanzibar. Din partea 
Zanzibarului participă o delegație alcă
tuită din reprezentanți ai celor două 
partide anticolonialiste; Partidul naționa
list din Zanzibar (reprezentant al popu
lației Arabe) și .Uniunea Afro-Șirazi (re
prezentant șl poporului african),

• PARIS. Constitui municipal dfn 
suburbia pariziană Drancy a hotărît 
să dea unei străzi numele lui Daniel 
Ferry, pentru a cinsti memoria băiatu
lui de 15 ani omorît în timpul repri
mării sîngeroase de către poliție a 
demonstrației populare antifasciste de 
Ia 8 februarie. Prefectul departamen
tului Sena a făcut cunoscut însă 
Consiliului municipal din Drancy că 
îi anulează hotărîrea de a da străzii 
unde a locuit Daniel Ferry numele 
acestui tînăr antifascist.

® NEW YORK. După tratativele fără 
niciun rezultat cu proprietarii de nave de 
pe litoralul de vest al S.U.A. pentru în
cheierea unui nou contract colectiv, trei 
sindicate care grupează 12.000 de mari
nari au declarat grevă și au organizat 
pichete pe cheiurile porturilor. In semn 
de solidaritate cu greviștii, hamalii din 
port au declarat că ei nu vor trece peste 
linia pichetelor.• MANILA. După cum anunță a- genția U.P.I., uh avion civil american avînd pe bord 107 persoane, majoritatea militari ai forțelor armate ale S.U.A. care urmau să se alăture corpului de „instructori" din Vietnamul de sud, a dispărut în timp ce traversa Pacificul. într-un comunicat special se arată că după toate probabilitățile avionul a explodat în aer.

Drapelul Republicii Algeria înălțat 
de patrioții algerieni.

f
•'A •

ședințe al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, și ceilalfi membri ai 
guvernului provizoriu al Republicii Al
geria, deținuți în închisoare în Franja, 
au fost aduși pe aeroportul Orly din 
Paris. La ora 23,18 (ora Parisului) Ben 
Bella și fovarășii săi au fost îmbarcafi 
într-un avion care a luat direcția spre 
Geneva.

★Președintele Tunisiei pe Ben Khedda, G.P.R.A., pentru a-1 felicita. Ziua de 
19 martie a fost proclamată zi de 
sărbătoare în Tunisia.

l-a primit președintele

Salutul comuniștilor franceziPARIS 19 (Agerpreș). — Biroul Politic al Partidului Comunist Francez salută cu o mare. satisfacție semnarea acordului cu privire la încetarea focului și a celorlalte ' a- corduri realizate la tratativele de ,1a Evian. Aceste acorduri deschid calea spre pace în Algeria, spre stabilirea unor relații noi de prietenie și colaborare între Franța și Algeria, care poate deveni, în sfîrșit, independentă, se spune în declarația Biroului Politic al P.C. Francez.
în declarație se subliniază că, 

din primele zile ale războiului din 
Algeria, P.C. Francez s-a pronunțat 
pentru recunoașterea revendicărilor

poporului algerian de a căpăta 
bertate.

Victoria poporului algerian, subliniază ' în declarație, este 
asemenea 
töare și a poporului Franței care 
au luptat pentru reglementarea 
pașnică a problemei algeriene. A- 
ceasta este de asemenea victoria 
forțelor iubitoare de pace din în
treaga lume.. Biroul Politic al P.C. Francez îndeamnă toate forțele iubitoare de pace să-și sporească vigilența pentru a zădărnici orice încercare de sabotaj a acordurilor încheiate la Eyian.

victoria

li-se 
dedeclarație, este 

clasei munci-

victoria

Mesajul 
adresat de N» S. Hrușciov 

lui Ben KheddaMOSCOVA 19 (Agerpreș). — N. S. Hrușciov a adresat un mesaj președintelui Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, Ben Yussef Ben Khedda.Permiteți-mi, d-le președinte — se spune în mesaj — ca, în numele popoarelor Uniunii Sovietice, al guvernului sovietic și al meu personal, să felicit cordial poporul algerian, Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria și pe dv. personal pentru marea victorie.Victoria poporului algerian, care a fost obținută cu prețul unor grele sacrificii, umple de bucurie pe toți cei cărora le este scumpă cauza libertății și independenței popoarelor.Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, călăuzindu-se după mărețul principiu al dreptului popoarelor la autodeterminare și res- pectînd profund aspirațiile naționale juste ale poporului algerian, declară că recunoaște de jure, Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria și își exprimă hotărîrea de a stabili cu el relații diplomatice.
Marea victorie a poporului algerian

(Desen de EUGEN TARU)

Diplomatul occidental : Planul nostru do control aduce elemente 
concrete 1

rășul Gh, Gheorghiu-Dej arăta în ex
punerea cu privire la lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. : „Poporul și guvernul 
romîn, credincioși politicii de sprijini
re a cauzei independentei și libertății 
naționale a tuturor popoarelor opri
mate, își manifestă simpatia fierbinte 
față de lupta dreaptă, eroică, a po
porului algerian, care se va încheia, 
neîndoielnic, prin victoria meritată". 
Oamenii muncii din țara noastră feli
cită din adîncul inimii poporul alge
rian pentru victoria obținută și îi urea
ză ca ea să fie întărită prin noi suc
cese în făurirea și consolidarea sfatu
lui său independent. Guvernul romîrj 
așa cum se arată în telegrama pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, I. Gh. Maurer, a recu
noscui de drept Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria.

încetarea focului din Algeria nu în
seamnă încă instaurarea păcii în Alge
ria. Elementele ulfracolonialisfe nu se 
dau și nu se vor da înlături de la nimic 
pentru a submina instaurarea păcii și 
crearea Algeriei independente. Agen
ția U.P.I. relata din Alger că „noua 
cotitură a evenimentelor a avut loc în- 
fr-o atmosferă de atacuri neîntrerupte 
din partea O.A.S.-ișfilor cu bombe, cu
țite și pistoale, mai ales la Oran și 
Alger". Căpeteniile 
O.A.S. au anun(at 
constituit- un așa-zis
■țional al Rezistentei franceze", care 
„se va strădui să mențină fierbfy-; te
roristă" ; ele au făcut apel la o ? 
să dezerteze și să se înroleze .în ar
mata fostului general Salan pentru a 
continua luplele împotriva pafriofilor 
algerieni. în acest scop, în ultimele 
zile au fost furate din cazărmi mari 
cantită(i de arme — ceea ce nu ar fi 
fost posibil fără concursul ofiferilor 
francezi. Așa cum arăta Ben Khedda, 
pînă în prezent autoritățile franceze ci
vile și militare au fost mai mult sau 
mai pu|in complice ale O.A.S. Toate 
acestea arată că o primejdie serioasă 
continuă să planeze atît în ce priveș
te soarta acordurilor încheiafe, cîf și 
evolufia lucrurilor în Algeria ca și în 
Franfa. Tocmai ‘de aceea, conducă
torii algerieni,' comuniștii francezi ur
măresc cu vigilentă. situajia creată, cer 
ca obligațiile asumate de parlea fran
ceză să fie îndeplinite pînă la capăt. 
Colonialiștii francezi vor încerca încă 
multe manevre pentru a răpi poporu
lui algerian rodul victoriei sale ; ceea 
ce nu le-a reușit în 7 ani și jumătate, 
nu le va reuși nici în ceasul al 12-lea. 
în zilele noastre, cauza eliberării po
poarelor din robia colonială este in
vincibilă.

la Tamanrassef" și pînă la cuvintele 
rezonabile rostite în cuvînfarea sa de 
duminică, și anume că „interesul nos
tru național, realitățile franceze, alge
riene și mondiale... ne impun să dorim 
ca în vremurile noastre Algeria să dis
pună de ea însăși".

Acordurile încheiafe, în urma unor 
fratafive dificile, consfințesc dreptul 
la autodeterminare, pe baza 
referendum, a poporului 
și ulterior, proclamarea 
independente. în acorduri este înscris 
dreptul sfatului algerian de a-și alege 
regimul politic și social pe care îl do
rește ;— G.P.R.A., proclamînd din nou 
hotărîrea sa de a promova pe plan 
exfern o politică de neutralitate.

Toate acestea reprezintă o mare cu
cerire a lupfei de eliberare a poporu
lui algerian, a mișcării de eliberare 
mondiale. Așa cum arată în proclama
ția sa șeful G.P.R.A., Ben Khedda, 
victoria poporului algerian a contribuit 
„la spulberarea mitului invincibilității 
imperialismului“, „ea demonstrează că 
un popor oricît de mic ar fi... finind 
piept unui imperialism chiar foarte pu
ternic, poate să-și cucerească liber
tatea“.

Aceasta se întîmplă pentru că frăim 
în ,epoca cînd nu imperialismul înro
bitor de popoare, ci sistemul mondial 
socialist a devenit factorul hotărîtor al 
dezvoltării mondiale.

Poporul algerian a cîșfigat marea 
victorie pentru că în lupta sa dreaptă 
s-a bucurat de simpatia, solidaritatea 
și sprijinul forfelor mondiale ale păcii, 
democrației și progresului. „Lupta e- 
roică a poporului algerian și sprijinul 
international — a spus Ben Khedda 
— au consfrîns adversarul să re- 
nunfe la vechile sale poziții privind 
„Algeria franceză" și să admită inde
pendenta Algeriei. Fraților noștri din 
Magreb șl arabi, precum și tuturor 
africanilor, țârilor socialiste, popoarelor 
lumii neangajate, democraților din 
Franța șl din Europa, care ne-au aju
tat, trebuie să le exprimăm astăzi re- 
cunoșfinfa pentru sprijinul șl solidari
tatea lor”.

Uniunea Sovietică, fările lagărului 
socialist au fost de la începutul luptei 
alături de poporul algerian, i-au acor
dat un sprijin activ, multilateral. Co
respondentul agenției americane A. P. 
transmitea ieri de la Alger că 
o personalitate algeriană i-a decla
rat : „Occidentul nu a făcut nimic pen
tru noi în cursul celor 7 ani de război..'. 
Răsăritul ne-a susținut la O.N.U. și ne-a 
ajutat materialicește". în telegrama to
varășului Hrușciov. pe care o publicăm 
tn acest număr, guvernul U.R.S.S. re
cunoaște de jur» G.P.R.A.

leri la orele 12 a intrat în vigoare 
încetarea focului în Algeria. împreună 
cu foaie popoarele iubitoare de . pace 
și libertate, poporul romîn salută din 
inimă, cu deosebită satisfacție, acea
stă însemnată victorie obținută de po
porul algerian.

Timp de aproape 7 ani și jumătate, 
poporul algerian, unit în jurul Fron
tului Najional de Eliberare și Guver
nului Provizoriu al Republicii Algeria, 
a luptat cu un admirabil eroism și ab
negație pentru a scutura jugul robiei 
coloniale, care apăsa pe grumajii săi 
de 130 de ani, pentru dreptul său sacru 
la autodeterminare și o via(ă liberă 
înfr-un stat independent. Colonialiștii 
francezi, ignorînd caracteristicile epocii 
în care trăim, nesocotind lecțiile pe 
care istoria le-a 
au încercat să 
armelor această 
au dezlănjuif 
lui algerian unul din cele mai odioase 
războaie coloniale din perioada 
postbelică. împotriva luptătorilor alge
rieni colonialiștii francezi au mobilizat 
mai mult de un milion de soldafi, înar
mați pînă în dinfi ; mașina de război a 
N.A.T.O. a fost pusă în funcțiune în 
sprijinul armatei franceze.

Este știut ce sacrificii enorme a dat 
în lupta de eliberare poporul algerian. 
Cine ar putea spune numărul celor 
căzufi pe cîmpul de luptă, asasinați 
de agresori, schingiuifi și torturafi prin 
cele mai bestiale metode, exterminați 
în lagăre.

Greu a plătit și poporul Franfei pen
tru „războiul murdar" al imperialiștilor 
francezi. Mii de tineri în floarea vîrsfei 
au pierit în Algeria. Cele 3 miliarde 
de franci cheltuite zilnic pentru acea
stă aventură lipsită de perspectivă a 
fost o grea povară pentru masele mun
citoare. Mai mult încă, acest război a 
adus cu sine o gravă atingere a drep
turilor și libertăților cetățenești în 
Franfa, a deschis perspectiva înscău
nării fascismului.

în Algeria s-a vădit din nou că Im
perialismul, căruia îi sînt proprii ten
dințele de jaf și dominație colonială, 
nu mai dispune de posibilitățile din 
trecut. Se știe că timp îndelungat cercu
rile conducătoare franceze s-au cram
ponat de formula colonialistă „Algeria 
franceză", care însemna de fapt conti
nuarea regimului colonial, „pacificarea" 
prin forfä, adică înăbușirea în sînge a 
lupfei patriotilor algerieni. Chiar și re
gimul „celei de-a V-a republici", în
scăunat în urma eșecurilor guvernelor 
precedente în problema algeriană n-a 
vrut să audă de tratative cu reprezen
tanții G.P.R.A. Nu de bună voie ci, 
sub presiunea evenimentelor, a evoluat 
De. Gaulle de la formula folosită • In Exprimînd sentimentele de caldă so- 
1958 „Algeria — vechi pămînt fran- lldaritafe cu care poporul nostru a ur- 
cez“ șl „Franja de la Dunkerque șl pînă mărit lupta pafrlojilor algerieni, fova-

servit lor înșile, 
înăbușe prin forța 
luptă dreaptă. Ei 

împotriva poporu-

unui 
algerian 
Algeriei

fasciștilor 
ieri că 

„Consiliu
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au
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