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este una dintre 
regiunile țării cu 
o industrie puter- . 
nică, a cărei pro
ducție are un rol 
însemnat în dez- 
v" tarea economiei 
naționale . și în creșterea nivelu
lui de trai al poporului nostru, 
între altele, industria regiunii noas
tre produce tractoare, autocamioa
ne, îngrășăminte chimice ; ea con
tribuie la înzestrarea agriculturii 
socialiste cu tehnica modernă în 
scopul creșterii producției agricole.

Totodată, s-a dezvoltat și agri
cultura regiunii. Urmînd cu încre
dere îndemnul partidului, țărăni- 
-mea muncitoare a trecut de la mica 
gospodărie, de la petecul de pămint 
și mijloacele rudimentare de muncă, 
la marea gospodărie agricolă so
cialistă. Cele 123.115 familii de ță
rani romîni, maghiari, germani 
muncesc azi înfrățite în 441 gospo
dării agricole colective care dețin 
441.930 ha teren agricol.

Un rol hotărîtor în convingerea 
maselor de țărani de a păși cu în
credere pe calea arătată de partid 
l-a avut exemplul viu al gospodă
riilor colective fruntașe cum sînt 
cele din Hărman, Codlea, Racovița, 
Homorod, Moșna și multe altele. 
Organele și organizațiile de partid 
din regiune au desfășurat o largă 
muncă politică de popularizare a 
rezultatelor obținute de gospodă
riile colective în sporirea produc
ției agricole și creșterea nivelului 
de trai al colectiviștilor. Anul tre
cut, producția medie de grîu la 
hectar în gospodăriile colective a 
fost de 1.747 kg, iar într-un număr 
de 55 gospodării producția a fost 
de peste 2.000 kg la ha. Gospodă
riile colective au obținut recolte 
mai mari decît întovărășirile agri
cole și gospodăriile individuale și 
la sfecla de zahăr șî cartofi — cul
turi care ocupă suprafețe însemnate 
în regiune.

Folosind condițiile naturale deo
sebit de favorabile existente în re
giune, gospodăriile colective au 
dezvoltat continuu creșterea ani
malelor. Bunăoară, gospodăria co- 
lqctivă dîn Șura Mică, raionul Si
biu, a ajuns să aibă un efectiv de 
450 taurine, din care 212 vaci, ceea 
ce reprezintă o încărcătură la suta 
de hectare de 50 taurine, din care 
24 vaci. Gospodăria colectivă de la 
Hoghilag are o încărcătură de 72 
taurine, din care 23 vaci, la suta de 
hectare, iar cele din Sînpetru, Vul
can, Rîșnov, Codlea, Cristian se 
apropie de 50 taurine și respectiv 
30 vaci la suta de hectare. La sfîr
șitul lunii februarie a.c. efectivele 
de taurine proprietate obștească au 
ajuns la peste 70.200, din care 30.100 
vaci și juninci, la porcine la peste 
41.000 capete, iar la ovine la aproa
pe 158.000. în numeroase gospodă
rii colective a crescut mult pro
ducția animalelor. La G.A.C. Hăr- 
man, de exemplu, s-au obținut în 
medie de la 522 vaci, cîte 2.951 litri 

1 de lapte, la G.A.C. Hoghilag peste 
2.700 litri. Valorificînd cantități tot 
mai mari de produse vegetale și a- 
nimale, gospodăriile colective reali
zează însemnate venituri bănești. 
Astfel, anul trecut s-au obținut în 
medie pe regiune aproape 128.000 
lei venituri bănești la suta de hec
tare teren agricol ; 9 gospodării co
lective au realizat un venit’ de 
340.000 lei la suta de hectare, iar 
G.A.C. din Hălchiu — peste 600.000 
lei.

Pe măsura întăririi economice a 
gospodăriilor colective, cresc și 
veniturile colectiviștilor. în comu
nele și satele cu gospodării co
lective mai vechi mii de colectiviști 
și-au construit case, și-au cumpărat 
mobilă, aparate de radio, televi-
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zoare, mașini de 
spălat rufe.

Acum, în urma 
colectivizării, s-au 
creat condiții pen
tru deplina valori
ficare a marilor 
posibilități de care 

dispune agricultura regiunii noastre 
pentru sporirea producției agricole 
vegetale și animale. în fața organe- 
■lor și organizațiilor de partid din 
regiune, a sfaturilor populare stă 
sarcina de mare răspundere de a 
ajuta în mod concret la întărirea 
organizatorică și economică a gos
podăriilor colective și îndeosebi a 
celor tinere.

în regiune există un număr în
semnat de tractoare, semănători, 
combine și alte mașini agricole, nu
meroși ingineri și tehnicieni, cadre 
de partid, și de stat cu experiență. 
Comitetul regional de partid și sfa
tul popular regional au și luat o 
serie de măsuri pentru mai buna 
folosire a acestor forțe și mijloace. 
Un număr mare de ingineri agro
nomi, zootehniști, medici veterinari, 
topometri, împreună cu activiști de 
partid și ai sfaturilor populare, pre
ședinți, brigadieri și contabili din 
gospodăriile colective fruntașe ajută 
în prezent gospodăriile agricole co
lective tinere la întocmirea planu
rilor de producție, organizarea bri
găzilor și echipelor și pregătirea în 
cele inai bune condiții a campaniei 
agricole de primăvară. în raionul 
Sf. Gheorghe, de pildă, în urma in
dicațiilor comitetului regional de 
partid, s-au înființat colective din 
5—6 tovarăși care sprijină efectiv 
gospodăriile tinere un timp mai 
îndelungat.

în același timp s-a organizat pre
gătirea președinților, brigadierilor 
și contabililor în cadrul unor 
cursuri de durată scurtă. în afară 
de aceasta, vor fi pregătiți în ca
drul unor cursuri de lungă durată 
650 președinți, brigadieri, contabili 
din gospodăriile colective.

S-a constatat că cele mai bune 
rezultate le-au obținut gospodăriile 
colective care au organizații de 
partid puternice, capabile să îndru
me consiliile de conducere și să 
mobilizeze colectiviștii la realizarea 
planurilor de producție. De aceea 
ne-am îndreptat atenția spre întă
rirea rîndurilor organizațiilor de 
partid din gospodăriile colective, 
prin primirea de noi membri și 
candidați de partid. Numai în lu
nile ianuarie și februarie au fost 
primiți peste 300 noi membri și can
didați de partid din rîndul celor mai 
buni colectiviști. Organizațiile de 
bază sînt ajutate de comitetele ra
ionale de partid în repartizarea 
membrilor și candidaților de partid 
în locurile cheie ale producției și în 
înființarea de grupe de partid în 
brigăzi.

Sîntem în pragul campaniei agri
cole de primăvară. De aceea orga
nele de partid și sfaturile populare 
îndrumă și ajută gospodăriile co
lective să se pregătească temeinic 
pentru însămînțări și celelalte lu
crări agricole. S-au reparat mași
nile și uneltele, se adună și se con
diționează semințele, se transportă 
la cîmp gunoiul de grajd. Tractoa
rele și mașinile agricole din S.M.T., 
împreună cu atelajele proprii ale 
gospodăriilor, vor asigura desfășu
rarea în bune condiții a lucrărilor 
agricole din primăvara aceasta.

Condițiile favorabile naturale din 
regiunea noastră — suprafețele în
tinse de pășuni și finețe, posibilită
țile de a obține recolte bogate de

(Continuare în pag. III-a)

De là începutul anului și pînă în prezent, în secțiile uzinelor de 
utilaj chimic-București s-au montat o serie de mașini noi, moderne. 

: Tov. Ion Bîcă lucrind la noua mașină „carusel".
(Foto : Agerpres)
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Ciment de calitate superioară
PLOIEȘTI (coresp. „Soînteii"). — De. curînd, ..la fa

brica de ciment din Pierii a început să se fabrice 
.cimentul RIM-300 care are după 24'ore o’rezistență 
de 300 kg pe cm2. La fabricarea noului sortiment-se 
folosește un adaus de gips în pastă și la măcinare, 
iar arderea klinke rului se iace la temperatură mai 
înaltă. Cimentul RIM-300 este foarte bun pentru Con
struirea de prefabricate din beton, deoarece timpul 
de priză este mult mai mic și decofrarea se poate 
face după 24 ore de la turnarea betonului.

Cantități sporite de bunuri de consum 
întreprinderile metalur

gice au sporit în acest șini și butelii de aragaz, 
an producția bunurilor de 
consum de uz îndelungat menea, un număr mult 
și le-au adus noi îmbună- mai mare decît in anul 
tățiri. Față de perioada trecut, în sortimente noi, 

de aparate de radio, lus
tre adecvate interioarelor 
moderne ale noilor cons
trucții de locuințe, aspira
toare de praf, ventilatoa
re și alte produse elecțro- 
casnice. (Agerpres).

tățiri. Față de perioada 
corespunzătoare din anul 
trecut, de la începutul a- 
nului și pînă acum maga
zinele comerțului socialist 
au primit în plus aproape 
5.000 de frigidere, 3.700 
mașini de cusut, mașini de

Astăzi începe faza fi
nală a celui de-al V-lea 
Festival republican al 
școlilor și institutelor 
de artă.

în sala Ateneului R.P. 
Romîne (la orele 20) va 
avea loc un concert 
simfonic dat de orches
tra și corul studenților

Nicolae Gaidagiu este de mai mulți ani președinte al gospodăriei colective 
din Topalu, regiunea Dobrogea. An de an, gospodăria a dezvoltat mai multe ramuri 
de producție aducătoare de mari venituri; printre acestea, creșterea animalelor 
ocupă un loc de frunte. Anul trecut, de pildă, gospodăria a crescut 600 taurine, 
1.200 porci, 10.000 păsări, 12.000 ol. Din sectorul zootehnic s-a obținut anul trecut 
un venit de 2.500.000 Iei.

în acest an numărul ovinelor va crește la 16.500 din care 2.500 batali. Ca 
urmare a creșterii efectivului de oi și a producției pe cap de oale, colectiviștii 
vor obține 200.000 litri lapte, 3 vagoane lină, un venit de peste 2.5OO.O0O lei.
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Consfătuire 
de balneologie

La stațiunea bal- 
' neară Victoria din 
regiunea Crișana -au 
început ieri lucrările 
consfătuirii pe tară 
de balneologie — 
care durează două 
zile — organizată de 
secția de specialitate 
a Societății științelor 
medicale din R. P. 
Romină și Institutul 
de balneologie din 
București..

La consfătuire par
ticipă medici balneo- 
logir reprezentanți ai 
clinicii balneologice 
din Clu j, /deleqati ai 
stațiunilor balneare 
Vatra Dornei, HercU- 
lane, Buziaș și al
tele. ■

Consfătuirea dez
bate probleme lega
te de reumatologie, 
s’echele de poliomie
lită si tratament bal» 
neo-fizio-terapic.

Peste 500.000 ore 
muncă pătrîotîcă

De'la începutul anului șl pîpâ 
acum, locuitorii raioanelor 1 Mai, S0 
Decembrie,. 16 Februarie șl Grivița 
Roșie din: Capitală au. efectuat peste 
500.000 ore muncă patriotică. Ei au 
ajutat sfaturile populare la repara
rea unor străzi, curățirea parcurilor 
și diferite lucrări de înfrumusețare 
a cartierelor. Totodată, locuitorii a- 
cestor raioane au colectat și pre
dat . întreprinderii de Colectare ja 
metalelor însemnate cantități de.iier 
vechi.

Conservatorului „Cipri- Bach; Muzica apelor și 
an Porumb eseu" din fragmente din Cantata 
București. Dirijează Paul 
Popescu; dirijorul coru
lui — Marin Constantin.

Programul cuprinde ■' 
Simfonia IT-a pentru 
orchestră de coarde de 
Vivaldi; Concertul bran- 
demburgic nr.

„Oda păcii" de Haen- 
del ; Rapsodia Il-a de 
George Enescu ; trei 
fragmente din baletul 
„Gaianeh de Haciatu- 
rian și cintecul „Măreț 
pământ al patriei iu
bite" de Chirescu.

în marile bazine pomicole Bertea, 
raionul Teleajen, Buciumeni și .Voi-’ 
nești, raionul Țîrgoyiște, Pătîrlagele, 
raionul Cislău,- și Becerii', raionul 
Buzău, se execută în . prezent lu
crări ■ de stropire a pomilor fructi
feri împotriva dăunătorilor. Pînă 
acum s-au făcut stropiri la un 
număr de circa 1.500.ÖÖ0 pomi fruc
tiferi. .

în. livezi se fac totodată tăierile 
necesare de rodire.

Dramețiile vacantei
în zilele vacanței de primăvară, 

elevii din școlile Capitalei vor face nu
meroase drumefii.

Ifinerariile sînf foarte diferite. Astfel, 
mulji elevi vor face turul Bucureșfiului 
cu autocarele O.N.T., oprindu-se la 
cele mai importante locuri și monu
mente istorice, obiective industriale, 
șantiere de consfrucjii, muzee. Un grup 
de 50 elevi de la Școala de opt ani 
nr. 175 își vor petrece 6 zile din va- 
canfă la Bușteni, Azuga, Sinaia, unde 
vor viziia fabricile de hîrtie, de sticlă, 
muzeul Doftana. Elevi de la Școala 
medie nr. 19 „Ion Creangă" vor pleca 
la Pîrîul Rece.

Palatul pionierilor a organizat, 
asemenea, vizite 
Brazi, Șantierele 
zeul Doftana, 
Clăbucet etc.

Pentru întărirea puterii economice

de 
la Termocentrala de là 
navale Oltenija, mu- 
excursii la Predeal-

Recent, s-a deschis în București, la Muzeul de artă al R. P. Romîne, 
expoziția „Portul popular romînesc". Fotografia redă un aspect din ex- 
Poziție- (Foto : Gh. Vințilă)

« 1 '

a gospodăriei colective
La gospodăria agricolă an producții sporite de ca și cel de oi. Acest lu- 

colectivă din. > comuna —
Coșteiu, ' raionul Lugoj, 
se simte apropierea pri
măverii. Un grup de co
lectiviști lucrează la con
strucția . unei îngrășătorii 
de porci, altul termină 
amenajarea unei sere 
noi. Se transportă cu că
ruțele gunoiul la cîmp. O 
parte din- colectiviști de
frișează mărăcinișul de 
pe colina unde se vor 
plantă în. primăvara acea
sta pomii fructiferi.

Colectiviștii din Coș
teiu și-au propus, în lu
mina sarcinilor izvorîte 
din lucrările Consfătuirii 400, 
pe țară a țăranilor colec- !>aci cu lapte, va spori și avicol. Suprafața gră- 
tiviști, să obțină în, acest nuit numărul de porci dinii de legume a fost

cereale, să' dezvolte ra- cru va da posibilitate co
nturile aducătoare de ve- lectiviștilor să livreze sta- 
nituri. Astfel, ei au pla- tutui, pe bază de contract 
nificat să obțină, de . pe o 190.000 litri lapte, 500 de 
suprafață de 400 de hec- porci grași, ‘ oicantitate

lectivi'știlor să livreze sta-

Din scrisorile sosite la redacție

tare cel puțin cite 5.000 
de kg porumb boabe la 
hectar pe teren neirigat.

Pînă la sfîrșitul anului, 
numărul de bovine va 

la 
200

crește de la 260 
dintre care

însemnată de lină. Gos
podăria colectivă își va 
mări în acest an și ferma 
de păsări de la 700 ca
pete, la circa 3.000. Vor 
fi ridicate noi construcții 
pentru sectorul zootehnic

mărită la 30 hectare ; aici 
lucrările pregătitoare sînt 
în toi. S-au însămânțat în- 
răsadnițe peste 600 mp, a 
fost revizuit utilajul exis
tent, a fost procurat utilaj 
nou pentru irigarea prin ■ 
aspersiune, semințe și s-a 
început confecționarea 
ghivecelor nutritive. Gră
dina de legume va aduce 
gospodăriei un venit de 
peste un milion lei.

Toate acestea vor con
tribui la întărirea econo
mică a gospodăriei colec
tive, la creșterea averii 
obștești a acesteia.

STRATON NICANOR 
corespondent voluntar

Pe șantierul de
Pe șantierul de locuințe Giulești 

din,,Capitală au, început . în această 
săptămînă. săpăturile pentru ; fun
dațiile de la ultimele două blocuri 
din cele 11 çe urmează a fi date 
în folosință aici în acest an. An
samblul de locuințe cuprinde - un 
număr de 1.752 de apartamente' și 
va fi format din blocuri cu- 8 etaje. 
Lucrările pe șantier sînt avansate. 
La două din blocuri se fac pregă
tiri pentru turnarea betoanelor de 
la ultimul nivel. La blocurile 2,. 3, 
4 și 5 finisajele interioare au. ajuns 
la etajul 4.

* . LL"
locuințe Giulești

. Pe acest șantier șe va experi
menta folosirea elementelor tipizate 
péntru balcoane și. scări, a covoa- 
relor de policlorură de vinii, fără 
suport textil,- produse de fabrica 
de mase plastice „București”, care 
vor înlocui mozaicul. De asemenea, 
se vor folosi la pereții din băi, ta
pete lavabilé din policlorură de 
vinii pe suport textil, evitîndu-se 
procesul umed din timpul montării 
faianței.

Utilizarea noilor materiale va 
contribui la ridicarea gradului de 
confort al locuințelor.

DE PESTE HOTARE

O îatrecer© pasionantăB äs patru ani se '.desfășoară în- 
trecerea între cele 'trei bri

găzi care deservesc agregatele la
minorului de țevi din Roman. E o 
întrecere vie, pasionantă, care n-a 
cunoscut în acest timp nici o între
rupere. Bine organizată, ea a scos 
la iveală importante rezerve interne 
care au du3 la realizarea și depă
șirea cu regularitate a indicilor de 
utilizare a agregatelor, la creșterea 
pe această bază a producției.

Incepînd din octombrie anul , tre
cut, „bătălia" s-a dus mai ales în
tre brigada a III-a condusă de in
ginerul David David, ajutat de tînă- 
rul maistru Gheorghe Goldan, și bri
gada I-a condusă de maistrul prin
cipal Gheorghe

octombrie, noiembrie și decembrie, 
laminatorii din această brigadă s-au 
aflat pe primul loc în întrecere. De 
pe ilrma întrecerii între cele 3 bri
găzi a avut de cîștigat întregul co
lectiv. In trimestrul IV, indicii de uti
lizare a agregatelor au crescut, în 
medie, cu 16 la sută față de 1960. 
Ca urmare, fabrica de țevi din Ro
man a atins și depășit simțitor ca
pacitatea de producție proiectată, 
dînd peste sarcinile anuale de plan 

. 5.200 tone de țevi.
într-una din primele zile ale 
•“•acestui an, laminatorii din 

brigada a III-a au analizat cum s-a 
desfășurat întrecerea în anul prece
dent și măsurile ce trebuie luate 
pentru realizarea planului pe . 1962.

— De trei luni drapelul de frunta
șă este deținut de brigada I-a — 
a spus inginerul David. In luna de
cembrie noi ne-am situat pe ultimul 
loc. Acest fapt nu ne face deloc 
cinste. Care să fie cauza ? Vă rog 
să vă spuneți cuvîntul.

— După părerea mea, o cauză 
este aceea că nu se aplică întoc
mai tehnologia — a spus maistrul 

XVZU..UUX, XXX Hxu- fj ^eteș La cuptoare nu se respec- 
punerea ' biroului ta întotdeauna temperatura stabill- 
organizației de tâ P0 c91e *rel zone de încălzire.

Apostoaie, ajutat 
de maistrul Neteș 
Petrică. Mai înche
gată și mai bine 
organizată, briga
da a III-a a cîști
gat anul trecut de 
7 ori steagul de 
brigadă fruntașă. 
La sfîrșitul lunii 
septembrie, con
ducerea secției 
laminor, la pro-

Sg ’■ gB™ : w' •• •• ■■• ?••
-.i ■■ b _

'■■■■ /T.'- . *

organizației de ,a P0 c91e ,rel zone ds încălzire, 
bază, a numit în Din cuptoare pleacă metalul uneori 
fruntea brigăzii • insuficient de cald, iar alte ori prea 
nr. 1, care se ga- 
sea de multă vre
me pe ultimul loc 
în întrecere, pe 
maistrul Gheorghe 
Goldan. Bun orga
nizator al produc
ției, el a adus în 
brigadă un suflu 
nou, metode mai 
bune de muncă. 
In locul ' lui, în 
brigada a III-a a 
fost trecut mais
trul P. Neteș.

Preluarea con
ducerii brigăzii 
nr. 1 de către 
Goldan a început 
să se facă repede 
simțită. în lunile

cald.
Au mai luat cuvîntul și alții. S-au 

făcut multe propuneri de îmbunătă
țire a muncii. Planul de măsuri în
tocmit prevedea respectarea strictă 
a tehnologiei și înlăturarea unor 
deficiențe în organizarea muncii. 
S-au stabilit sarcini concrete pe 
oameni. Organizația de bază a ana
lizat și ea activitatea brigăzii. Co
muniștii au primit sarcini concrete 
în ce privește aplicarea măsurilor 
stabilite.

Acest ajutor dat la timp a avut 
un efect mobilizator. A crescut spi
ritul de răspundere în muncă al oa
menilor din brigadă. Rezultatele 
n-au întîrziat să se arate. în numai 
15 zile, brigada a III-ct a ajuns din 
urmă celelalte două brigăzi, apoi 
le-a întrecut. Da» nici acestea nu

s-au lăsat mai prejos, muncind din 
ce în ce mai bine. Au fost zile de 
înBuflețită întrecere pentru primul 
loc. Se apropia sfîrșitul lunii și nu 
se întrezărea de partea cui va fi 
victoria...

In ziua de 28 ianuarie, înainte de 
începerea lucrului, inginerul David 
a ținut cu șefii de echipă obișnuita 
„operativă".

— Pentru a cîștiga întrecerea — a 
spus el — trebuie să ne organizăm 
munca în mod exemplar. Avem po
sibilități și oameni de nădejde.

Fiecare șef de echipă a primit 
indicații precise ce trebuie să facă 
în timpul schimbului. Accentul 
s-a pus îndeosebi pe acele 
puncte de lucru unde apar deobi- 
cei „surprize". La sfîrșitul schimbu
lui s-au numărat țevile laminate : 
erau 850 bucăți. Vechiul „record" de 
834 țevi a fost, așadar, doborît.

Această victorie, ca și rezultatele 
obținute în zilele următoare pînă la 
sfîrșitul lunii, a adus brigăzii a III-a 
drapelul de brigadă fruntașă pe fa- 
nuarie.

^Succesele brigăzif și mal ales 
*-3r „recordul" realizat la 28 ia

nuarie au constituit un ..puternic 
imbold în munca celorlalte' brigăzi. 
In brigada I-a șeful schimbului, 
maistrul principal Apostoaie Gheor
ghe .și maistrul Gheorghe Goldan 
s-au sfătuit cu oamenii pentru a 
stabili măsurile necesare în vederea 
ajungerii din urmă a brigăzii a 
IÎI-a. Pe baza propunerilor muncito
rilor, s-au luat măsuri eficiente care 
și-au arătat în scurt timp roadele. 
In ziua de 4 februarie, brigada I-a 
a doborît „recordul" realizat de 
brigada a III-a, laminînd 943 bu
căți țeavă.

Cînd a venit la lucrù, lng. David 
s-a oprit ca deobicei în fața panou
lui unde sînt afișate rezultatele zil
nice ale întrecerii. Mai că nu-i ve-

N. MOCANU 
coresp. „Scînteil"

(Continuare în pag. Il-a)

I
( mare a atacurilor dezlănțuite de bandele O.A.S. împotriva populației . 
I algeriene și a armatei franceze. Zeci de soldați francezi au fost 
( uciși s-au grav răniți.
( Ca urmare a agravării situației la 23 martie s-a întrunit Cabl- ’ 

netul francez sub președinția generalului De Gaulle, Președintele De
•j. Gailllfi rr riAfilrrrrH în ui-..

f a dat publicității un comunicat chemînd la acțiuni hotărîte împotriva
j. bandelor n Ä s

I
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I
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Acțiunile bandelor O.Ä.S. au agravat 
situația în Algeria

In cursul zilei de vineri în Algeria situația s-a agravat ca ur- j

uciși s-au grav răniți.
Ca urmare a agravării situației la 23 martie s-a întrunit Cabl-

( Gaulle a declarat în ședința Cabinetului că rebeliunea armată din 
Alger și Oran trebuie să fie „lichidată fără cruțare". P.C. Francez

bandelor O.A.S.

.RI™A__SESIUNE A SOVIETU- PREȘEDINTELE REPUBLICII IN
DONEZIA, Sukqmo, a prjinit la 
23 martie, delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne.

LUI SUPREM AL U.R.S.S. (a celei 
de-a 6-a legislaturi) va fi con
vocată la 10 aprilie la .Moscova. 
Alegerile noii componențe a So
vietului Suprem .al U.R.S.S. au 
avut loc la 18 martie.

ÎN ARGENTINA, Confederația 
celor 62 de organizații sindica-, 
le' a declarat o grevă generală Internaționale a Femeilor. Eugé

nie Cotton, președinta F.D.I.F., a 
prezentat raportul : '„în prezent 
dezarmarea -generală și totală 
trebuie să devină realitate".

LA VIENA s-a deschis ieri în- 
tîlnirea mondială a femeilor pen
tru dezarmare, convocată din 
inițiativa federației Democrate

în semn de protest împotriva a- 
nulârii ilegale a alegerilor în 5 
provincii argentiniene. (Amănun
te în pag. V-a).

T E L EG R A M À
Tovarășului VILLE PE'S'Sl, -

Secretar general al Partidului Comunist din Finlanda

HELSINKI
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei-de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Rofnîn vă ^adresează dv., fiu credin
cios și eminent militant al clasèi muncitoare finlandeze, un călduros 
salut frățesc și cele mai sincere'felicitări.
- acțivttai-ea ăv, îndelungată și lupta neobosită ce o desfășurați,
in fiuntea Partidului Comunist , din Finlanda, 'în slujba clasei munci
toare și poporului finlandez, pentru întărirea continuă a unității miș
căm comuniste internaționale, ați cîștigat încrederea binemeritată a ma
selor muncitoare finlandeze, prețuirea și stima oamenilor muncii din 
țara noastra.

xxVă- uräx^’-x4bite tovară?e ViUe Pessi, multă'sănătate, viață îndelun
gată și activitate rodnică spre binele poporului finlandez și al cauzei
noastre comune — pace, democrație: șl socialism,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC. ROMIN



PITEȘȚI (coresp. „Scînteii"). — prim-secretar al camițetului regio- ...fțuntași,. .popularizării rezultatelor 
După'încheierea procesului de co- nai de partid, a prezentat un raport obținute în întrecerea socialistă, sti- 
lecțiyjzare a agriculturii în regiune, cu privire la muncq. desfășurată de ■■ mulează creșterea spiritului de ■ ini- 
Coșnițetul regional de partid Argeș organele și organizațiile de partid ' țiativă al muncitorilor și tehnicie- 
a liiert' măsuri pentru a orienta- în- pentru educarea, comunistă a tine- 
treaga muncă politică și culturală retului. La discuțiile pe marginea 

raportului prezentai au "-lucit cuvin-. 
tul numeroși tovarăși. In încheiere 
plenara a adoptat un plan de mă
suri Jin legătură .eu:-.ridicarea^ ;nw.e^ 
lului ; muncii politice și. ideologice.în 
rîndurile tineretului.

In partea a doua a lucrărilor sale, 
plenara comitetului regional de par-

de masă în sprijinul întăririi gospo
dăriilor colective. Comitetul regional 
de partid a editat și a trimis organi- 
zațițlpr de partid din gospodăriile 
colaciive um bogat material propa
gandistic cupzinzîhăiîihrb.șuri,. plian
te, feișe, privindJ.'çeIè< măi imporțan- . 
te -^bleme ale dezvoltării ăgricul-V', c------------ —------- — — ^.m..

tarif^socialiste. Broșurădntitulată ,,Ce ,tid- a ascultat o irtfprihgré. prezen- 
trehuie să știe, un colectivist despre tată de tov. Marin Argint, secretar. 
planul de producție, organizarea al comitetului regional de partid, în 
muncii pe brigăzi, echipe și nor- legătură cu stadiul, lucrărilor agri- 
marea muncii" se studiază în pre- cole și sarcinile ce stau în fața oa- 
zent în toate brigăzile din gospodă- menilor muncii de pe ogoarele ré
silié colective. De asemenea, este giunii în campania agricolă de pri- 
citită cu mult interes broșura „Cum măvară.
am obținut 5.000 kg porumb boabe -fc
la ha", în care Fioiect Tache, pre- TlRGOVIȘTE. — Comifeful de parfid 
ședințele G.A.C. Călinești, împărtă- al Uzinei metalurgice Tîrgoviște a or- 
șește experiența colectiviștilor din 
această gospodărie.

Acțiuni interesante a întreprins șl 
S.R.S.C. Duminică, 18 martie, 120 
conferențiari au vorbit în fața a 
mii de colectiviști despre organi
zarea muncii în gospodăriile colec
tive, despre posibilitățile de dezvol
tare a sectorului zootehnic, cum se 
pot obține 5.000 kg porumb boabe 
la hectar în culturi neirigate etc.

Căminele culturale din comunele 
regiunii și-au alcătuit programe noi 
de activitate. Se organizează în con
tinuare vizite, schimburi de expe
riență la gospodăriile colective 
fruntașe, înfîlniri cu colectiviștii din 
gospodăriile colective cu experiență
bogată, vizionări de filme, adunări nomu de circa 5.000 kg oțel lichid pe 
la căminele culturale;Vg^ți. ;or-.; 
ganizat un schimb de experiență 
între colectiviștii din Piatra Olt și 
cei din Piatra-sat cu privire la ac
țiunile întreprinse în vederea conso
lidării economice a acestor gospo
dării colective. Cu același prilej, se 
va desfășura un schimb de expe- 
xiență între brigăzile artistice de a- 
gitație ale celor două gospodării 
colective.

riilor.
' Pentru îmbunătățirea în continu- 
are a activității ziarului, comitetul 
de partid a indicat colectivului re
dacției să lărgească tematica, să an
treneze un număr mai mare de co- 

■respondenți voluntari dintre mun
citorii și tehnicienii fabricii, să acor
de mai multă atenție eficacității ar
ticolelor publicate.

* .
BlRLAD. Organizația de bază de 

la G.A.C, „Victoria", comuna Zor- 
leni, acordă o mare atenție primi
rii în rîndurile partidului a celor mai 
buni țărani colectiviști — oameni 
care se ^bucură de prestigiu și au
toritate, fruntași ai recoltelor.bogate. 

Creșterea rîndurilor organizației 
de bază a pus în fața biroului sar- 
cina de a găsi forme potrivite de 

ganizat recent o consfătuire în proble- educare partinică a noilor candi- 
mele agitației politice, la care au luat dați și membri de partid. în acest 
parte colectivele de agitatori, secretari 
și membri ai birourilor organizațiilor de 
bază din uzină. In cadrul consfătuirii 
trei agitatori au prezentat referate pri
vind activitatea desfășurată la locul de 
muncă în scopul îmbunătățirii calității 
produselor și realizării de economii în. 
producție.

Agitatorul Ion loniță, de pildă, a re
latat cum a demonstrat celorlalți tur
nători că în procesul de turnare se 
poate stabili un nivel de umplere a 
maselotelor prinfr-un semn de care ei 
să țină seama. Aplicînd această metodă 
nu numai că se îmbunătățește calita
tea pieselor turnate, dar se fac și eco-

*

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii").— 
'Miercuri, 21 martie, a avut loc ple
nara Comitetului regional București 
al P.M.R. La primul punct al ordi
nii de zi, tov. Gheorghe Necula,

lună. Exemplul agitatorului a fost ur
mat ți de alfi turnători’.

Consfătuirea a scos în relief ți alte 
metode folosite de agitatorii din a- 
ceastă uzină. în încheiere, comitetul 
de parfid a prezentat un plan de mă
suri menif să ducă la îmbunătățirea 
muncii politice de masă. (De la Marin 
Safar, coresp. voluntar).

★
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Re

cent, Comitetul de partid al fabricii 
de pielărie și încălțăminte din Cluj 
a analizat activitatea ziarului „Via
ța Uzinei“. în cadrul discuțiilor, s-a 
relevat că ziarul desfășoară o acti
vitate sistematică în vederea 
pîndirii experienței

răs-
muncitorilor

scop au fost organizate expuneri și 
conferințe pe teme economice, poli
tice și cultural-educative. Noii can
didați și membri de partid au fost 
încadrați în învățămîntul de partid,' 
într-un cerc de studiere a Statutului 
P.M.R. Organizația de bază le încre
dințează sarcini concrete 
la îndeplinirea lor.

'★
SALONTA. Gospodăria 

„Drum Nou“ din comuna 
stituie, datorită rezultatelor bune 
obținute, un exemplu pentru gospo
dăriile din satele învecinate. Aici s-a 
organizat o casă-laborator în cadrul 
căreia sînt expuse produsele gospo
dăriei. Numeroase exponate și grafice 
ilustrează modul cum e organizată 
munca, progresele realizate
dezvoltarea unor ramuri de 
ducție, producțiile obținute,
pildă, la grîu s-au obținut

■ colte de aproape 2.000 kg la ha, la 
porumb de 3.772 kg boabe, la sfecla 
de zahăr peste 23.000 kg. Dacă la în
ființare gospodăria a avut doar 7 
taurine din care 3 vaci cu lapte, 
astăzi ea are 572 taurine din care 210 
vaci, 800 oi merinos, 750 porci.

Comitetul raional de partid Sa- 
lonta a recomandat organizațiilor de 
bază din noile gospodării colective 
să organizeze vizite ale colectiviști
lor la această gospodărie.

»♦♦+=-•■ ■ ' ...
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cația” dată unui peisaj industrial este: 
„Vedere".

Unele imagini și-au pierdut actua
litatea de ani de zile. Se pot vedea, 
astfel, instantanee de pe diferite șan
tiere ale căror lucrări au fost de mult 
încheiate, temeliile .unor blocuri date 

în folosință cu ani în 
urmă.

Cîteva cuvinte și 
despre calitatea ilus
trațiilor. E drept că 
majoritatea acestora

Cursuri de ridicare 
a calificării

Sindicatele din marile întreprin
deri metalurgice desfășoară o largă 

1 (jcffune de ridicare a calificării pro
fesionale a muncitorilor, corespunză
tor necesităților actuale ale produc
ției. In acest scop, la Uzinele „Gri- 
vtta Roșie" din Capitală au fost or
ganizate cursuri de scurtă durată la 
care pgrtțcipă aproape -3.500 de mun
citori. Peste 2.500 de siderurgiști de 
la Hunedoara își însușesc în cadrul 
unor asemenea cursuri noi cunoș
tințe tehnice legate de aplicarea me
todelor înaintate de elaborare a oțe
lului și fontei. Mii de muncitori 
frecventează cursurile de ridicqre a 
calificării profesionale organizate la 
Uzinele „1 Mai" din Ploiești și „I. C. 
Frimu” din Sinaia, la Întreprinderea 
„Tehnometal" și la Casa tehnicianu
lui din Timișoara. In întreprinderile 
industriale din regiunea Dobrogea au 
absolvit recent asemenea cursuri 
mai mult de 5.000 de muncitori.

In. scopul generalizării celor mai 
bune metode de lucru, sindicatele 
organizează în uzine demonstrații 
practice la locul de muncă, schim
buri de experiență cu fruntași în 
producție, conferințe și sesiuni teh- 
nico-științifice. (Agerpres)

Ilustrafiile pe care ne-am obișnuit 
să le înfîlnim în compartimentele (re
nurilor constituie nu numai un prilej 
de încîntare -a ochiului, ci și o sursă 
de cunoaștere a realizărilor puterii 
populare, a frumuseților patriei. Că
lătorului mai atent riu-i pot scăpa insă 
unele „amănunte". II 
surprinde, de pildă, ■ 
prezentarea superfi
cială a unor ilustrafii 
și, mai ales, „vîrsta" ’ 
lor.

...Stafia de revizie Grivifa din 
București'. Aici sosesc trenuri care au 
colindat toată (ara. împreună cu șeful 
stafiei am vizitat zeci de comparti
mente. Se constată cu ușurinfă că 
mare parte din textele explicative 
care insofesc diferite ilustrajii sînt fă
cute în pripă, lată cîteva asemenea 
explicații. Sub o fotografie, de altfel 
reușită, care arată o casă printre 
brazi, stă scris : „O cabană" ; „expli

ft);».®«

Pe strada Mărgeanului nr. 81 din raionul Lenin s-a deschis zilele a- 
cestea o grădiniță pentru copii de la 3 la 7 ani. Localul dispune de 
camere spațioase pentru joacă, de cabinet medical șl grup alimentar 
modern. O altă grădiniță — cu regim săptămînal — s-a mal deschis 
pe strada 13 Septembrie pentru copiii ale căror mame lucrează In ture. 
In raionul Lenin funcționează 9 grădinițe de cartier pentru copil. In 
fotografie : La grădinița din strada Mărgeanului copii ascultînd poves
tirile educatoarei Ioana lacob.

>►le biblioteca căminului cultural 
din comuna Comănoștl, regiunea 
Suceava.

(Foto : Agerpre»)

I e p u.l 
a fost salvat

Recent marinarul Adamaphe I 
Roșu, șeful echipajului de anco- j 
rare a vaselor de la șantierul na
val „1 Mai"-Brăila> primise sar
cina ,să asigure, înțr-un timp ( 
scurt, ancorarea unei stații de j 
pompare lansată la apă. După 
mai multe ore de muncă încor- [ 
dată,' cei trei marinari, membrii \ 
echipajului de ancorare, au reu
șit să-și îndeplinească misiunea.

• Intre timp vremea s-a înrăută- \ 
țit. Odată cu căderea întunericu- | 
lui. s-a pornit și un vînt puter
nic. Marinarii făceau tocmai un | 
ultim control al vaselor ancorate, 
cînd deodată au observat că șle
pul nr. 1316 se desprinsese de la 
mal și o pornise la vale, lipsit de
controlul direcției. Cei trei au în-1, 
țeles imediat ce au de făcut. Tă-1 
nașe Vasile porni în grabă ?noto-& 
r,țil șalupei, marinarul. Mocanii ț 
Iosif luă cîteva parîme și îm- V 
preună cu șeful echipajului por- 5 
niră cu toată viteza în urmărirea J 
șlepului aflat în pericol.. j

Întunericul, sloiurile de gheață'^ 
și furtuna care stîrnise valurile \ 
pțtrțeau la grea încercare dibăcia, șj 
calmul și curajul celor trei. După f 
mai multe manevre șalupa fu „li- ’i 
pită“ și apoi legată de șlep. Ci- jjl 
leva ore mai tîrziu șlepul era^ 
bine ancorat în port. 3

= Cei trei marinari comuniști ■ își s 
făcuseră pe deplin -dătOfia.

îl

C- •

GEORGE SIMA J 
tehnician JÎ

Ji foraibărele au fost trimise înapoi, la 
aceeași adresă.

...La Slatina a sosit un lot de mașini 
de gătit. Niciodată nu mai văzuseră slă- 
tinenii asemenea nostime mașini 

gătit.
— Nu cumva sînt armonici 1
— Ași I Doar unele mici... defec

țiuni de transport.
Oricum, respectuoși față de cum

părători, tovarășii de la O.C.L. Sla-, 
tina n-ău avut curaj să se compro
mită punînd asemenea marfă In vi
trinele magazinelor.

Și mașinile de gătit fot la lași • 
au fost trimise înapoi.

...La lași, vrînd să monteze niște 
mînere la uși, constructorii au des
coperit că li s-au pus la Indemînă 
niște bîfe de fier, oarecum niche
late, care numai a mînere nu semă
nau.
mînerele au fost trimise înapoi.

★
— Ce ne facem, fraților ?
Cu teancul de refuzuri în față, cei ce 

răspund de întreprinderea de industrie 
locală „Progresul” din lași se uită cam 
dezorientați unul la altul

— Oradea, Craiova, Slatina I Ne-am 
făcut de ris. Trebuie să luăm măsuri. Să 
găsim o soluție.

De multă, vreme caută ei soluția asta 
și nu o găsesc.

Acum se spune că au găsit una ■
— Ca să nu ne mai facem de ds 

peste tot trebuie, pur și simplu, să nu 
mai trimitem mărfuri de larg consum in 
toate colțurile țării. Să găsim un singur 
centru și să le contractăm acolo pe toate.

— Bine, bine.,, a zis cineva, cam spe
riat de o asemenea perspectivă. Asta în
seamnă ca un singur O.C.L. să aibă 
de-a face cu mistriile, cu foraiberele, cu 
mînerele, cu mașinile de gătit, cu mo
bila și cu toate

— Bineînțeles
— Atunci 1 I
— Atunci... e

Constructorii din Oradea au primit în
tr-o buna zi un nou lot de mistrii, Toc
mai aveau nevoie. Dar mistriile n-șu .fost 
folosite. De ce 1 In primul rînd, Cei de 
la aprovizionare au spus : „n-au marca 
fabricii". Ei se uită întotdeauna sus- 
picioși la o marfă care n-are mar
ca fabricii. Dar zidarii, avînd mare 
nevoie de mistrii, au zis : „treacă 
de la noi de data asta. Noi trebuie 
să lucrăm". Dar cînd au văzut că 
mistriile sînt făcute dintr-o tablă 
bună pentru jucării de copii, au în
țeles îndată de ce, cu toată mo
destia, cei care le-au fabricat au 
omis să le imprime marca.

Și mistriile au fost trimise îna
poi. Producătorul a fost găsit : în
treprinderea de industrie locală 
„Progresul" din lași.

...La Craiova, alji constructori au 
terminat un grup de blocuri. O 
mîndrețe. După ce au montat gea
murile, tîmplarii vor să pună loraibărd. 
„Vai de mine, zic ei, lujnd în mînă 
bucăfele de metal îndoit. Cp ne facerh 
cu ruginiturile astea ? își zgîrie omul 
mina cînd o pune pe un asemenea fo- 
raibăr".

din natură nu totdeauna 
Călătorul ar vrea să gă- 

piforeșfi vederi

(Urmare din pag. I-a)

cîte 
Cînd

0 întrecere pasionantă
întrecerea între cele trei brigăzi 

a continuat să' se desfășoare cu o 
și mai mare însuflețire. Laminatorii 
din brigada I-a au încercat să „a- 
salteze" în mai multe rînduri re
cordul brigăzii a III-a. De la o zi 
la alta au fost obținute rezultate tot 
mai bune în producție. Cînd s-a fă
cut bilanțul întrecerii pe luna fe
bruarie, drapelul de brigadă frun
tașă a revenit, la o diferență mică 
de puncte, brigăzii I-a.
10$ înă acum întrecerea între cele 

trei brigăzi de laminator! a 
dat roade deosebite. S-a atins un 
indice de utilizare a agregatelor de 
92,85 la sută, față’ de 90,66 la sută 
cît este planificat. Productivitatea 
planificată a • agregatelor a fost 
depășită cu trei, tone pe oră efec
tivă. Aceasta a făcut să se reali
zeze peste plan, în primele două 
luni ale anului, o cantitate de 3.100 
tone țeavă.

întrecerea între cele trei brigăzi 
continuă la fel de vie și entuziastă. 
Cine o va oîștiga în luna martie î 
E greu de prevăzut, deoarece rezul
tatele obținute pînă acum de fie
care din ele sînt apropiate.

nea să creadă cînd a văzut 
țevi laminase brigada I-a. 
l-a întîlnit pe Apostoaie, l-a felici
tat prietenește.

— Vom căuta să vă ajungem din 
urmă și, dacă vom putea, să vă și 
întrecein —i-a spus el.

Și a acționat prompt. El a stabilit 
ca maistrul Neteș să se ocupe de 
cuptorul rotativ, să se acorde aten
ție ,asigurării unui ritm cadențat de 
laminare, să, nu existe prea multe 
țagle calde pe trenul de role, pen
tru/à se evita astfel răcirea lor. Au 
fost preconizate și alte măsuri.

întreaga brigadă și-a desfășurat 
activitatea conform planului de „bă
taie*. In timpul lucrului oamenii se 
găseau acolo unde era nevoie, în- 
tr-ajutorîndu-se între ei. Mecanicii 
de la întreținere au ajutat pe lami
natori la schimbarea dopurilor. Ast
fel, în timpul lucrului nu s-a produs 
nici o oprire a agregatelor. In 
noaptea de 4 spre 5 februarie, bri
gada a IlI-a a doborît „recordul* 
realizat în schimbul anterior de că
tre brigada I-a, laminînd 960 bucăți 
țevi.

„Procesul maimuțelor“
•a, intolerante iată de oxice esta 
înaintat, progresist.

Silit de tribunal sä se bizuie, în 
argumentarea sa, exclusiv pe tex
tul... bibliei, avocatul apărării, 
Drummond, ajuns la exasperare. în
treabă :

— Bureții qîndeso ?
— Dacă dumnezeu vrea, bureții 

gîudes'c 1 — îi răspunde „logic* a- 
cuzatorul Brady.

miș- 
plan 

de-

''Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllll1'
sînt bine executate și surprind 
imagini interesante. Abundă însă pei
sajele 
izbutite.
seașcă, alături de 
de la munte sau mare,, aspecte din 
viafa nouă a orașelor și satelor 
noastre.

Atîf la stafia de revizie Grivifa cît 
și la Direcfia generală . C.F.R. ni 
s-a spus că există preocupare pentru 
schimbarea fotografiilor care și-au 
pierdut actualitatea, unele din ele 
fiind de acum înlocuite. Această ac
țiune trebuie să fie însă mai opera
tivă, altfel riscă să-și piardă ac
tualitatea chiar și unele dintre foto
grafiile pregătite pentru a fi expuse 
în trenuri. ,

.. G. G.

-O® O—----------

Noi unitafi pentru desfacerea 
produselor

Pentru asigurarea unor condiții 
mai bune de funcționare a unități
lor de desfacere a articolelor de artă 
populară și artizanat, U.R.C.M. Ar
geș a reorganizat toate unițățile cu 
acest profil de la Olănești, Călimă- 
nești și Govora. f ?

Un magazin de artizanat mobilat 
modem și bine aprovizionat a luat 
ființă la Rm. Vîlcea, un altul a fost 
amenajat la Călimănești, în cadrul 
noului complex al cooperației meș
teșugărești dat în folosință. Un ma
gazin cu astfel de articole se va des
chide șl la Curtea de Argeș.

în regiunea Brașov, rețeaua de 
desfacere a produselor de artă popu
lară și artizanat a crescut cu încă 4 
unități (la Făgăraș, Victoria, Mediaș 
și Sighișoara). Totodată au fost în
ființate tonete cu aceste produse în 
holurile hotelurilor Poiana-Brașov, 
Carpați și Postăvarul din Brașov, 
Păltiniș din Sibiu- etc.

în noul sezon turistic vor mai fl

de artizanat
deschise cu același profil, un maga
zin în orașul Sf. Gheorghe și cîte un 
chioșc la Băile Malnaș și Castelul 
Bran. ’ ,

----- o® o-----

îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — în 
ultimul timp, pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă a orașului 
Bacău au fost captate noi izvoare, 
s-au construit bazine de mare capa
citate și au fost instalate conducte 
de aducțiune.

în acest an rețeaua 
a apei se va extinde 
de 5.000 m. Recent a 
montajul conductelor 
strada Filimon Sîrbu,
mai importante artere ale orașului. 
Constructorii întreprinderii nr. 1 Ba
cău lucrează acum la înlocuirea con
ductelor pe străzile Berthelot și 
Piața Gării.

~ ' .... ------------------------------■:-==

de distribuire 
pe o lungime 
fost terminat 
instalate pe 
una din cele

celelalte. O 
că nu o să

să suporte I 
suporte

bună ziua.simplu ca
O.C.L.-ul o să facă o redamajie. O să 
fie o reclamație mai voluminoasă, a 
drept, dar.., una în loc de zece. Din- 
tr-odată numărul reclamafiilor va li redus 
cu 90 la sută I

Nu știm dacă zvonurile sînt adevărate 
și dacă conducerea întreprinderii de 
industrie locală „Progresul" din lași în
clină spre acceptarea acestei soluții, S-ar 
putea să 
Iuții n-au

Nu se 
una î

fie totuși așa, Intruclt. alte so
ios» căutate pînă acum, 

găsește nimeni să le propunăsimțită. Aparatul de filmat se 
că discret, aducînd în prim 
chipuri expresive, surprinzînd 
talii, amănunte semnificative. Este o 
economie de mijloace pe care nu 
și-o poate permite decît un creator 
realmente înzestrat; valoarea artisti
că a iilmului izvorăște din forța con
fruntării ideilor, din densitatea dra
matică a conflictului. Cineastul se 
bizuie îndeosebi pe jocul unor ac
tori cu mare experiență (Spencer 
Tracy — în rolul avocatului Drum
mond, Frederic March — în rolul po
liticianului Brady, și Gene Kelly 
— în rolul unui gazetar cinic dar 
animat de bune intenții), actori care 
Izbutesc să-ți solicite la maximum 
atenția, interesul, punînd în va
loare dinamica, dramatismul in
terior al luptei de idei, calită
țile unui dialog viu, plin de miez, 
cu replici scînteietoare.

în puținele secvențe filmate în 
afara sălii de judecată, cineaștii 
reconstituie atmosfera puritană a 
orășelului tipic provincial, dezvă
luie starea de spirit a unor oameni 
pe care prejudecățile mistice și in
fluența „păstorilor" spirituali îi îm
ping la adevărate manifestări de 
isterie colectivă. Aici, Kramer scoa
te în evidență metodele la care 
recurg cercurile de dreapta specu- 
lînd ignoranța, încurajînd fanatis
mul religios cu scopul de a narco
tiza conștiințele.

Procesul este reconstituit magis
tral. Totul se petrece într-o sală, 
se vorbește mult — dar filmul 
nu lîncezește nici o clipă și urmă
rești 
dată 
fără 
tului 
întreaga dispută te . pasionează

' lupta este spectaculoasă, 
dacă în film nu se ! . 
poate, destul de convingător izo
larea, . înfrîngerea acuzatorului

într-o cronică destul de „rezerva
tă* consacrată acestui film admira
bil, ziarul francez burghez „Le 
Monde* se referă la curajul cineas
tului american Stanley Kramer. De 
fapt, aici nu e vorba numai despre 
curaj. Este incontestabil că cineastul 
cunoaște bine realitățile din țara sa 
și că, pe această bază, atacă pro
bleme dintre cele mai actuale, de 
pe poziții militante, progresiste. în 
„Lanțul", film prezentat pe ecra
nele noastre, Kramer a demascat 
cu vigoare artistică segregația 
rasială, persecuțiile împotriva popu
lației de culoare din țara sa ; în 
„Ultimul țărm", el a făcut un zgu
duitor rechizitoriu la adresa mania
cilor atomiști, a adepților unui 
război nuclear. Pentru ce militează 
„Procesul maimuțelor" î

Întîmplarea înfățișată pe ecran 
este reală. în anul 1925, în orășe
lul american Dayton, un profesor 
de științe naturale a fost arestat și 
trimis în judecată pentru că le-a 
vorbit elevilor despre teoria evolu
ționistă a lui Darwin, despre faptul 
că omul se trage din maimu
ță. Cazul s-a petrecut în statul 
Tennessee, unde era interzisă, prin- 
tr-o lege demnă de 
susținerea în public a 
principii — 
tradicție cu... _ ___ ____ .
Procesul a făcut vîlvă și a antrenat 
— ca acuzatori și apărători. — per-.

blice din S.U.A.
Fără îndoială că însăși absurdi

tatea acestui proces ar fi putut jus
tifica interesul unui cineast.; ar f 
fost un suculent subiect dp comșdie. 
Satira nu lipsește nici din filmul lui „„ uxivx ic?yi uiuuu-i uni u O/ 
Stanley Kramer, rnsa realizatorul nepopulare, cum sînt legile Smith și 
n-a urmărit doar să-i ridiculizeze McCarran, împotriva persecuțiilor la 
pe retrograzii din Dayton. Disputa.. care sînt supuși partidul. Comunist 
are rezonante mult mai profunde, dm S.U.A., numeroși oameni cu ve
de mare actualitate,.. .... » ‘?'r‘:,!deri progresiste. ____ , ____ ____ ________ r_

Pornind de la un caz autentic, ci-" „într-o zi — spune cu revoltă Brady. în pofida unor lirnite ale fil- 
neastul american abordează’ploble- Drummond — vom porni cu surle și mului, sensul pledoariei și al vic- 
ma libertății’de'gîndire, militează fanfare spre gloriosul secol al XVI- toriei iui. Prummgnd trec.e. de ziduș 
pentru dreptul ■ 'cetățeanului’ de a lea’'— adică secolul inchiziției... " rile sălii de judecată. Obscurantist 
avea sif de a exprima?.'• ■ convingeri „:,,Procesul 'maimuțelor" 'te' cdptl- mul ,'cae gdyeis'arl. d.é; hâàéjde; ade-' 
progresiste, dezvăluind presiunile si vează,. te ține în tensiune de la pri- vărul, progresul vor triumfa asm 
mfjloăcele .’de fntfrafdare,' amenință- ma șf pînă lă ultima imagine, deși pra forțelor retrograde ale socie-

. ............... sobrietate, iar tații.

Pe ecranele 
cinematografelor

— Ei bine 1 Cer să acordați oame
nilor cel puțin acest drept pe care-1 
acordați bureților 1

Există multe replici de acest fel 
— iar cineastul american le îndreap
tă ascuțișul spre o adresă precisă : 
maccarthysmul, expresie virulentă 
a obscurantismului contemporan. 
Cînd regizorul îi aduce pe ecran 
pe oamenii aceia dezlănțuiți, care 
scandează „Să-l spînzurăm pe Ca- 
tesl" „Să-l spînzurăm pe Drum
mond 1", cînd îi vedem arzînd un 
manechin care îl reprezintă pe pro
fesorul Cates, cînd vedem glugile 
albe, torțele etc. — apare și mai 
clară referirea la manifestările de 
tip fascist ale unor organizații de 
extremă dreaptă cum sînt „John 

sonalhațr proemmente ale viețn pu- pi0Cesului, a pledoariei lui Drum
mond pentru libertatea de gîndire 

■ apare cu atît mai evidentă cu cît 
- filmul, concluziile sale nu pot fi des? 
“ părțite de protestul unei părți im

portante a opiniei publice america
ne împotriva unor legi anacronice,

evul mediu, 
t oricăror 

care vin în con- 
legéndele biblice 1

pasionat dezbaterea, — re- 
foarte „cinematografic" deși 
artificii. Intervențiile avoca- 
apărării cîștigă publicul și

chiar 
explică,

P. DINESCU

mijloacele ; de intimidare,' amenință
rile là care recürgï'unèle' cércùri' totul este filmat cu t 
dintre cele mai reacționare din țara „mîna" regizorului nici nu se face D. COSTIM

SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S.) : DRAG MI-I CINTECUL ȘI JO
CUL ! — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : SEARA DE BALET 
(SIMFONIA FANTASTICA, VALS, BO
LERO, ȘEHERAZADA) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
CASA CU TREI FETE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE LEAR
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIA
NA — (orele 15,30); BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT — (orele 19,30).

TEATRUL ,,'C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : IN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : VIORI DE PRIMĂVARĂ — 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : CUM VA PLACE — (orele 15,30 
și orele 19,30). (Sala Ștudio — Str. Alex. 
Sahia nr. 76) : MENAJERIA DE STICLA
— (orele 16); CRED IN TINE — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : IN FIECARE 
SEARA DE TOAMNĂ (premieră) — 
(orele 20). (Sala pentru copii) : DOI LA 
ARITMETICA — (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : MI SE PARE
ROMANTIC ‘

TEATRUL
GIULEȘTI:
(orele 19,30).

TEATRUL
ÎNDRĂZNEALA — (orele

TEATRUL EVREIESC 
LOZUL CEL MARE — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA MAI 
FRUMOASĂ . STEA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANAÖE ..(Salș : Savoy) : REVISTA 62 - 
(orèle 20).. (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. .VALEA MINDRA : 
Patșiă (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). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : Republica (8,30; 
11; ' 13,30'; .16,15; 19; 21,30), Elena Pavel 

<'.(10,30-;.„184•;'15,;<5ț: 18,15;' 21), Gh. Doja (9; -
.11,30;/14;L16;3O;-.19L;21,30); Floreașca (10,30; ' --------------- -----
■15,30;, 18; 20,30),, GARDIANUL , rulează la:'.' TINERETUL ȘCOLĂR. 
clftélhatogrâfete Maghéru (10;' .12; 14,15; -
I0,30<. 18145Ț 21), :Bùcufești (911; 13; 15; 
17; 19; 21), Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga (9,15; 11,15;
15; 17,15; 19,30; 21,30). VIZITA PRE-

— (orele 19,30).
MUNCITORESC 

HOȚII ȘI
REGIONAL

____ C.F.R.- 
VARDIȘTII —
BUCUREȘTI : 

20).
DE STAT :

ȘEDINTELUI rulează la cinematografele 
V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21), Maxim
Gorki (10,30; 12,30; 14.30; 10,30; 18.30;
20.30) și 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
AUSTERLITZ — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
ROSITA : Central (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19.30; 21,30), 8 Martie (11; 15; 17; 
19; 21). PACE NOULUI VENIT : Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). CONCERTUL 
— DUELUL — ANIMALE CU BLĂNU
RILE PREȚIOASE — DE STRAJA LA 
GRANIȚĂ — PASAGERUL CLANDES
TIN : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : 
13 Septembrie (orele 10 și orele 12). RO
SEMARIE : 13 Septembrie (13; 15; 17; 19; 
21). TOT AURUL DIN LUME : Tinere
tului (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), Don- 
ca Simo (15; 17; 19; 21). PESCARII DIN 
ARHIPELAG : Cultural (15; 15,50; 18,40;
20.30) . LANTERNĂ FERMECATA : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Olga Banele (15,30; 
18; 20,30). FRUMOASA LURETTE : Gri- 
vița (15; 17; 19; 21), 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI - ambele serii 
rulează la cinematografele Drumul serii 
(15,30; 19), M. Emineseu (17; 20,15), CETA
TEA HURRAMZAMIN : Unirea (15; 17; 
19; 21), B. Delavrancea (16; 18; 20). FII 
FERICITA, ANI I : Flacăra (15; 17; 19; 
21). POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 
T. Vladimirescu (16; 18; 20), Popular (16; 
18,15; 20,30) S-A FURAT O BOMBA : 
Munca (16; 18,15; 20,30). NANA : Arta 
(15,30; 18; 20,30), 16 Februarie (15,30; 18,05; 
20,40). STRĂZILE AU AMINTIRI : Moși
lor (16; 18,15; 20,30). Ilie Pintllie (16; 18; 
20), 30 Decembrie (16; 18,30; 20,30), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEU
TONI — ambele serii : Libertății (9; 12,30; 
16; 19.30). TOM DEGEȚELUL rulează la 
cinematograful N. Bălcescu (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). INSULA : Luceafărul (15; 
17; 19; 21). CURSA DR 100 KILOMETRI 
rulează la cinematograful G. Bacovla (15: 
17; 19; 21). INTILNIRE PE CABLU ru
lează la cinematograful C-tin David 
(15,30; 18; 20,30).

■ TELEVIZIUNE." Orele19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — EMISIUNE PENTRU 

.. 20,00 — Calei
doscop liric. 20,20 — Filmul documentar 

„RITM ȘI CONSTRUCȚII" — o produc
ție a Studioului cinematografic „Al. 
Sahia". z0,40 — în fața hărții. 20,50 — 
„FURTUL ELEFANTULUI ALB", schiță

scenarizată după Mark Twain. 21,30 — 
MUZICA UȘOARA Intel pretează o for
mație condusă de Constantin Birsan. 
Soliști . pori na Drăghici. Marina Voica, 
Elena Cornel, Florin Dorian și un octet 
vocal. în încheiere : ultimele știri.

RADIO. SÎMBATA 24 MARTIE - • Con
cert de dimineață — orele 8,30 — I 
e Roza vinturilor — orele 9,00 — I » Cîn- 
tece și jocuri populare din diferite re
giuni ale țării — orele 9,30 — I • Con
cert ghicitoare — orele 10.20 — I • Es
trada melodiilor — orele 11,03 — I o Mu
zică de cameră dc compozitori romîni
— orele 11.30 — Ie Muzică romînească
de estradă — orele 12,15 — II e Album 
sportiv — orele 12,20 — I e Muzică
populară sovietică - orele 12.30 — I 
o Muzică vocală - orele 12,45 - II 8 Me
lodii populare romînești Interpretate, 
ocarină. — orele 13,00 — II o Sercrtao 
în la major de Brahms — orele 13.05 — I 
e Din cîntecele tineretului sovietic — 
orele 13,15 -II® Concert de prînz — 
orele 14 03 — II o Muzică de estradă
— orele 14,40 — I o Din cele mal cunos
cute melodii populare romînești — orele 
15,10 — I ® Concert pentru flaut și or
chestră de Tudor Jarda — orele 15,30 — 
II e Reîntîlnlre cu eroii Iui Stendhal
— orele 15.45 — I o Din folclorul popoa
relor —. orele 17,00 — II e Carnet de 
reporter orele 17,30 — II • Știința în 
slujba păcii — orele 17,50 — I o Program 
muzical pentru fruntași în producție — 
orele 13,00 — I « Ciclu „Sonate pentru 
violoncel șl pian de J. S. Bach“ — orele 
10,05 — II 9 Programe muzioale alcătuite 
de ascultători — orele 19,00 — II • La 
sfîrșit de săptămînă cîntec, joc și voie 
bună — orele 19,12 — I o Pe teme inter
naționale — orele 20,00 — II • Noi în
registrări de muzică populară romî
nească - orele 20,10 — II • Ce e nou 
în librării - orele 20.30 — I o Program 
de romanțe - orele 20,40 — I o Melodii 
îndrăgite de ascultători — orele 21.15 — 
II o Album artistic — orele 21,30 — II 
o Sonata pentru vioară solo de Bartok 
Bela — orele 22,30 - II l Muzică sim
fonică — orele 23,15 — I.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 

șl 27 martie : Vremea în general umedă, 
cu cerul schimbător, temporar , noros. 
Vor cădea ploi cu caraetqj local, în a 
doua parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura staționară. 
Minimele vor fl cuprinse între minus 4 
șl plus 6 grade, iar maximele între plus 
5 șl plus 15 grade.
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milioane lei
din sectorul zootehnic

zootehnice

mai
avem

Serele gospodăriei agricole colective din Codlea.

dezvoltarea

(Urmare din pag. I-a)

La ferma de păsări a gospodăriei colective „9 Mal" din Clsnădioara, raionul Sibiu.

Pe terenuri în pantă 
vii și pomi fructiferi

bine posibilitățile 
le

duce mari venituri. Vom îngrășa și 
vinde statului pe bază de contract 
1.400 porci la greutatea de 100 kg 
fiecare.

în părțile Brașovului s-au crescut 
mai mult oi care dau lină puțină, de 
calitate inferioară. Cu ajutorul spe
cialiștilor de la Institutul de cerce
tări zootehnice, la gospodăria noa-

anul 1958 efectl- 
din raionul Ag-

porcine, care ne va

efectl- 
colec-

Prlntr-o îngrijire bună șl o furajare rațională, colectiviștii din Ho- 
ghilag-Sighișoara au realizat anul trecut o producție medie pe cap 
de vacă furajată de 2.701 litri lapte. In grupa mulgătorului Constantin 
Tudor« sînt vaci care dau producții de 4.500—5.000 litri lapte. In 
fotografie : O parte din vacile colectivei.

de relief și 
află situată

cu garduri 
folosită de 

colectivă

climă în 
gospodăria 

noastră colectivă permit dezvoltarea 
unei puternice ferme de animale. 
Avem suprafețe întinse de pășune 
și finețe, iar trifolienele și celelalte 
culturi furajere dau în fiecare an 
producții mari. In decursul anilor 
noi am dobîndit o bună experiență 
în creșterea vacilor cu lapte și a 
oilor. Am ajuns să avem proprieta
te obștească aproape 200 taurine, 
dintre care 85 vaci cu lapte, 46 por-

In satele regiunii se desfășoară o bogată activitate cultural-artistică. 
în fotografie : o parte din membrii echipei artistice din G.A.C.-AJel, 
înainte de începerea spectacolului.

ION GÎRCEAG 
președintele G.A.C. Hărman, 

raionul Sf. Gheorghe

Pajiștile naturale con
stituie o bogăție însem
nată în regiunea. Bra
șov. Ele ocupă mai 
mult de jumătate din 
întreaga suprafață a 
regiunii și pot 
hrana 
gului 
male 
Vnçle

Condițiile 
care se

e Gospodăriile colective din re
giunea Brașov au in proprietate obșteas
că 70.230 taurine din care vaci de 
lapte 30.106, porcine 41.430 și 157.797 
ovine.

asigura 
aproape a între- 
efectiv de ani- 
în timpul verii, 
gospodării colec- 

t.i' .acordă toată aten- 
ția îngrijirii și îmbună
tățirii pășunilor. Anul 
trecut din cele peste 
64.000 ha pășuni con
tractate de la sfaturile 
populare, la peste 50.000 
ha s-au aplicat lucrări 
de întreținere a lor.

îmbunătățirea calită
ții ierburilor și sporirea 
producției la hectar im
plică îngrășarea siste
matică a pășunilor. 
7.000 ha au fost îngră
șate, din care 3.600 de 
către gospodăriile agri
cole colective din Sîn- 
petru, Codlea și din alte 
părți. Efectele acestei 
acțiuni s-au văzut : în 
pășunile ' 
ducția de 
de pildă, 
la hectar 
colectivei 
la 12.000 
Moșna-Mediaș. Au cres
cut și producțiile de 
lapte. Astfel la pășunea, 
tarlalizată 
definitive 
gospodăria

Merclieasa-Rupea Sra 
obținut în iulie 1961 o 
producție medie pe cap 
de vacă furajată cu 23 
la sută mai mare decît 
media din alte gospo
dării așezate pe aceeași 
vale și versant.

In anul 1962 prin fo
losirea rațională a gu
noiului rezultat de la 
animalele de pe pășuni 
se pot îngrășa cel pu
țin 12.000 hectare.

Efectivele de animale 
în continuă creștere im
pun măsuri și pen
tru lărgirea suprafețe
lor pășunabile. Pînă a- 
cum a fost recuperată 
suprafața de 5.100 ha 
acoperită de diferite 
lăstărișuri, tufe spi
noase etc. Ceea ce s-a 
făcut însă nu-i sufi
cient. Este nevoie ca 
recuperarea porțiuni
lor invadate de lăstă
rișuri, enupăr, jep, să 
fie continuată cu și 
mai multă intensitate. 
S-a prevăzut în 1962 re
cuperarea unei supra
fețe de 5.000 ha pășune 
ocupată de diferite spe
cii de arboret ce îm
piedică pășunatul. In a- 
ceastă acțiune un mare 
sprijin trebuie să-l dea 
gospodăriile colective.

Cu semințele de la 
loturile semincere de

Perspective largi în 
agriculturii regiunii

îngrășate pro- 
iarbă a ajuns, 

, la 14.520 kg 
în pășunea 

din Ghimbav, 
în cea de la

colectiviștii au
1.200.000 lei.

• In sectoarele 
gospodăriilor agricole colective 
raionul Sf. Gheorghe lucrează 21 
dici veterinari și 18 tehnicieni 
tehniști șl zooveterinarl.

cine și 1.000 oi. Ținînd seama de po
sibilitățile noastre, aceste realizări 
nu ne pot mulțumi. Am discutat 
în adunarea generală și am stabilit 
că încă din acest an să mărim sim
țitor numărul de animale și să ob
ținem de la ele producții sporite.

Vom crește în acest an 500 tauri
ne, dintre care 221 vaci de lapte, 
de la care vom obține producții 
mult sporite.

IULIU TÖRÖK 
președintele G.A.C. Săcele

Condițiile pedoclimatice speci
fice raionului Mediaș oferă posi
bilități largi pentru dezvoltarea 
unui puternic sector pomivi- 
ticol. Prin amenajările spe
ciale ce se vor face, cele 5,100 
hectare slab productive vor de
veni baze viti-pomicole de mare 
randament. Mari plantații se vor 
face pe pantele cu expoziție su
dică de la Micăsasa, Valea Lun
gă, Mănărade, Blaj etc.

Cu sprijinul specialiștilor în 
agricultură, chiar în acest 

vor altoi peste 1.600.000 
viță cu coarde din 
de mare productivi- 

Materialul săditor necesar

și altele. Ajutor de bătrinefe a primit și 
Ion Pivotă cu sofia din G.A.C. Ghimbav 
și încă alfi 14.100 băfrîni colectiviști din 
regiune. Acestora le-au revenit anul tre
cut aproape 3.22O.OOO lei ajutor de bă- 
trînefe, precum și mii de tone produse 
cerealiere și animaliere.

Gospodăria colectivă vine în ajutor 
și mamelor. Pentru organizarea creșelor 
și grădinițelor sezoniere gospodăriile co
lective au cheltuit anul trecut sute și sute 
de mii lei. Există o serioasă preocupare 
și pentru activitatea culfural-educafivă ; 
70 de gospodării colective au cluburi 
bine .înzestrate, bibliotecile gospodăriilor 
colective dispun de aproape 67.000 vo
lume cărfi tehnice și beletristice ; în 
gospodării activează 95 echipe sportive, 
64 echipe artistice, numeroase coruri'și 
altele.

Sînt doar cîfeva din datele și cifrele 
aliate în statistici. Sînt Insă destul de con
cludente încît fiecare .să-și dea seama 
ce înseamnă colectivizarea.

• Intr-un
G.A.C.-urlle
construit 28
2.600 capete 
porcine, numeroase saivane șl alte 
construcții pentru animale.

singur an — 1961 — în 
din raionul Mediaș s-au 
grajduri pentru circa 

taurine, 19 crescătorii de

colective să 
ramură

ierburi s-a asigurat ne
cesarul pentru reface
rea covorului ierbos pe 
1.500 ha pășuni și fine
țe slab productive.

Avem condiții pentru 
realizarea unei produc
ții medii a pășunilor de 
cel puțin 10.000 kg masă 
verde la ha. Este ne
voie doar de mobiliza
rea tuturor forțelor, 
știind că numai astfel 
putem asigura hrana 
numărului de animale 
în permanentă creștere.

Ing. NICOLAE POPA

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”

lucerna și trifoi, porumb siloz, car
tofi, sfeclă de zahăr, precum și ex
periența țărănimii, ’ impun să se 
acorde o deosebită atenție creșterii 
animalelor, încît gospodăriile colec
tive să devină în scurt timp mari 
producătoare de carne, lapte, lînă.

Organele de partid și de stat în
drumă gospodăriile 
facă din zootehnie o. 
principală de producție. în acest 
scop, G.A.C. sțnt -ajutate să-și mă
rească continuu efectivele de ani
male prin creșterea animalelor tine
re din prăsilă proprie și cumpărări. 
Totodată se va desfășura o acțiune 
sistematic^ pentru îmbunătățirea 
raselor de animale. La gospodăriile 
colective din Hărman, Feldioara, 
Alțîna, Turnișor și altele se face o 
selecție riguroasă a animalelor pe 
bază de registre genealogice, ceea 
ce dă posibilitatea creșterii în gos
podărie numai a animalelor de 
mare valoare zootehnică. Prin extin
derea acestei metode într-un număr 
cît mai mare de gospodării colec
tive și prin îmbunătățirea activității 
centrelor de însămînțare artificială, 
gospodăriile colective vor avea tot 
mai multe animale din rase bune, 
producătoare de lapte, carne și 
lînă.

Paralel cu aceasta, una dintre 
preocupările principale constă în 
sporirea producției animalelor, 
mai ales a producției de lapte, de
oarece în unele gospodării nu sînt 
folosite decît în mică măsură posi
bilitățile existente. Atît pentru mă
rirea efectivului'de animale cît și a 
producției lor este necesar să ne 
ocupăm, în mai mare măsură, de 
sporirea producției de furaje. 
O rezervă importantă — care pînă 
acum -a fost puțin folosită — este

în Țara Bîrsei, unde este așezată 
colectiva noastră, sînt condiții din 
cele mai 'favorabile pentru cultiva
rea cartofilor, sfeclei de zahăr, or
zului, trifolienelor, care împreună cu 
pășunile și iînețele permit dezvol
tarea unui puternic sector zootehnic. 
Astăzi avem o fermă mare de tau
rine dar creștem și mulți porci. Nu
mărul lor se ridică în prezent la 690 
capete, din care 80 scroafe. Ferma 
de porci ne aduce însemnate veni
turi. Numai anul trecut, prin livra
rea a 200 porci* pe bază de con
tract, am încasat aproape 200.000 
lei. In planul de producție pe acest 
an am prevăzut să dezvoltăm și 
mai mult creșterea porcilor încît la 
sfîrșitul anului să ajungem la o 
matcă de 800 porcine din care 100 
scroafe.

Cum reușim noi să obținem ase
menea rezultate ? De la bun început 
trebuie să arăt că, consiliul de con
ducere al gospodăriei, îndrumat de 
organizația de bază a numit în ca
drul acestei ferme numai oameni 
pricepuți și cu dragoste față de a- 
nimale. Noi ne mîndrim cu colecti-

La înființarea gospodăriei colec- 
a aveam doar 4 vaci și 14 boi. 

Lar știind ce mare bogăție repre
zintă animalele, ne-am creat un 
sector zootehnic puternic. Cirezile 
noastre numără astăzi nu mai pu
țin de 1006 taurine, dintre care 522 
vaci. Planul nostru prevede ca în 
1965 să avem circa 1.600 bovine din 
care jumătate vaci de mare randa
ment.

Desigur, atunci cînd vorbim des
pre creșterea animalelor nu trebuie 
să arătăm numai numărul lor, ci și 
producția de carne, lapte, lînă pe 
care o obținem. Pentru a se realiza 
mari venituri din sectorul zootehnic 
este foarte important ca odată cu 
creșterea numărului de animale să 
se obțină de la fiecare animal o pro
ducție tot mai bună. /

Anul trecut am obținut o produc
ție medie de 2.951 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată. Pentru acest 
an ne-am propus să realizăm în me
die cîte 3.200 litri lapte de la fie
care vacă, iar în 1965 vrem să ajun
gem la 3.500 litri.

Cum am obținut și cum vom ob
ține producții sporite de lapte ? Ani
malele cer o adăpostire bună, o în
grijire atentă, făcută cu pricepere 
și dragoste. Apoi principalul lucru 
este să fie hrănite rațional, științi
fic. Pentru ca să se realizeze acest 
lucru consiliul de conducere a re
partizat să lucreze în sectorul zoo
tehnic numai oameni pricepuți, cu 
înclinații pentru asemenea muncă. 
Apoi ne-am ocupat de permanenti
zarea acestor cadre. Avem în
grijitori ca Traian Sporea, Petre 
Cristoloveanu și mulți alții care lu
crează de ani și ani în același loc.

Ca să ai animale frumoase, care să 
dea o producție mare, trebuie să te 
îngrijești de asigurarea bazei fura
jere. Noi am cîștigat o bună expe
riență și în această privință. în fie
care an pregătim mari cantități de 
furaje însilozate, precum și fînuri 
de bună calitate, concentrate. In a- 
cest scop cultivăm porumb siloz, tri
foi, lucernă, borceag, soia și altele. 
Pentru a obține producții mari, 
îngrijim culturile furajere tot atît 
de bine ca și pe cele alimen
tare. O mare atenție se dă sporirii 
producției de masă verde pe pășune, 
încît în timpul verii vitele să aibă 
o hrană îndestulătoare, de bună ca
litate. în fiecare an executăm lu
crări de curățire și îngrășare a pă
șunii.

Noi dezvoltăm mult în acest an 
și sectorul

stră s-au făcut în ultimii ani în
crucișări pentru crearea unei rase 
de oi cu lîna fină, rezistente la cli
ma țării Bîrsei. Rezultatele au fost 
bune. Acum avem 1.650 de oi a că
ror lînă se apropie în ce privește 
calitatea de merinos.

Sectorul zootehnic aduce mari 
venituri gospodăriei noastre. Anul 
trecut acest sector ne-a adus peste 
2 milioane lei. Prin vînzarea a 12.000 
hl lapte, 1.400 porci, precum și a 
lînii și altor produse animaliere, vom 
primi anul acesta circa 4.000.000 lei, 
ceea ce reprezintă mai mult de 40 
la sută din totalul veniturilor bă
nești ale gospodăriei.

Atît în Țara Bîrsei cît și în cele
lalte raioane ale regiunii Brașov 
sînt condiții dintre cele mai bune 
pentru creșterea animalelor. Folosin- 
du-le cît mai rațional, gospodăriile 
colective vor spori producția de 
carne și lapte, realizînd astfel ve
nituri tot mai mari. Vom împărtăși 
cu multă dragoste experiență noa
stră și vom ajuta gospodăriile mai 
tinere să dezvolte sectorul zootehnic.

E aproape imposibil să prinzi într-o sta
tistică toate cifrele și datele care fin de 
belșugul și bunăstarea țărănimii colecti
viste. Dar și cele mai incomplete date pot 
ilustra convingător schimbările din via)a 
(ăranilor care au pășit pe calea gospo
dăriei colective.

Membrii gospodăriilor colective din ra
ionul Sf. Gheorghe și-au construit peste 
2000 de case noi. Dar lucrul acesta nu 
s-a înfimplat numai aici, ci și la Mediaș, 
Sibiu, Rupea sau Sighișoara ; peste 12.100 
case noi și-au construit in ultimii ani co
lectiviștii din regiunea Brașov. La această 
cifră, care spune mult, ’mai adăugăm că 
locuințele au cite 3-—4 camere, depen
dințe, sînt durate din cărămidă.

Nivelul ridicat de viață al colectiviști
lor se vede și din alte date statistice. Nu
mărul de abonafi la radio a crescut, din 
1950 pînă acum de aproape 8 ori. Peste 
600 de colectiviști au acum în casă tele
vizoare, și-mi povestea unul din vînzătorli 
magazinului din Brașov, unde se vînd ase
menea aparate că cerințele sînt din ce în 
ce mai mari.

Ați mers cumva în unele comune ca 
Hălchiu, Prejmer, Feldioara, Săcădate, 
Cristian și altele î Aici aproape în fiecare 
curte de colectivist se află o bicicletă, 
motoretă sau motocicletă. Aspiratorul de 
praf sau mașina de spălat rufe nu mai 
sînt de mult lucruri care să stîrnească cu
riozitatea. Sînt obiecte casnice obișnuite 
care se află în peste 1000 de locuinfe 
din satele Mediașului și în alte mii și mii 
din raioanele Sibiu, Făgăraș,

Creșterea nivelului de trai este o urmare 
firească a colectivizării agriculturii. Gos
podăriile colective au asigurat oameni
lor venituri mari. Anul trecut colectiviștii 
din regiune au primit pentru munca de
pusă numai bani gheajă 103.000.000 lei. 
Totodată ei au primit 53.514 tone ce
reale, aproape 100.000 fone alte pro
duse.

Gospodăria colectivă se îngrijește și de 
bătrîni. lată cîfeva exemple : băfrînul 
Nicolae Grînaru cu sofia, din G.A.C. Hăl
chiu, au primit anul trecut aproape 4000 
lei, 630 kg griu, 378 kg porumb, zahăr

an se 
butași 
soiuri 
täte, 
noilor plantații de vii va fi pro
dus în cadrul raionului în unită
țile noi create și în cele vechi 
cum sînt gospodăriile agricole co
lective Crăciunel, Aței, Nemșa, 
Moșna și altele. In urma măsu
rilor luate pe plan raional, pa
trimoniul viticol va crește de la 
1.300 ha la peste 5.100 ha.

1 Știind ce venituri frumoase pot 
aduce producțiile sporite de stru
guri mai ales cei de masă, gospo
dăriile colective din Aței, Richiș, 
Nemșa, Boian și altele și-au pla
nificat noi suprafețe de vii și 
pomi în acest an.

Au fost luate încă de pe acum 
măsuri corespunzătoare pentru ca 
plantațiile de pomi să fie înfiin
țate pe terenuri terasate și special 
amenajate. Folosirea tuturor te
renurilor în pantă și slab produc
tive din Mediaș va face din raion 
un centru pomiviticol puternic, 
iar veniturile gospodăriilor co
lective vor spori foarte mult.

Ing. MIHAIL TILER

viști ca Iosif Ștefani, Heldsdorier 
Reinhold, care an de an reușesc 
să-și depășească sarcinile de plan. 
Munca lor este răsplătită cum se 
cuvine. Pe lingă produsele ce Ii se 
cuvin pentru zilele muncă efectuate, 
ei mai primesc și însemnate premii.

De asemenea noi ne preocupăm 
în permanență de asigurarea furaje
lor și a construcțiilor necesare. In 
anul acesta, bunăoară, construim 
un complex în care să putem crește 
1000 porci. Pentru aceasta ne-am 
procurat tot materialul lemnos nece
sar, 500 tone piatră, iar cărămida 
o vom confecționa în gospodărie. 
Anul acesta vom îngrășa și vinde 
pe bază de contract 800 porci pe 
care vom primi circa 600.000 lei.

Dezvoltarea creșterii porcilor con
stituie un important izvor de veni
turi bănești și îndemnăm și pe mem
brii celorlalte gospodării colective, 
în special ale celor noi, să acorde 
atenția cuvenită acestui sector.

WILHELM IANNESCH 
brigadier zootehnic 

G.A.C. Feldioara

Sîntem pregătiți bine pentru Ț 
muncile de primăvară. Tot 
inventarul — pluguri, prăși- ' 
tori, mașini de semănat și altele ? 
— sînt reparate. Pe cîmp au fost 
transportate și așezate în plat
forme circa 2.100 tone gunoi de 
grajd. Sămînța necesară o avem 
asigurată, pregătită.

Pînă acum am făcut și o serie 
de lucrări în vie, la plantațiile de 
pomi și în grădina de legume. 
Pe 5 ha vie s-au făcut desfun
dări, iar pomilor li s-a făcut 
prima stropire. Pe. cele 20 ha. 
grădină s-au împrăștiat 450 tone 
îngrășămînt natural, iar 300 m.p. 
răsadnițe au fost însămînțate. '

Pregătiți cît mai bine pentru 
campania de primăvără și mun
cind pămînturile noastre așa cum 
scrie la carte, vrem să scoatem \ 
în acest an producții mari. ;

FLOREA DUMITRU ?
brigadier de cîmp, G.A.C. dîn Aței 1

• Comparativ cu 
vul total de taurine 
nita a crescut cu aproape 4.800 ca
pete. In gospodăriile colective 99,5 
Ia sută din vite sînt de rasă supe
rioară (bălțată romînească șl 
gau de Transilvania).

• Din 1955 șl ptnă acum 
vul de animale al gospodăriei 
tlve din Cristlan-Siblu a crescut de 
peste 15 ori. Prin valorificarea lap
telui, cărnii, lînii, 
încasat anul trecut

sporirea producției pășunilor și 
fînețelor. Anul acesta colectiviștii 
vor executa lucrări de curățire, în
grășare și supraînsămînțare pe o 
suprafață de peste 120.000 ha pășuni 
și finețe. Prin aceasta vor fi obți
nute în plus cantități însemnate de 
masă verde.

Valea Tîrnavelor este renumită 
pentru vinurile sale care s-au bucu
rat de o înaltă apreciere la diferite 
concursuri în țară și străinătate. 
Colectivizarea agriculturii dă posi
bilitatea să se folosească mai . bine 
terenurile în pantă și slab produc
tive, _ mai ales . în raioanele Mediaș 
și Sighișoara. Prin amenajări' spe
ciale, terenurile în pantă cu expo
ziție sudică de la Micăsasa, Valea 
Lungă, Mănărade, Șaroș, Biertan, 
Richiș etc. vor deveni puternice ba-, 
zine viti-pomicole. Numai în raiontil 
Mediaș au fost pînă acum identifi
cate 5.100 ha terenuri pentru plan
tarea viței de vie și a pomilor 
fructiferi.

Pentru folosirea rațională a pă- 
mîntului și punerea în valoare a' 
tuturor posibilităților de creștere a 
producției agricole vegetale și ani
male îndrumăm gospodăriile agri
cole colective mici să se unească 
în unități mari, puternice.

Acestea sînt în linii mari princi
palele direcții de dezvoltare a agri
culturii spre care se va îndrepta a- 
tenția organelor de partid și a sfa
turilor populare din regiunea noa
stră.

Comitetul regional de partid Bra- 
șov va munci neobosit pentru folo
sirea tuturor posibilităților create 
în urma colectivizării agriculturii în 
vederea sporirii producției agricole 
vegetale și animale, a continuei în
tăriri economice a gospodăriilor co
lective și creșterii nivelului de trai 
al colectiviștilor.

HHHI
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4O& r^c®re dintre noi, vizitind gos- ,’sJ* Podarii colective vechi, se 
liită la construcțiile lor, la fermele 
de animale, la reniizele de mașini, 
la magaziile de cereale și la tur
nurile de apă că la niște lucruri eu • 
totul obișnuite și firești. „Așa tre
buie să fie" — îți spui.

Pornind spre o gospodărie nou în- 
u ființată, nu te aștepți, bineînțeles, să 
"’vezi nici grajduri qțătoqș.ș, nici ma

gazii de cererile,, nici remize de ma
șini, fiindcă toate astea cer timp, 
nu se fac cît ai bate din palme. în 
astfel de locuri întîlnești în schimb 
oameni foarte preocupați de planu
rile lor de viitor, gala să-ți araie 
locul unde se va înălța un grajd 
pentru o sută de vaci cu lapte, ori 
un saivan de oi și vorbindu-ți cu 
atîta pasiune îneît parcă vezi aie
vea conturul viitoarelor construcții.

Iată-ne așadar la Găneasa, în re
giunea Argeș, unde o tînără gos
podărie colectivă a pornit de pu
țină vreme la drțim. Și totuși, des
pre această gospodărie, aproape 
necunoscută în modesta ei apariție 
pe harta agricolă a patriei, se poate 
spune că „a pornit cu dreptul“. A- 
celași sentiment îl va fi trăit și tî- 
năra inginera-agronom Cornelia Ni- 
culescu, repartizată la gospodăria 
colectivă din Găneasa. Ea sosise cu 
două zilo în urmă, însoțită de șeful 
secției agricole a sfatului popular 
raional, care a prezentat-o localni
cilor cam așa :

— Nu m-a întrebat dacă satul are 
stație de cale ferată ori autogară...

— Asta înseamnă că va munci 
bine, au răspuns colectiviștii și au 
primit-o în mijlocul lor cu dragă 
inimă.

Inginera-agronom, proaspătă ab
solventă a Institutului din Craiova, 
a găsit aci planul de producție gala 
întocmit do doi cercetători trimiși 
pe teren de I.C.A. București. Dar 
pe lîngă plan se și vedeau cele din
tîi semne concrete ale muncii în 
comun. In curtea largă a gospodă
riei, echipa de dulgheri decojea de 
zor, fasona și tăia cu joagărele 
trunchiurile de copaci pe care 
tăiaseră în pădure și care încă 
vara acestui an vor fi iplosiți 
construcția celui dintîi grajd cu

pustietatea ei,- și cîmp gol bătut 
vînturi.

Inginera-agronom s-a întors 
undeva cu șoșonii ei albi, plini 
noroi.

— V-am căutat, îi spune cineva 
zorit de niște treburi rgente.

— Am fost să văd .arenul unde 
vom înființa livada, spune ea.

Aflu că e vorba de un deal cu o 
pantă neprielnică agriculturii, dar 
că acolo vor planta pe terase două 
mii de cireși, pruni, vișini, caiși, 
meri și nuci.

Chiar și la sediul gospodăriei 
se simte cum pulsează energia 
acestui tînăr șantier colectivist : 
încăperile unei foste clădiri nelocui- 
fe au fost reparate, s-au spoit pereții, 
s-au reparat dușumelele, cercevelele 
ferestrelor; înăuntru nu se văd deo
camdată decît cîteva bănci de 
lemn și o masă unde lucrează cei 
doi socotitori. Pe pereți, cineva a 
fixat în pioneze niște afișe colo
rate, care arată în imagini grăitoa
re foloasele creșterii păsărilor sau 
veniturile ce le aduce o grădină iri
gată. Parcă ținînd să ilustreze toc
mai lozincile și îndemnurile de’ pe 
afișe, oamenii vorbesc cu o pasiu
ne cuceritoare tocmai despre ele :

— Ce s-aude cu moto-pompa 
grădinii ?

Au achiziționat o pompă, un mo
tor de tractor K.D., pe care îl vor 
folosi la grădina irigală. Dar pînă 
să vină utilajul cumpărat, colecti
viștii din Găneasa au și pornit la 
amenajarea grădinii, începînd să
parea canalului principal și a șan
țurilor intermediare.

Wk / icepreședintele gospodăriei W colective (președintele e ple
cat la un curs de șase luni) evocă 
imaginea primelor zile de 
comun :

— N-ațl fost aici, dar 
doua zi după înființarea 
riei să fi văzut oamenii...
ceva nemaipomenit, unii la căratul 
lemnelor de la pădure, alții la că
ratul nisipului pentru răsadnițe și 
la transportul bălegarului pe cîmp...

Tot el, ca să-mi arate ceva care 
nu există deocamdată decît în 
planul lor, m-a dus sub un deal și 
mi-a spus :

— Aici e un lut grozav. La vară 
vom face un sfert de milion de că
rămizi și vom construi cu ele două 
grajduri pentru vite, în afară de un 
alt grajd, cu pereți din pămînt bă
tut.

Mi-a mai spus vicepreședintele :
— Am învățat de la vecini o 

grămadă de lucruri folositoare. Am 
vizitat gospodăriile vechi și puter
nice de la Stoicănești, Teslui, Curti- 
șoara și Scornicești. Colectiviștii din 
Teslui au o seră grozavă. De la ei 
am învățat să ne îngrijim de cultura 
legumelor. Deocamdată avem ră
sadnițele, dar vom construi și noi o 
seră, cu acoperiș de material plas
tic. înainte i-am vizitat să vedem 
cum trăiesc. De aci încolo îi vom

S-a adunat un grup de colecti
viști în jurul nostru, nu atît curioși 
să asculte convorbirea, cît zeloși și 
mîndri să arate că sînt colectiviști 
și că toate planurile privitoare la 
dezvoltarea gospodăriei fac parte 
din însăși ființa lor. Eram în cea 
mai mare încăpere din sediul gos
podăriei, în sala de ședințe. Băn
cile stăteau dese, aliniate ca în- 
tr-o sală de școală și parcă auzeam 
aievea, numai la cîteva săptămîni 
după ce ele avuseseră loc, dezba
terile celui dintîi plan de producție.

— Vom cumpăra în acest an 
vaci cu lapte, 40 de vițele, 100 
și 20 scroafe. Vom construi încă 
acest an o maternitate pentru 
porci și o puierniță pentru 5.000 
păsări. Vom livra statului pe bază 
de contract 40 bovine îngrășate, 
vom însiloza 900 tone porumb-siloz 
și nutreț. Vom semăna 200 hectare 

și din acestea, de pe 
vom dobîndi cîte 5.000 
boabe la hectar...
cu cîteva ceasuri în 
fusesem pe ogorul unie 
fi însămânțat porumbul

Se extinde mecanizarea 
iuerämor in expSoaJăriie 
carbonifere din Banat
în exploatările carbonifere aparți- 

nînd trustului minier „Banatul“ se 
extinde mecanizarea lucrărilor ce 
necesită un volum mare de muncă. 
La minele Cozla și Ponor, de pildă, 
prin introducerea în procesul de 
producție a unor noi mașini de în
cărcat cărbune și steril, produc
tivitatea muncii la operațiunile 
de înaintări a crescut în primele 
două luni din acest an cu aproape 
10 la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. De asemenea, la Anina 
au fost puse în funcțiune instalații 
moderne de descărcare, cu ajutorul 
cărora s-a mecanizat procesul de spă
lare a cărbunelui brut.

Piese din materiale sintetice

îi 
în 
la 
o

capacitate de o sută de vaci, plani
ficat a fi construit. La cîteva sute 
de metri depărtare, peste drum, 
erau gata 180 metri pătrați de ră
sadnițe, iar sub geamurile ușor a- 
burite de căldură se și puteau ve
dea frunzulițele verzi ale celor din
tîi legume. Totul e nou, proaspăt și 
tînăr aci, oriunde ai privi. Chiar și 
compasurile pentru măsurat parce
lele de pămînt ce se repartizează 
brigăzilor de cîmp și echipelor sînt 
noi, iar lemnul lor împrăștie o ațî- 
țătoare mireasmă de rășină. E nou, 
numai de cîteva zile terminat, și a- 
telierul de fierărie, în vatra căruia 
s-au aprins cărbunii,, iar în fierul 
incandescent s-au pornit a bate rit- 

. vum ixuixcou. yuj, muuiu xx vvxxx.
ic aroase e gre e. u eparte vj2jta sg VQC:em lucrurile mai adînc, 

să deprindem de la ei felul cum 
muncesc.

erau stivele celor zece mii de araci 
confecționați pentru culturile de ro
șii timpurii ce vor fi plantate pe o 
parte din cele 16 hectare, cit va 
avea prima grădină irigată a gos
podăriei colective din Găneasa. 
Tîmplarii continuă să facă tocuri și 
rame pentru răsadnițe, ei sînt și 
geamgii : măsoară, taie și fixează 
în ramele gata confecționate gea
murile străvezii. Afară, o echipă din 
brigada legumicolă așează pe uria
șul pat de gunoi răsadnițele, în
tind rogojinile; Și peste tot, dar ab
solut peste tot, cu cîteva săptămîni 
în urmă aici nu era nimic altceva 
decît o ogradă mare, dezolantă în

cu porumb 
55 hectare 
kg porumb

Brumai 
urmă 

urmează a
dublu hibrid și am văzut sutele de 
tone de bălegar pe care colectiviș
tii îl împrăștiau, am văzut aburul 
călduț ce se prefira din mustul ză
pezii și în urechi îmi răsunau încă 
vorbele brigadierului de 
proaspăt școlarizat, care 
plin de mîndrle cum va fl 
sola aceea de „5.000 kg 
boabe":

— Vom face semănatul în pămînt 
bine pregătit și îngrășat. La răsă
rire vom lucra cu sapa rotativă și 
vom asigura densitatea optimă de 
40 mii plante la hectar. Vom da 
prașile repetate și vom adăuga și 
ceva îngrășăminte minerale...

Brigadierul care relata toate
ceste amănunte de agrotehnică 
practică fusese țăran individual 
pînă cu cîteva săptămîni în urmă; 
între timp a făcut un curs și iată-1 
acum folosind cu o satisfacție evi
dentă cuvinte inginerești : densita
te optimă... sapa rotativă... îngrășă
minte minerale...

Ne aflam pe un cîmp gol, negru, 
aburind în lumina dulce a soarelui 
de primăvară, dar parcă se zărea 
lanul de porumb și se auzea foșne
tul frunzelor prelungi în adierea vîn- 
tului. Cîmp gol a fost și pe malul 
Oltișorului, iar acum se sapă acolo 
canale de irigație ; cîmp gol a fost 
și pe locul unde stă acum răsad
nița, cîmp gol a fost și acolo unde 
dulgherii fasonează lemnul primelor 
construcții, cîmp gol bătut de vîn
turi și iată că locurile acelea frea
mătă de viață și tinerețe.

Sînt locuri pe care orice reporter 
ar vrea să le revadă la, toamnă, 
cînd se vor culege primele roade 
ale muncii acestei proaspete fami
lii colectiviste. Cu atît mai mult cu 
cît, după felul cum a pornit la drum, 
ei 1 se potrivește străvechea zicală : 
„Ziua bună se cunoaște de dimi
neață".

ORADEA (coresp. „Șcînteii“).
Pentru confecționarea diferitelor 
piese de mașini, la uzina „înfră
țirea“ din Oradea se folosesc pe 
scară tot mai largă materialele sin
tetice. în prezent, din astfel de ma
teriale se execută numeroase piese 
necesare diferitelor tipuri de mașini 
unelte. Prin extinderea folosirii ma
terialelor sintetice la încă 30 de re
pere se vor economisi în acest an 
peste 12.000 kg metal.

Vitaminele sînt substanțe ce 
găsesc în mod natural în diferite 
alimente ; lipsa lor poate duce de la 
tulburări ușoare ale sănătății pînă 
la îmbolnăviri grave.

Nu întotdeauna a fost cunoscut 
rolul important al vitaminelor. Pe 
la sfîrșitul secolului trecut în unele 
țări asiatice a bîntuit o boală cu
rioasă, care se manifesta prin para
lizia mîinilor și a picioarelor. Trep
tat s-a observat că numai cei care 
consumau perma
nent orezul decor- 
ticat sufereau de 
această boală. 
Cercetările au a- 
rătat că în cojile 
de orez se găsește o substanță de 
mare folos pentru sănătatea orga
nismului, substanță care a primit de
numirea de vitamină, de la cuvîntul 
latin „vita“ (viață).

Organismul uman nu produce vi
tamine ; de aceea, e necesar ca a- 
ccstea să fie asimilate prin hrană. 
Vitaminele, odată ajunse ' în corp, 
contribuie la creșterea rezistenței 
față de îmbolnăvire, la întărirea ca
pacității de : muncă și, în general, 
la buna funcționare a organismului.

Se cunosc pînă astăzi cîteva zeci 
de vitamine, denumite îndeobște cu 
literele alfabetului.

Vitamina A se găsește cu priso
sință în lapte, smîntînă, unt, găl
benuș de ou, frișcă, în ficatul ani
malelor și îndeosebi în acela al 
unor pești ca bibanul de mare și 
calcanul. La fel de bogate în vita
mina A sînt unele produse vegetale 
— morcovii, spanacul, mazărea și 
salata verde, pătrunjelul. Această 
vitamină are un rol deosebit de
portant în procesul de creștere, în 
asigurarea rezistenței față de boli

im-

contagioase și în buna funcționai-e a 
pielii.

Vitaminele din grupa B, ca vita
mina Bi, B2, B«, Bp, se găsesc în 
cereale, legume, în drojdia de bere 
și nuci, ca și în rinichi, ficat, inimă 
și creier de animale. Gălbenușul de 
ou e bogat mai ales în vitamina 
B,, în timp ce albușul conține mai 
multă vitamină Bs.

Lipsa din alimentație a vitamine
lor B poate provoca o serie de tul

burări în buna 
funcționare a sis
temului nervos 
periferic, ducînd 
la nevralgii, poli- 
nevrite etc., ca și 

la opriri în creștere, lipsă de poftă 
de mîncare, anemii, oboseală ș.a.m.d^

Vitamina C are o importanță 
mare în apărarea organismului de 
infecții, dă energie, contribuie la 
buna funcționare a vaselor sangvi
ne. Cea mai mare cantitate de vita
mina C o conțin legumele și fruc
tele, mai ales ardeii, mărarul, pă
trunjelul, conopida, ceapa verde, 
ridichile, măceșul, coacăzele, lămîile 

" ......... C

In casa lui Creangă
„Nu știu alții cum sînt, dar eu, clnd 

mă gindesc la locul nașterii mele, la 
casa părintească din Humulești, la 
stîlpul hornului unde agăfa mama o 
sfoară cu motocei la capăt, de crăpau 
mițele țucindu-se cu ei,.,, parcă îmi 
saltă și acum inima de bucurie I"

Aceste rînduri, extrase din cunos
cutele „Amintiri din copilărie" ale Iul 
Creangă, sint scrise pe o bucată drep
tunghiulară de carton, așezată pe cup
torul din casă.

Aflindu-te la Tg. Neamț nu poți să ■ 
nu te abați și pe la Humulești pentru 
a vedea, măcar In fugă, casa In care 
Nic-a lui Ștefan a Petrei și-a petrecut 
copilăria și era vesel ca „vremea cea 
bună”.

...Oamenii poposesc aici cu Inima 
plină de dragoste. Și au ce vedea — 
laifele și hornul cu motocei, masa

i de scris, scaunul „megieșului de peste 
Ï drum, mo? Gheorghe Ciubotarul", 
•/ buhaiul, vîrtelnifa, pe „sfintul Nico- 
î lae". Aceste lucruri au valoarea lor 

istorică ; în casa-muzeu sînt expuse 
de asemenea un mare număr de ma
nuscrise, manuale al căror autor a 
fost Creangă, scrisori care iți dezvă
luie o părticică din bogata viață su
fletească a marelui povestitor, rela
țiile lui cu prietenii, cu consătenii. 

Vizitind casa din Humulești, satul, 
flecare colțișor amintește de copilăria 
scriitorului, lată ograda in care se afla 
vestitul cireș al „mătușei Mărioara" 
despre care este vorba In „Amin
tiri”. O mică pancardă indică : „Pe 
aici se ducea Ionică la scăldat"...

Casa în care s-a născut marele 
nostru povestitor este vizitată de tu
riști din toate coifurile țării.

CARNET CULTURAL
Festival G. Topîrceanu
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In vitrinele librăriilor
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Povestiri din
„Cartea osta-

C. NISIPEANU Cartea ou oglinzi.
— poema — 76 pag. — 3,25 lei 

Ed tineretului

'AL. MIRODAN Celebrul 702, 
• piesă în trei acte — 92 pag. 
? — 3 lei

Ed.. pentru literatură

PETRU VINTILÄ

2L > « «
a apărut acum 
La această con-

Cinematografe la sate
TIMIȘOARA (cotesp. „Șcînteii"). — 

Comunele Fîrliug — raionul Lugoj, 
Bata — raionul Lipova, Sînpaul — 
raionul Arad și altele au fost do
tate recent cu aparate pentru pro
iecții de filme. In regiunea Banat, 138 
sate au acum cinematografe. In 
multe comune sînt prezentate filme 
de către 6 caravane cinematogra
fice.

M. SADOVEANU 
război. Colecția 
șului“ 96 pag. — 3 lei

Ed. militară

* * Ștefan Popescu — desena
tor. Album întocmit de Acad, 
prof. G. Oprescu și Mircea Po
pescu. — 24 pag. + 206 repro
duceri — 60 lei (pînzat)

Ed. Acad. R.P.R.

N. TÄUTU Itinerar liric : George 
Enescu — 112 pag. — 6 lei 

Ed. pentru literatură

AL. JEBELEANU Frumuseți 
simple — poezii — 84 pag. — 
5,40 lei

Ed. pentru literatură

I. GRECEA Scrisoarea, Schițe fi 
povestiri. Colecția „Cartea os
tașului", 112 pag. — i lei

Ed. militară

Savanții sovietici au descoperit, pentru prima 
oară în condiții de laborator, un nou grup de 
microorganisme care participă la formarea mine
reurilor de mangan. Pînă acum nu s-a reușit să se 
izoleze acești microbi de mediul în care trăiesc, 
deși existența lor era presupusă de mult. Gheorghi 
Savarsin, cercetător al Institutului de microbiologie 
al Academiei do Științe a U.R.S.S., a reușit să de
termine condițiile în care trăiesc și se înmulțesc 
acești microbi ; el a declarat că studierea acestui 
grup de microorganisme va schimba considerabil 
părerile savanților despre circuitul manganului în 
natură. în prezent, omul de știință sovietic lucrea
ză la crearea condițiilor de viață pentru microor
ganismele care participă la formarea minereurilor 
de iier.

Temperaturi solare
In capitala R. D. Germane a 

fost construit, sub conducerea 
prof. M. von Ardenne, un arzător 
cu plasmă care produce o flacără 
cu temperaturi între 15.000—20.000 
grade C.

Cu ajutorul acestui arzător, pot 
fi topite sau chiar volatilizate 
într-un timp foarte scurt metale 
cu un punct ridicat de topire.

Arfa apropie popoarele șl eu aș 
dori să contribui la aceasta — a de
clarat cunoscuta artistă americană 
Kim Novak comentatorului televi
ziunii sovietice luri Fokin. Kim Novak 
se află în prezent la Moscova unde 
se realizează coproducția sovieto-a- 
mericană „Întîlnire pe un meridian 
îndepărtat",

O ediție rară 
a romanului 
„Madame 
Bovary“

La Paris, cu o- 
cazia vinzării la 
licitație a biblio
tecii „Cartier", o 
ediție originală 
din. 1857 a roma
nului ,,Madame 
Bovary” de Gus
tave Flaubert, a 
fost evaluată la 
41.000 de franci 
noi. Exemplarul 
poartă o dedica
ție originală a lui 
Flaubert pentru 
frații Jules și Ed
mond Goncourt 
și cuprinde între 
filele sale o pa
gină din manus
crisul original al 
operei.

Această instalație pentru foto
grafiat a fost construită în Ca
nada. Aparatul de fotografiat 
este fixat de o cască și înzestrat 
cu un perișcop al cărui ocular 
se află în dreptul ochiului foto
grafului. Aparatul se declanșează 
în clipa în care fotograful vede 
în ocular obiectul care-1 intere
sează. Potrivit afirmației con
structorilor, această instalație ac
celerează și ușurează efectuarea 
de fotografii.

• Oceanul Pacific 
100 milioane de ani ? 
cluzle au ajuns cercetătorii sovietici 
care, cu prilejul ultimei curse a va
sului oceanografie „Viteaz", au ana
lizat sedimentele de pe fundul ocea
nului. Pînă acum s-n presupus că Pa
cificul s-a format acum 50—70 milioa
ne de ani.

O in apropiere de Mexico se află 
două construcții gigantice, asemănă
toare cu piramidele egiptene, „Pirami
da Soarelui" șl „Piramida Lunii" I 
înălțimea „Piramidei Soarelui" est« 
de peste 60 de metri, iar flecare la
tură a bazei sale are o lungime de 
peste 200 m.

O potrivit datelor UNESCO, numă
rul cinematografelor din Întreaga 
lume a crescut in ultimii 12 ani de la 
S5.000 Ia 167.000 ?

O numărul speciilor de Insecte, cu
noscute șl .clasificate ptnă acum, de
pășește 1,5 milioane 1 Specialiștii con
sideră însă că pe Pămint există 2—3 
milioane specii do insecte.

ș.a.m.d. Iarna, găsim vitamina 
în cartofi și vgrză acră.

Vitamina D, denumită șl antira- 
hitică, cu rol deosebit în dezvolta
rea și consolidarea oaselor, se gă
sește în produsele alimehtare de ori
gine animală, ca uleiul de ficat de 
pește, precum și în smîntînă, unt, 
ouă etc.

Important de reținut este faptul 
că vitaminele se găsesc în. cantități 
suficiente în diferite alimente, spre 
a satisface nevoile organismului 
nostru. Un om sănătos, care se hră
nește rațional, cu alimente variate, 
nu are nevoie de vitamine ca me
dicament. Administrarea vitamine
lor sub formă de medicament se 
impune numai în anumite situații, 

. cînd organismul e bolnav sau slăbit; 
în asemenea cazuri este indicat ca 
medicul să hotărască această nece
sitate.

Alimentele pierd cantități mari 
din vitaminele ce le conțin, mai a- 
les din vitamina C, în timpul găti
tului. Această pierdere poate fi îm
piedicată prin respectarea anumitor 
reguli, pe care gospodinele e bine să 
le cunoască și să le aplice. Așa, de 
pildă, legumele și verdețurile nu 
trebuie curățate și tăiate prea mă
runt și cu mult timp înainte de a 
fi gătite. Este indicat ca, odată cu
rățate, ele să fie introduse în vasul 
cu apă numai cînd aceasta a dat în 
clocot (punerea legumelor în apă 
rece, care abia după aceea se așează 
pe foc, duce la pierderea pînă la 40 
la sută a vitaminei C). Mîncarea 
gătită, ținută peste o oră pe plita 
fierbinte, duce, de asemenea, la pier
deri mari de vitamină C.

Duminică 
va avea 
Comedia 
Național 
giale", i 
Topîrceanu". Prezenta
rea va fi făcută de Mi
hai Gafița. Numeroși 
artiști ai teatrului vor 
recita apoi din versu
rile poetului.

dimineața 
în sala 
Teatrului 

L. Cara-

: loc
t a

„I.
un fsșfival „G.

Intîlnire între tineri 
colectiviști șl elevi

Recent la căminul 
cultural „Nicolae Băl- 
cescu" din Otopenii de 
Jos a avut loc o mani
festare organizată în 
cinstea aniversării a 40 
de ani de la înființarea 
U.T.C. S-au întîlnit elevi 
ai 
„Mihail Sadovea- 
nu“ nr. 5 și tineri 
de la gospodăria 
colectivă „1 Mai". 
Tinerii colectiviști 
au vorbit oaspe
ților despre felul 
în care muncesc 
pentru a contribui 
la dezvoltarea e- 
conomică - orga
nizatorică a gos
podăriei, iar ele
vii au vorbit des
pre activitatea lor. 
A urmat apoi un 
program artistic. 
Cu prilejul aces
tei manifestări e- 
levii au vizitat 
gospodăria colec
tivă.

Scriitori în ajutorul 
artiștilor amatori

In cadrul căminelor 
culturale din comunele 
apropiate Capitalei îșl 
desfășoară activitatea 
numeroase brigăzi ar
tistice de agitație. Pen
tru a veni în sprijinul 
artiștilor amatori, scrii
torii M. Banuș, E. Jebe- 
leanu, C.
A. Baranga, M. Davido- 
glu, H. Lovinescti, ■ L. 
Fulga, Al. Sahighian, 
Al. Mirodan, F. Mun- 
teanu, Al. I. Ștefănesgu, 
E. Barbu, ÄL Andrițoiu, 
A. E. Baconsky, G. Iu- 
teș, se Vor deplasa în 
comunele Ciorogîrla, 
Glina, 30 Decembrie, 
Berceni, Tunari, Pipera, 
Slobozia, Pantelimon 
etc. Scriitorii vor realiza 
texte pentru brigăzile 
artistice de agitație, 
contribuind astfel la rl-

dicarea nivelului artis
tic al spectacolelor sus
ținute de artiștii ama
tori.

Premiere teatrale

Astă-seară, cu prilej 
jul redeschiderii Tea
trului de Stat „Valea 
Jiului", colectivul de 
aici prezintă în pre
mieră pe țară piesa 

Teodorescu, „Trenul regimentar" de 
D. Davurin.

Regia 
aparține 
viei.

spectacolului 
lui Ion Petro-

★
Tot astă-seară Tea

trul de Stat Brașov pre
zintă premiera specta
colului cu piesa „Flori 
vii“ a cunoscutului dra
maturg sovietic Nikolai 
Pogodin. Regia artisti
că aparține lui Ion Si- 
mionescu, scenografia 
este semnată de Elena 
Simirad-Munteanu.

Acțiuni

Dr. MARINA SÄNDULESCU
K

școlii medii

PRODUCT(VITA

Do!!..
Desen de MELL' COB AR

Un mare număr de ti
neri din orașele și satele 
regiunii Ploiești, mobili
zați de organizațiile 
U.T.M., participă la ac
țiunile de înfrumusețare 
a orașelor și satelor re
giunii. In acest an, ei au 
amenajat numeroase tere
nuri sportive, parcuri și 
spații verzi, au luat parte

tinerești
la lucrările de întreținere 
a drumurilor.

Tinerii din gospodăriile 
de stat șl colective au 
obținut realizări frumoase 
în acțiunea de curățire și 
întreținere a izlazurilor 
Ei au plantat de aseme
nea, de-a lungul șoselelor, 
în parcuri și în curțile 
școlilor peste 60.000 de 
pomi. Critică

(Desen de FRED GHENÄDESCU) 
t

PRET DE COST
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sprijinită de cei 70.000 de 
O.I.Z. și de zecile de mii 

democrați din întreaga

Să fie eliberat Manolis Glezos!
Telegrama O.I.Z. adresată guvernului grec

K.
SL

I f 1

TELEGRAME EXTERNE

Aspect din socioiul do lustruit 
al fabricii de mobilă „23 August“ 
din Tg. Mureș.

(Foto : Agerpres;

Grevă generală în Argentina
PRAGA 23 (Agerpres). — Secreta

riatul Organizației Internaționale a 
Ziariștilor (O.I.Z.) a adresat la 22 
martie o telegramă guvernului grec 
în care se arată că guvernul Greciei 
nu a satisfăcut cererea partidelor de 
opoziție sprijinite de diferite organi
zații naționale și internaționale, prin
tre care și O.I.Z., cu privire la eli
berarea ziaristului patriot grec, Ma- 
nolis Glezos, laureat al Premiului 
internațional al O.I.Z.

Dimpotrivă, în baza rușinoasei 
hotărîri a Tribunalului militar, Glezos 
a fost privat de mandatul de deputat.

--------------OeO

Este cu totul de neînțeles atitudinea 
guvernului grec care, amnistiind pe 
criminalii de război naziști, continuă 
să persecute pe patrioții greci.

Organizația Internațională a Zia
riștilor, se arată în telegramă, pro
testează cu hotărîre împotriva aces
tor acțiuni și cere insistent eliberarea 
lui Manolis Glezos pentru, ca acesta 
să poată activa în libertate spre bi
nele poporului grec. Această reven
dicare este 
membri ai 
de ziariști 
lume.

mis încep să dispară", iar agenția 
U.P.I. transmite : „Pare sigur că 
nici unul din principalele partide nu 
va intra într-un guvern condus de 
Frondizi... Comentatorii politici sînt 
de acord că principala cauză a 
refuzului conducătorilor opoziției 
de a-1 ajuta pe Frondizi este irita
rea. l°r de anularea de către

Tratativele dintre Indonezia și Olanda 
în problema Irianului de vest

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). 
După cum relatează agențiile de 
presă, la 23 martie a început greva 
generală declarată de Confederația 
celor 62 de organizații sindicale 
declarată în toată țara în semn de 
protest împotriva anulării ilegale a 
alegerilor din cinci provincii argen- 
tiçlene. Greva este totală în subur- _ 
biile industriale ale capitalei argen- guvern a rezultatelor alegerilor de 
tiniene, precum și în industria tex- duminica trecută". Numai Partidul 
tilă, în serviciile de distribuire a 
apei, gazului și electricității.

între timp străduințele președin
telui Frondizi de a forma un guvern 
de coaliție, conform dorinței grupu
lui de comandanți militari, se lo
vesc de tot mai multe dificultăți.

„Partid după partid, relatează 
Associated Press, respinge apeluri
le la participare la 
ranțele de realizare

guvern șl spe- 
a unui compro-

cetățenesc-independent, care, nu nu
mără decît puțini aderenți,’ ș’-a de
clarat dispus să colaboreze.

La Buenos Aires forțele armate 
au arestat un lider sindical care 
a încercat să citească în fața unui 
post de radio o proclamație a Con
federației celor 62 de organizații, 
protestînd împotriva încălcării 
constituției de către președinte.

o® o---------

Vineri au continuat lucrările se
siunii Comitetului administrativ al 
Uniunii internaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industria construc
țiilor, industria lemnului și materia
lelor de construcții, (departament 
profesional al F.S.M.).

Ședințele din cursul zilei au fost 
prezidate de Elio Capodaglio. secre
tar general al Federației sindicate
lor muncitorilor constructori din 
Italia.

în continuare pe marginea prime
lor trei puncte de pe ordinea de zi, 
au luat cuvîntul Antoche Rondon, 
Cuba, și Lidia Ciupilo, U.R.S.S. în 
încheierea discuțiilor a vorbit Veikko 
Porkkala, secretar general al aces
tei Uniuni.

în continuare Virginii Egorov, se
cretar al Uniunii, a prezentat rapor-

--------------O» O—-

tul cu privire la munca de propa
gandă a Uniunii Internaționale.

După amiază Veikko Porkkala a 
prezentat raportul cu privire la pre
gătirea celei de-a IV-a Conferințe 
internaționale a Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor muncitorilor din 
industria construcțiilor, industria 
lemnului și materialelor de construc
ții. Au luat apoi cuvîntul Ladislav 
Raiskii, R. S. Cehoslovacă, Felix 
Papierniak, R. P. Polonă, Lothar 
Lindner, R. D. Germană, Jean Bri
quet, Franța, Mario Acosta. Uruguay, 
Elio Capodaglio, Italia.

Concluziile asupra discuțiilor la 
cele două rapoarte au 
de Virginii Egorov.

Din partea F.S.M. a 
berto Scaglia, secretar

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea 
deservirii populației

fost expuse

vorbit Um- 
al F.S.M.

Numeroase cooperative meșteșu
gărești din regiunea Banat se pre
ocupă de îmbunătățirea deservirii 
populației din satele regiunii. Ast
fel, cooperativa „Precizia" din Arad 
a organizat în comuna Pîncota un 
atelier mecanic, precum și un cen
tru mixt cu următoarele activități : 
reparații radio, ceasornice și lucrări 
foto.

Cooperativa „Muncitorul pielar“ a 
înființat centre de reparat încăl
țăminte în comunele Șiria, Pîncota, 
Curtici etc., iar cooperativa „încăl
țămintea“ din Timișoara a organi
zat unități 
la Pișchia 
piate.

Deosebit
secției de instalații și reparații elec
trice a cooperativei „Dinamo“ din 
Timișoara. Majoritatea cooperatori
lor de la această unitate, organizați 
în 14 echipe, se deplasează în comu
nele regiunii efectuînd lucrări de 
instalații electrice.

DJAKARTA 23 (Agerpres). —După 
cum anunță agenția Antara, la 23 
martie ambasada Indoneziei în 
S.U.A. a anunțat : „Tratativele con
fidențiale dintre Indonezia și Olanda 
în problema Irianului de vest s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cola-

borare, în prezența reprezentantului 
unei terțe părți, acceptat de comun 
acord. Aceste tratative care conti
nuă, au fost suspendate pe un timp 
scurt, pentru a da posibilitate dele- 
gaților să se consulte cu guvernele 
lor. Aceste consultări se vor 
mina după cîteva zile“.

o»o

Trupe taShndeze Intervin fătis 
în

- j>

sprijinul rebellier din Lacs

Intîinire cu membrii Baletului național 
din Senegal

Membrii Baletului național din Se
negal, care întreprind un turneu în 
țara noastră, s-au întîlnit vineri di
mineața cu ziariști din Capitală. Cu 
acest prilej directorul ansamblului, 
Maurice Sonar Senghor, și alți 
membri ai conducerii au relevat 
aspecte din activitatea acestei for
mații artistice.

„Baletul nostru înființat în 1960 
j— anul dobîndirii independenței de

stat a Senegalului — a spus prin
tre altele M. S. Senghor — și-a 
propus să facă cunoscută cultura 
poporului senegalez. în acest scop 
repertoriul formației cuprinde cîn- 
tece și dansuri folclorice, inspirate 
din tradițiile poporului, din munca 
și viața sa, din lupta pentru elibe
rare de sub jugul colonialist a po
poarelor Africii. Cu acest program 
noi am întreprins un turneu în mai 
multe țări din Europa și Asia".

■o «O---------

INFOR M A T I I

de reparat încălțăminte 
și în alte comune apro-

de utilă este activitatea

VIENTIANE 
genția France 
Vientiane că trupe tailandeze au in
tervenit fățiș de partea grupului de 
la Savannaket pe frontul de la Nam 
Tha, din nordul Laosului, și pe fron
tul de la Tha Thom, Laosul central. 
Postul de radio Vocea Laosului pre
cizează că două batalioane tailan
deze au fost trimise pe frontul de 
la Nam Tha. iar un altul a fost dis
locat pe frontul de la Tha Thom.

Totodată, este semnificativ că mi
nistrul de Externe tailandez, care 
efectua împreună cu regele Tailan- 
dei o vizită în Pakistan, a fost re-

23 (Agerpres); — A- 
Presse transmite din

Pri
de-

chemat de urgență la Bangkok, 
mul ministru Sărit Thanarat a 
clarat că l-a rechemat pe ministrul 
de Externe pentru a dezbate cu el 
„o importantă problemă politică în 
legătură cu Laosul“. El a arătat că 
guvernul tailandez „va lua unele 
hotărîri în probleme externe” îm
preună cu grupul lui Fumi Nosa- 

! van. Acesta din urmă va vizita ca
pitala tailandeză la 23 martie.

La 21 martie a sosit la Bangkok 
ț secretarul de Stat adjunct al S.U.A. 
■ pentru problemele Extremului Ori- 
• ent, Averell Harriman.

Swcctese aie f®ir|elk>r gprogressste 
m sifcwrifc dm Columbia

BOGOTA 23 (Agerpres). — Au 
fost date publicității rezultatele ale
gerilor parlamentare care au avut 
loc în Columbia Ja 18 martie. Cele 
două principale partide burgheze — 
conservator și liberal, care printr-un 
așa-zis „pact“ și-au împărțit pu
terea timp de 20 de ani, și-au 
păstrat pozițiile dominante. Cu 
toate acestea mișcarea revoluționa
ră liberală, sprijinită de partidul 
comunist și de alte forțe progre
siste, a obținut un remarcabil suc
ces întrunind circa 600.000 de 
voturi, aproape de două ori mai 
mult decît în alegerile parlamen
tare din 1960. în Camera Deputați-

lor numărul locurilor sale a crescut 
de la 17 la 35, iar în senat a obținut 
13 locuri. Partidul comunist a fost 
lipsit de dreptul de a participa la 
alegeri. Atenția observatorilor poli
tici a fost atrasă de faptul că a can
didat în aceste alegeri și o grupare 
condusă de fostul dictator Rojas 
Pinilla, alungat de poporul colum
bian în 1957, dar care nu a obținut 
decît un număr neînsemnat de vo
turi.

Pentru a-și asigura succesul în 
alegeri, partidele conservator și li
beral au recurs la tot felul de frau
de și presiuni.

•O «O--------------

împotriva amestecului in treburile Cultei!

• Ieri, orchestra simfonică a Școlii de 
muzică de 12 ani, nr. 1 din Capitală, a 
prezentat un concert simfonic la Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii. Elevii au 
interpretat simfonia „Jupiter” de Mozart; 
„Havaneza” de Saint Säens; „O noapte 
pe muntele pleșuv" de Mussorgski ; 
fragmente din suita de balet „Spărgă
torul de nuci” de Ceaikovski; „Rapso
dia I-a” de George Enescu.

• La tragerea Loto-Central din 23 
martie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

61, 29, 43, 12, 15, 31, 73, 4, 80, 22. PRE
MIUL SPECIAL A : 43, 15, 29. PREMIUL 
SPECIAL B: 61, 4, 12. PREMIUL. SPE
CIAL C : 22, 73, 80.

Fond de premii : 863. 883 lei.
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<:« w
TUS i AV'

zi i»>; ,.^4.
< vWOx’xcdc

Puncte de control 
al calității în magazine
De curînd, în cadrul unor maga

zine din raioanele Roșiori de Vede, 
Alexandria, Giurgiu și Călărași au 
luat ființă puncte de control al ca
lității mărfurilor desfăcute popu
lației. Organizate de Inspecția co
mercială de stat din cadrul Sfatului 
popular regional București, pe baza 
indicațiilor Ministerului Comerțului, 
aceste puncte de control sînt alcă
tuite din cei mai pregătiți lucrători 
din cadrul magazinelor respective și 
au sarcina de a constata, atît la in
trare cît mai ales cu ocazia vînză- 
rii calitatea produselor, dacă ele co
respund stasului. Observațiile lor 
sînt aduse la cunoștința furnizorilor.

Scrisoarea adresată președintelui S. U. A. 
de un grup de scriitori din țările Europei

ROMA 23 (Agerpres)'. — Un numeros 
grup de participant! la Congresul Co
munității europene a scriitorilor de la 
Florenfa a adresat președintelui Ken
nedy o 
printre altele :

„Noi, reprezentanți ai intelectuali
tății și oameni de arfă din toate țările 
Europei, indiferent de convingerile 
noastre politice, religioase și ideolo
gice, ne adresăm dv. și în numele le
galității internationale și a! dreptului 
popoarelor la autodeterminare, în nu
mele păcii internationale, amenințate 
de primejdie, insistăm să luafi personal 
măsuri pentru a evita orice amestec

europene a scriitorilor de la

scrisoare în care se spune

direct sau indirect al guvernului S.U.A. 
în treburile interne ale Cubei și pentru 
a objine reglementarea divergentelor 
existente dintre două fări, pe cale paș
nică, prin intermediul tratativelor fun
damentate pe respectarea reciprocă a 
egalității în drepturi".

Scrisoarea poartă 64 de semnături, 
printre care ale lui Carlo Levi (Italia), 
Jean Paul Sarîre (Fran|a), Nazim Hik
met (Turcia), Mihai Benluc (Romînia), 
Jaroslaw Iwaszkiewicz (Polonia), Dimi- 
tăr Dimov (Bulgaria), Alexandr Tvar- 
dovskl, Alexei Surkov, Vera Panova 
(U.R.S.S.).

♦♦♦

In cîteva rinduriVictorie la baschet feminin

R. P. Romînă — Franța 74 57

Persecuțiile la care este supus 
A. Gizenga 

Declarația 
deputatului socialist italian 

Lucio Luzzatto

Aspect de Ia o demonstrație 
din Modena (Italia), pentru des- 
tilnțarea dijmei și înfăptuirea re
formei agrare.

Um SsateE’viua al pa?eședÎ8ateîuî Bolivie!
MOSCOVA 23 (Agerpres)., — în- din propria experiență ce înseamnă 

țr-un interviu acordat coreșponden- amestecul, străin. Noi am fost de 
asemenea supuși blocadei economice, 
asupra noastră s-au exercitat pre
siuni. în Organizația Statelor Ame
ricane s-a ridicat problema unor 
represiuni împotriva Boliviei.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu reacția Americii Latine în 
cazul unui nou atac armat împotriva 
Republicii Cuba, președintele Es- 
tenssoru a spus că, după părerea sa 
„majoritatea țărilor Americii Lati
ne ar adopta o poziție negativă față 
de o intervenție“.

tului ziarului „Pravda“, Borovski, 
càre a vizitat capitala Boliviei, La 
Paz, președintele Boliviei, Victor Paz 
Estenssoro a spus printre altele : Noi 
sprijinim cu fermitate principiile 
autodeterminării popoarelor și nea
mestecului în treburile lor interne. 
Am apărat aceste principii și în ca
drul 
rilor 
unde 
nilor

conferinței miniștrilor Afaee- 
Externe Ia Punta-del-Este, 
s-a ridicat problema sancțiu- 
împotriva Cubei. Bolivia

Reprezentativa noastră feminină 
de baschet și-a îmbogățit palmare
sul cu o frumoasă victorie interna
țională pe care a realizat-o aseară 
în sala Floreasca, în compania se
lecționatei Franței. Meciul, așteptat 
cu justificat interes de publicul 
bucureștsan, a avut o desfășurare 
corespunzătoare. Ambele formații 
au reușit să se prezinte într-o for
mă bună, ceea ce a făcut ca par
tida să aibă numeroase faze spec
taculoase, de bun nivel tehnic. Ju
cătoarele noastre au condus la 
scor de la începutul pînă la sfîrși- 
tul partidei.

Chiar din primele secunde de joc, 
formația noastră reușește să în
scrie, pentru ca numai în 2 minute 
să conducă cu 8—0. Surprinse de 
ritmul viu în care s-a început me
ciul, baschetbalistele franceze nu-și 
pot organiza bine apărarea. Ele fac 
numeroase faulturi, în urma cărora 
echipa' noastră înscrie mereu. Ele
na Ivanovici, care a executat de 
altfel mai multe aruncări din lovi
turi libere, nu greșește aproape de 
loc. Scorul ia proporții. La pauză re
prezentativa R. P. Romîne conduce 
cu 41—27

Mai echilibrat ca aspect, jocul 
din repriza secundă remarcă insis
tența cu care echipa franceză în
cearcă să reducă din handicap. O 
frumoasă impresie lasă acțiunile 
personale și iantezia în joc

francezei Yannick Stephan. De 
fel, din cele 30 de puncte înscrise 
In acest timp.de echipa franceză, 
mal mult de jumătate au fost reali
zate de Stephan. Cu un joc mai 
bine organizat, însă deseori lent, 
echipa țării noastre și-a menținut 
totuși avantajul. Anca Racoviță, 
Viorica Niculescu, Dorina Marian 
se remarcă prin eficacitatea acțiu
nilor ce le inițiază personal sau cu 
întreaga echipă. In meciul de asea
ră naționala noastră a jucat în ge
neral bine, și-a 
dar a acționat 
form, a întîrziat 
iar jucătoarele 
destulă atenție

La fluierul final, scorul a fost de 
74—57 pentru echipa R.P.R.

Victoria aceasta — repetăm va
loroasă, dacă ținem seama de ulti
mele rezultate ale naționalei fran
ceze — va trebui însă să prilejuias- 
că o muncă și mai temeinică a bas
chetbalistelor noastre.

impus stilul de joc 
într-un ritm neuni- 

uneori contraatacul, 
n-au urmărit cu 
mingea sub panou.

Cele două meciuri de fotbal din Ca
pitală, programate duminică în cadrul 
campionatului categoriei A, vor avea loc 
pe stadioane diferite : Rapid—Știința Ti
mișoara pe stadionul Giulești și Steaua— 
Știința Cluj pe stadionul Dinamo , 
Ambele tntîlnlri Încep la ora 16.

★

Astăzi, de la ora 19, în sala Uzinelor 
„Timpuri Noi”, va avea loc o reuniune 
de box, în cadrul căreia vor evolua cei 
mai valoroși pugiliști de la Flacăra Roșie 
și Clubul Sportiv Școlar.

★

S-a dat startul în turul ciclist interna
țional al Tunisiei, care reunește alergă
tori din Belgia, U.R.S.S., R. D. Germană, 
Olanda, Suedia, ’ ' ’ — • •
alte țări. Prima etapă, 
ruta Bizerta-La Marsa ( 
.cîștigată de ciclistul 
Noppe în 2 h 13’26”,

*
Primul meci al finalei 

nilor europeni" la handbal feminin s-a 
disputat in sala sporturilor din capitala 
Iugoslaviei între formațiile O.R.K. Belgrad 
și Spartak Fraga Sokolovo. Au cîștigat 
gazdele,cu 3—2 (2—2). Jocul revanșă va 
avea loc la 1 aprilie la Praga.

*
în semifinalele „Cupei campionilor eu

ropeni" la fotbal, Real Madrid a învins 
cu scorul de 4—0 (2—0) echipa belgiană 
Standard Liège. Returul se va disputa la 
12 aprilie la Liège.

(Agerpres)

Iugoslavia, Tunisia și 
desfășurată pe 

(98 km), a fost 
belgian Michel

/

„Cupei campio-

ROMA 23 (Agerpres). — Viața lui 
Antoine Gizenga este în primejdie, 
a declarat deputatul socialist Lucio 
Luzzatto, secretar general al Comi
tetului italian de solidaritate cu 
lupta popoarelor împotriva colonia
lismului.

într-un interviu acordat corespon
dentului agenției TASS la Roma, Lu- 
cio Luzzatto, care este membru al 
Colegiului internațional al avoca- 
ților, creat pentru apărarea liderului 
congolez, a informat că pînă în pre
zent lui Gizenga nu i s-au adus nici 
un fel de acuzații care ar putea 
justifica deținerea lui sub stare de 
arest. Autoritățile din Leopoldville 
nu-1 trimit în judecată pe Gizenga 
și, în același timp, nu pun în liber
tate pe acest patriot congolez.

Nouă, membrilor Colegiului inter
național de avocați, a spus în con
tinuare Lbcio Luzzatto, nu ni se per
mite să venim în Congo și să stabi
lim contactul cu Antoine Gizenga. 
Cînd am încercat să vorbim la te
lefon cu primul ministru Adoula, 
n-am primit din partea lui nici un 
răspuns la întrebările noastre. A 
rămas fără răspuns și telegrama 
adresată de avocați guvernului din 
Leopoldville.

—<>•

ale

Campionatul de hochei
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală s-au desfășurat 
vineri nieciurile primei etape din 
turneul final al campionatului repu
blican de hochei pe gheață. Campi
oana țării noastre, echipa Steaua, 
a învins cu scorul de 7—2 (5—1 ; 
2—1 ; 0—0) pe Voința Miercurea 
Ciuc. întîlnirea dintre Știința Bucu
rești și Știința Cluj s-a încheiat cu 
scorul de 4—2 (2—2 ; 2—0 ; 0—0) în 
favoarea primei formații.

Astăzi vor avea loc întîlnirile 
Steaua—Știința București (ora 17) și 
Voința Miercurea Ciuc—Știința Cluj 
lora 19)<

fotbal] In primul

Vești din țările socialiste
0 nouă combină

miniera
La Institutul de cercetări în do

meniul Industriei carbonifere din 
Ostrava — R. S Cehoslovacă — 
a fost realizată o nouă combină 
minieră.

Combina „KVK-80-E“ este des
tinată extragerii cărbunelui dur 
din straturile carboniiere cu o în
clinare mică, avînd grosimea de 
1,6—2,5 metri, sail din straturi cu 
grosimea de 1,1—1,6 metri.

Viteza de deplasare a combinei 
se reglează semiautomat. Produc
ția în serie a noii combine va în
cepe anul viitor.

cercetări geologice, geofizice, geo- 
chimice și hidrologice, a fost în
tocmită. o hartă care oferă o 
bază pentru calcularea aproxima
tivă a rezervelor de petrol, și gaze 

din Siberia occi
dentală. (în har
ta alăturată se 
indică regiunea 
din Siberia unde 
au fost descope
rite zăcăminte 
bogate de petrol 
și gaze).

în viitorul cel 
mai apropiat 

centrale Priobie și Pri-

In subsolml Siberiei fost descoperit
unul din cete mai bogate zăcăminte

de petrol și
Recent, geologii sovietici au 

descoperit în depresiunea Siberiei 
occidentale un teritoriu bogat în 
zăcăminte de petrol și gaze care, 
potrivit calculelor preliminarii 
făcute de savanți 
și specialiști de 
vază, pot fi 
calificate drept 
unele dintre 
mai bogate 
lume.

„Geologii
toate temeiurile 
să considere, scrie 
în revista „So- 
vetski Soiuz“ Boris Erofeev, prim 
locțiitor al ministrului Geologiei 
și Protecției petrolului din 
U.R.S.S., că zăcămintele de petrol 
și gaze din Siberia occidentală nu 
numai că pot sta alături de re
zervele din Caucaz și regiunea 
Volgăi, dar vor fi unele din cele 
mai mari din lume, putîndu-se 
compara cu zăcămintele, unice în 
felul lor, din Orientul Mijlociu șf 
Apropiat, precum și cu alte cen
tre cu renume mondial pentru 
extracția de petrol și gaze".

Tainele acestei uriașe depre
siuni, care măsoară trgi milioane 
kilometri pătrați, au început să 
fie pătrunse de geologii sovietici 
mcă de mult timp. Ea început 
au fost descoperite zăcămintele 
de gaze de lîngă satul Berezova, 
iar mai tîrziu, petrol în Tiume- 
nia. Geologii și geofizicienii au 
la dispoziție avioane, elicoptere, 
tractoare, numeroase vehicule, de 
transport pentru orice teren, ih- 

<< stalații de foraj și alte utilaje 
\\ moderne; ei folosesc cele mai noi 
>> realizări ale științei în domeniul 
<< prospecțiunilor. Se descoperă 

. mereu noi zăcăminte de petrol de 
>> cea mai bună calitate pe cursul 
« mijlociu al fluviului Obi, în dis- 
SS trictul național Hantî Mansî și 
>/ multe altele. în urma unor vaste

raioanele
uralie vor începe să furnizeze in
dustriei sovietice petrol și gaze, 
în prezent se construiește o cale 
ferată care va străbate această 
regiune; de asemenea, se prevede 
construirea unor conducte de pe
trol și de gaze.

Porțelanuri de Herend

I. DUMITRIU

sportivitate
fotbal de duminica 
echipelor din cate-

In întrecerile de 
trecută, majoritatea 
goria A s-au prezentat cu loturi mai în
chegate, omogene, dornice de a practica 
un joc spectaculos, energic, în același 
timp calm, în lupta pentru cucerirea vic
toriei. Apreciind pregătirea echipelor pe 
timpul iernii, publicul din diferite orașe 
din țară care a asistat în număr mare 
la meciurile din prima etapă și-a încu
rajat cu însuflețire echipele favorite, a- 
preciind — indiferent de rezultat — și 
jocul adversarului.

In contrast cu partidele desfășurate în
tr-o atmosferă de sportivitate, jocul unor 
fotbaliști pe terenurile din Timișoara, 
Cluj și Lupeni, a stirnit nemulțumire 
în rîndurile iubitorilor acestui sport. Unii 
jucători, văzîndu-se în timpul meciului 
depășiți de adversarii lor direcți, au re
curs la durități, au vociferat la deci
ziile arbitrilor etc. A fost bine venită și 
educativă intervenția promptă a Comi
siei de disciplină a Federației de fotbal, 
care a analizat cu exigență fiecare caz 
în parte și a luat măsuri disciplinare sus- 
pendînd pe cite 2 și 3 etape pe jucă-

torii Neacșu, Szoke, Ivansuc, Meszaros, 
Remus Lazăr și alții pentru comportările 
lor pe terenul de sport.

Conducerile cluburilor, antrenorii tre
buie să tragă concluzii din această si
tuație, întrucît lor le revine în principal 
sarcina de răspundere a 
fotbaliștilor. Indisciplina pe teren, lipsa 
de respect fată de adversar și publicul 
spectator, este o expresie a unor men
talități care nu mai sînt îngăduite în 
sport. Faptul că unele conduceri de clu
buri șl asociații nu au luat ele în pri
mul rînd măsuri hotărîte împotriva celor 
certați cu disciplina — ci au așteptat 
Interyenția Comisiei de disciplină a Fe
derației — dovedește lipsa de exigență, 
indulgența de loc justificată 
față de cei care se abat, de 
sportivă.

Iubitorii de sport așteaptă 
organelor de resort să tragă 
cuvenite pentru ca pe viitor pe terenurile 
de sport să nu se mai repete cazuri ca 
cele de mai sus. Meciurile de fotbal să 
se desfășoare într-o atmosferă de perfectă 
sportivitate.

C. M.

îndrumării

a acestora 
la conduita

din partea 
concluziile

guver- 
princi- 
Kenya 

colonii, 
pentru

Ce urmărește 
„planul Maudling“ 

cu privire la Kenya
LONDRA 23 (Agerpres). — De 

peste cinci săptămîni la Londra se 
desfășoară tratativele dintre 
nul englez și reprezentanții 
palelor partide politice din 
cu privire la viitorul acestei

La 21 martie, ministrul
problemele coloniilor, Maudling, a 
prezentat spre examinare delega
țiilor la conferință un nou plan al 
guvernului englez privind viitoarea 
orînduire de stat a Kenyei. Potrivit 
planului britanic, Kenya urmează să 
fie împărțită în șase regiuni de sine 
stătătoare, investite cu puteri legis
lative și executive.

Planul Maudling demonstrează 
încă o dată, că scopul urmărit de gu
vernul britanic la aceste tratative 
este de a împiedica ca actuala colo
nie Kenya să devină un stat unit și 
independent, astfel îneît Anglia să-și 
poată menține pozițiile în această 
țară.

demiterea
isi comun

PEKIN (De la corespondentul 
nostru).

în Capitala R. P. Chineze, se 
lărgește parcul de autobuze și 
troleibuze, destinate transportu
lui în comun.

în 1949 existau la Pekin 41 va- 
goane de tramvai cu remorci și 
5 autobuze.

După . eliberare, în domeniul 
transporturilor în comun s-a ur
mărit să se țină pasul cu noua 
dezvoltare a orașului. în prezent 
pe harta liniilor de comunicații 
ale Pekinului figurează 70 linii de 
autobuze și 13 linii de troleibuze. 
Numărul autobuzelor a crescut 
la peste 1.000, iar al troleibuze
lor la aproape patru sute. Noile 
mijloace asigură transportul zil
nic a 2,4 milioane de pasageri.

In regiunea munților Bakony
R. P. Ungară se află fabrica de por
țelanuri din Herend. Produsele aces
tei fabrici, înființată acum 120 ani, sînt 
cunoscute și peste hotare. In anii pu
terii populare, fahrica a fost mo
dernizată, condițiile de muncă — îmbu
nătățite. Calitatea porțelanurilor a 
crescut de asemenea. Pe lingă fabri
că există ateliere de deseu și 
sculptură, săli de studiu înzestrate cu 
o bogată documentație, puse la dis
poziția lucrătorilor. In fotografie ; 
Gyorgy Horning, unul din cei mai 
înzestrați pictori din Herend, lucrează 
aici de 47 de ani.

timp.de
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După mesajul lui N. S. Hrușciov

în Comitetul 0.N.0. pentru Cosmos vor începe

Președintele Sukarno a primit delegația 
parlamentară romînă

GENEVA’ 23 (Agerpres). — TASS : 
Cea de-a 8-a ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare a 
avut loc la 23 martie sub președin
ția ministrului Afacerilor Externe 
al Nigeriei, J. Wachuku. Luînd cu- 
v.întul, la începutul ședinței în ca
litatea sa de reprezentant al Nige
riei, -J. Wachuku s-a pronunțat în 
favoarea dezarmării generale și to
tale și a cerut să se depună efor
turi pentru a se pune capăt expe
riențelor cu arma nucleară. El a 
sprijinit ideea proclamării Africii, 
ca zonă în care să nu existe arma: 
nucleară.

Cu aceasta discuția generală din 
Comitet a luat sfîrșit.

Apoi J. Wachuku, în calitatea sa 
de președinte al ședinței, a infor
mat pe membrii Comitetului celor 
18 despre „raportul provizoriu” al 
subcomitetului pentru interzicerea 
experimentării armei nucleare. în 
acest raport se exprimă regretul 
că subcomitetul „nu are posibili
tatea să raporteze despre realiza
rea unui progres în ceea ce pri
vește tratatul asupra încetării ex
periențelor cu arma nucleară”.

Imediat după informarea făcută 
de Wachuku, a luat cuvîntul secre
tarul de Stat al S.U.A., D. Rusk.

Declarînd că ia cuvîntul pentru 
a „comenta” „raportul provizoriu” 
al subcomitetului, secretarul de 
Stat al S.U.A. și-a exprimat „re
gretul” în legătură cu lipsa unui 
progres în tratativele privitoare la 
încetarea 
nucleară, 
considera 
riențe ca scopul principal al poli
ticii lor externe, D. Rusk a încer
cat să arunce asupra Uniunii 
vietice vina pentru situația ce 
creat.

în cuvîntarea sa D. Rusk 
făcut nici o propunere pozitivă. El 
a continuat să insiste pentru ac
ceptarea poziției S.U.A. în ce pri
vește problema inspecției și contro
lului internațional.

Apoi a luat cuvîntul A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. Și noi regretăm foarte 
mult, a declarat el,, că grupul al
cătuit din reprezentanții celor trei 
puteri pentru discutarea problemei 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară n-a reușit să ajungă la un 
acord.

Noi am depus multe eforturi atit 
înainte cît și în timpul ultimelor 
întîlniri pentru a ajunge la o înțe
legere cu partenerii noștri occiden
tali asupra semnării acordului cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Ce-i de făcut însă 
dacă cei cu care ducem tratative au 
mizat chiar de la început pe torpi
larea acestor tratative? Oare un 
vern care tinde spre dezarmare 
spre încetarea experiențelor cu 
ma nucleară poate să declare 
cîteva zile înainte de începerea 
crărilor Comitetului celor 18 că a 
hotărît să reia experiențele cu arma 
nucleară, aruneînd astfel o sfidare 
întregii lumi și tuturor statelor care 
sînt intr-adevăr pentru dezarmare ?. 
Astfel a procedat guvernul S.U.A. 
Și Comitetul celor 18 își va desfă
șura în curînd lucrările acompaniat 
de exploziile bombelor nucleare e- 
fectuate de guvernul S.U.A.

în aceste condiții, a spus în con
tinuare A. A. Gromîko, reprezen
tanții oficiali ai guvernului State
lor Unite, inclusiv secretarul de 
Stat al S.U.A., încearcă să ne con
vingă pe noi toți că guvernul S;U.A. 
este atît pentru dezarmare cit și 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Ținînd seama în
deosebi de faptul că ea a fost luată 
în ajunul începerii lucrărilor Comi
tetului celor 18. hotărîrea guvernu
lui S.U.A. constituie un act agresiv 
care, probabil, urmărește să compli
ce situația din Comitet.

Referindu-se în continuare la afir
mațiile că Uniunea • Sovietică ar fi 
încălcat un pretins moratoriu, cînd 
a efectuat, la sfîrș.'tul anului trecut, 
seria de experiențe cu arma nuclea
ră, A. A. Gromîko a declarat : Des
pre ce încălcare a moratoriului este 
vorba ? Și despre ce moratoriu este 
vorba în general ? Știm bine cu to
ții, acest lucru îl știe și guvernul 
S.U.A., că n-a existat nici un fel de 
moratoriu, că n-a existat nici un fel 
de acord cu privire la un moratoriu.

în afară de aceasta, guvernul a- 
merican, încă înainte ca Uniunea So
vietică să fi reluat experiențele cu 
arma nucleară, a declarat 
lumi că S.U.A. își rezervă 
tea de a acționa.

Se știe bine, a spus 
trul Afacerilor Externe al U.R.S.Ș., 

guvernul so- 
reluat experiențele cu 

fă-

experiențelor cu arma 
Afirmînd că S.U.A. ar 
încetarea acestor expe-.

So-
s-a

n-a

gu- 
sa'u 
ar- 
cu 
lu-

întregii 
liberta-

minis-

vire la încetarea experiențelor cu 
aceste arme. Sintern convinși că nu 
numai noi, oamenii sovietici, ci și 
alte popoare, inclusiv americanii, 
englezii, francezii, popoarele altor 
țări din Europa, Asia, Africa, ar res
pira mai liber dacă s-ar semna acor
dul cu privire la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare. In în
cheiere, A. A. Gromîko s-a oprit a- 
supra situației create în • Comitetul 
celor 18 în primul stadiu al lucră
rilor sale.

o____  _______ __ ________ ... Fără să insist asupra unei analize
și încă a îndeplinirii stricte a acor-, aprofundate a acestei situații, a dc- 
dului internațional cu privire , la în- ’ ' ’
cetarea experiențelor cu arme nu
cleare. Știința și tehnica au ajuns 
în momentul de față la o treaptă 
atît de înaltă, incit nu mai este greu 
să se înregistreze orice explozii ale 
armelor nucleare și să se stabilească 
dacă aceste explozii sînt ale arme
lor nucleare sau, după cum a afir
mat aici reprezentantul S.U.A., d-1 
Rusk, sînt fenomene naturale.

Puterile occidentale care încearcă 
să critice Uniunea Sovietică pentru 
poziția sa în această problemă, a 
arătat în continuare A. A. Gromîko, 
cunosc bine adevărata situație. Le 
este bine cunoscut faptul că sintern 
edificați că ele știu care este ade- 
vărața situație. Și totuși, reprezen
tanții puterilor occidentale susțin 
zi de zi că în momentul de față 
realizările științifice nu' permit să 
se deosebească exploziile cu arme 
nucleare de fenomene naturale. 
Știința este una singură, legile na
turii sînt aceleași. Nu putem admite 
că aceste legi ale naturii sînt mai 
favorabile Uniunii Sovietice decît 
Statelor Unite ale Americii. Nu pu
tem concepe de asemenea că Sta
tele Unite ale Americii nu sînt capa
bile să dețină sau să producă apa
rate pentru înregistrarea exploziilor 
nucleare, aparate de aceeași calitate 
ca cele ale Uniunii Sovietice. Unde 
este atunci acea tehnică americană 
atît de lăudată ?

Rezultă deci că știința este una, 
legile naturii sînt aceleași, însă po
litici sînt două. O politică în această 
problemă este cea pe care o urmează 
Uniunea Sovietică care cere în mod 
cinstit încheierea unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare. Cealaltă politică este 
politica S.U.A., Angliei și altor cîtor- 
va din aliații lor în N.A.T.O., care 
fac tot ce le stă în putință pentru a 
împiedica semnarea unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare.

Referindu-se la problema posibi
lității încălcării acordului cu privi
re la încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, A. A. Gromîko a spus :

Guvernul sovietic este convins 
că dacă puterile care își vor pune 
în mod solemn semnătura pe acor
dul cu privire la încetarea experien
țelor cu arme nucleare, vor da do
vadă de un deplin simț de răspun
dere față de îndeplinirea obligații
lor lor, nu încape nici o îndoială 
că acordul cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme nucleare se 
va îndeplini. îndeplinirea acordului 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arme nucleare, dacă acest 
acord ar fi semnat, este în primul 
rînd o datorie de onoare a statelor. 
Țara, al cărei guvern s-ar angaja 
pe calea încălcării acordului, s-ar 
acoperi de

Amintind 
ței nu sînt prezenți la masa trata
tivelor, A. * ----
continuare : Guvernul sovietic a mai 
declarat că un acord internațional 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arme nucleare ar fi cu pu
tință numai dacă acest acord ar fi 
semnat de guvernele tuturor puteri
lor nucleare. Pentru noi, pentru 
Uniunea Sovietică, atît Statele Uni
te ale Americii, cît și Anglia și 
Franța ca puteri nucleare, sînt mem
bre ale aceleiași familii.

. Sînt membre ale blocului militar 
N.A.T.O. Prin urmare, singura con
cluzie justă, la care a ajuns guver
nul sovietic, constă în aceea că un 
acord internațional poate fi semnat 
numai dacă obligațiile decurgînd 
din acest acord vor fi asumate de 
toate puterile nucleare și nu de 
2/3 sau chiar 3/4 din aceste puteri.

Guvernul sovietic a analizat 
nu o dată situația și a ajuns la 
concluzia că lipsa unui acord în 
problema încetării experiențelor cu 
arme nucleare se explică prin fap
tul că după cît s-ar părea există 
unii care consideră că continuarea 
experiențelor cu arme nucleare ar 
fi convenabilă Statelor Unite și a- 
liaților lor. Dar, după cum a decla
rat conducătorul guvernului nostru, 
Nikita Sergheevici Hrușciov, guver
nelor puterilor occidentale, întrece
rea în acest domeniu, ça și în alte 
domenii este totuși o întrecere. In 
această întrecere se. poate cîștiga 
dar se poate și pierde. De aceea, 
partenerii noștri-la tratativele ,, cu. 
privire la problema. dezaiȚn^rji,\ și1? 
îndeosebi la problema experiențelor 
cu arme nucleare, ar trebui 'să țină 

.seamă de acest considerent.
Guvernul sovietic speră în mod 

sincer că guvernele Statelor Uni
te ale Americii și ale altor pu
teri occidentale nucleare își vor re
vizui poziția, vor ține seama cu mai 
multă luciditate de situația existen
tă, vor renunța-.la cursa îii domeniul 
experiențelor cu arme nucleare și

Statele Unite ale Americii și aliații 
lor din N.A.T.O. pun drept condiție 
obligatorie a semnării tratatului in
ternațional cu privire la încetarea 
experiențelor, crearea unui sistem de 
informații internaționale și spionaj 
internațional pe teritoriul Uniunii 
Sovietice și al altor state, deși de
numesc aceasta control.

Declarăm cu toată răspunderea, a 
subliniat A. A. Gromîko, că există, 
toate posibilitățile pentru a se asi-' 
gura controlul cuvenit sau suprave
gherea cuvenită asupra îndeplinirii.

rușine.
că reprezentanții Fran-

A. Gromîko a spus în

clarat el, țin să spun în numele de
legației sovietice că din păcate în
ceputul lucrărilor comitetului nostru 
nu este încurajator nu numai în do
meniul examinării problemei pri
vind posibilitatea încheierii unui a- 
cord cu privire la încetarea experi
ențelor cu arme nucleare, ci și în 
domeniul rezolvării altor probleme 
privind dezarmarea.

Declarațiile miniștrilor Afacerilor 
Externe cu privire la politica sta
telor respective în domeniul dezar
mării, declarații pe care le-am~ as
cultat — a spus el — ne fac să ne 
îndoim profund de faptul că toate 
statele reprezentate 
spre dezarmare.

Nu vom încerca să 
cern pronosticuri. Aș 
să-mi exprim în mod 
părere la care am ajuns noi încă 
din primul stadiu al lucrărilor. In
vităm pe toți participanții, toate gu
vernele reprezentate în acest comi
tet să depună eforturi cu toată se
riozitatea, conștienți de marea răs
pundere ce le revine pentru a face 
un pas înainte, pentru a realiza un 
acord în problemele dezarmării și sa 
înlătura pentru totdeauna primejdia 
unui război.

Luînd apoi cuvîntul lordul Home, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, deși a îndemnat „să 
se transforme spadele în pluguri", a 
redus, de asemenea, totul la necesi
tatea creării unui sistem internațio
nal de control și inspecție.

Miniștrii Afacerilor Externe ai 
R..A.U. și Braziliei, care au luat apoi 
cuvîntul, și-au exprimat dezamăgi
rea față de raportul prezentat de 
subcomitet și au insistat asupra 
continuării eforturilor pentru a ob
ține rezultatele dorite, adică înce
tarea experiențelor cu arme nu
cleare.

La propunerea miniștrilor Aface
rilor Externe ai Canadei și Etiopiei, 
în după-amiaza zilei de 23 martie 
a avut loc ședința neoficială a co
mitetului pentru a se examina în 
continuare problema încetării expe
riențelor cu arme nucleare.

în încheiere, J. Wachuku, care a 
prezidat ședința, a prezentat ordi
nea în care urmează să se desfă
șoare lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, recomanda
tă de cei doi copreședinți.

Această ordine prevede că la șe
dințele plenare comitetul trebuie să 
treacă neîntîrziat la îndeplinirea 
principalei sale sarcini, și anume la 
obținerea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală. Pen
tru aceasta el va examina proiectul 
sovietic al tratatului cu privire la 
dezarmarea generală șl totală, pro
gramul S.U.A. expus în discursul 
din 25 septembrie 1961 de președin
tele Kennedy, precum și alte pro
puneri care au fost sau vor fi pre
zentate.

Se 
ralel 
vire 
tală, 
acestor lucrări, va fi creat un Co
mitet format din reprezentanții tu
turor membrilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare care va 
examina diferite propuneri privi
toare la măsurile menite să ducă la 
destinderea încordării internaționa
le, întărirea încrederii între state și 
sprijinirea dezarmării generale și 
totale.

Aceste propuneri, care în cercurile 
conferinței sînt considerate în an
samblu ca o întruchipare practică 
a liniei sovietice care urmărește ca 
comitetul să abordeze în mod con
cret și creator rezolvarea sarcinii 
principale care îi stă în față, au fost 
aprobate fără obiecțiuni. Numai se
cretarul de Stat al S.U.A., D. Rusk, 
a declarat că după părerea delega
ției sale, în viitor s-ar putea să fie 
foarte necesară crearea de subcomi
tete.

Cu aceasta, ședința din 23 martie 
a luat sfîrșit. Următoarea ședință 
va avea loc la 26 martie.

aici năzuiesc

ghicim, să fa- 
vrea numai 

sincer această

prevede în continuare că pa- 
cu elaborarea acordului cu pri- 
la dezarmarea generală și to- 
și fără a se aduce prejudicii

Sori de cite ori
■vietic a
arma > nucleară, el nu a 
ctiti.,acest lucru decît ca să răs
pundă la acțiunile corespunzătoare 
ale puterilor occidentale și, în (pri-Â 
mul rînd, ale guvernului S.U.A.', Seri, 
știe, de asemenea, că puterile-occi
dentale, Statele Unite ale Ameri
cii, fiecare în parte, au efectuat mai 
multe explozii nucleare decît Uniu
nea Sovietică.

Orice guvern care se îngrijește de 
securitatea sa, îndeosebi în condiții
le cînd puterile occidentale agită 
fățiș armele, ar trage de aici aceeași 
concluzie ca și Uniunea Sovietică.

Grupul care în ultimele zile și-a _ _____ ,____ ___
reluat lucrările pentru examinarea vor semna acordul internațional co-£ 
posibilității realizării unui acord cu respunzător cu privire la încetarea 
privire la încetarea experiențelor experiențelor. In ce privește Uniu- 
cu. arma nucleară n-a reușit să a- nea Sovietică, guvernul sovietic este 
jungă la un acord. gata să-și pună chiar acum semnă-

Aceaata se datorește faptului că tura pe acordul internațional, cu pri

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS : Toți vorbitorii, care au luat 
cuvîntul la ședința din 22 martie a 
Comitetului O.N.U. pentru Cosmos, 
au subliniat importanța excepțio
nală pe care o au pentru întreaga 
omenire propunerile din mesajul 
lui N. S. Hrușciov pentru studierea, 
folosirea și colaborarea internațio
nală în Cosmos.

Tendința Uniunii Sovietice și a 
Statelor Unite — a acestor puteri 
principale în domeniul cuceririi 
Cosmosului — a spus U Thant, se
cretarul general provizoriu al O.N.U., 
de a întreprinde acțiuni practice în 
direcția dezvoltării colaborării in
ternaționale în folosirea Cosmosu
lui ne insuflă nouă, tuturor, mari 
speranțe. Schimbul de mesaje între 
N. S. Hrușciov și Kennedy repre
zintă o contribuție de neprețuit care 
va fi salutată de întreaga omenire.

Reprezentanții Australiei, Argen
tinei, Japoniei, Iranului și-au expri
mat, de asemenea, marea satisfacție 
în legătură cu mesajul lui N. S. 
Hrușciov.

Lansarea primului satelit artificial 
al Pămîntului de către Uniunea So
vietică în anul 1957, a spus repre
zentantul Japoniei, Okazaki, a des
chis o eră nouă în istoria omenirii. 
După părerea reprezentantului Ja
poniei, o deosebită însemnătate pen
tru multe țări din lume o are pers
pectiva colaborării dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite și, prin 
urmare, a colaborării internaționale 
în genere în domeniul folosirii sa
teliților pentru crearea unor sisteme 
internaționale de telecomunicație de 
mare distanță și a unui serviciu 
mondial de observație asupra stării 
timpului.

Interesul manifestat de reprezen-

fanții americani în Comitetul O.N.U. 
pentru Cosmos față de mesajul lui 
N. S. Hrușciov rezultă, printre al
tele, și din faptul .că la 21 martie, 
adică chiar în prima zi cînd s-a aflat 
aici despre acest mesaj, reprezen
tanții Uniunii Sovietice în Comite
tul O.N.U. pentru Cosmos au fost 
invitați la reprezentanța S.U.A. de 
pe lîngă O.N.U. în cursul tratative
lor care au avut loc a fost adoptată 
hotărîrea ca discuțiile dintre repre
zentanții U.R.S.S. și S.U.A. în Comi
tetul O.N.U. pentru Cosmos. în 
gătură cu propunerile concrete 
mesajul lui N. S. Hrușciov din 
martie, precum și din mesajul 
Kennedy adresat lui N. S. Hrușciov 
la 7 martie, să înceapă marți 27 
martie.

DJAKARTA 23 (Agerpres). — In 
ziua de 23 martie, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne a 
făcut b vizită președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Sukarno. La. întîl
nire au fost de față președintele 
Parlamentului, Zainul Arifin, doi 
vicepreședinți ai Parlamentului pre
cum și ambasadorul R. P. Romîne 
în Indonezia, Pavel Silard.

în cadrul discuțiilor care au avut 
loc,. conducătorul delegației; acad. 
Ștefan Nicolau, a transmis președin
telui Sukarno un călduros salut din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășul

★

Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mulțumind 
pentru salut, președintele Sukarno 
a subliniat relațiile de strînsă prie
tenie existente între R. P. Romînă și 
Indonezia și popoarele romîn și in
donezian.

Președintele Sukarno a transmis 
la rîndul său salutări călduroase și 
urări de sănătate președintelui Con 
siliului de Stat al R. P. Romîne 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. Întrevederea, 
care a durat o oră, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

le- 
din

20 
lui

în continuarea vizitei în Indone
zia. delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, condusă de 
acad. Ștefan Nicolau, a sosit la 20 
martie la Medan

Imediat după 
fost primită de 
matrei de Nord, 
care a avut o convorbire cordială. 
A urmat o întîlnire cu reprezentan
ții presei. Cu acest prilej, prof. Ro
man Moldovan a făcut.'cunpscut.im
presiile delegației despre vizita în 
Indonezia și a răspuns la întrebă-

(Sumatra de'Nord). 
sosire, delegația a 
guvernatorul Su- 

R. Djundjuigan, cu
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Conducerea Națională a Organizațiilor 
Revoluționare Integrale din Cuba

HAVANA 23 (Agerpres). — 
în ședința din seara de 22 mar

tie a Conducerii Naționale a Orga
nizațiilor Revoluționare Integrate 
din Cuba s-a adoptat următoarea 
hotărîre :

Să fie numit prim-secretar al Con
ducerii Naționale a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate tovarășul 
Fidel Castro, iar ca al doilea secre
tar — tovarășul Râul Castro ; Să se 
alcătuiască secretariatul Conducerii 
Naționale, compus din următorii 
tovarăși : Fidel Castro, Raul Castro, 
Ernesto (Che) Guevara, Osvaldo 
Dorticos, Blas Roca, Emilio Arago
nes ; Să se creeze o comisie pentru 
problemele organizatorice compusă

din următorii tovarăși : Osvaldo 
Dorticos (președintele comisiei), E- 
milio Aragones, Manuel Luzardo 
Să se creeze o comisie pentru pro
blemele sindicatelor, compusă din 
următorii tovarăși : Augusto Mhr.ti- 
nez Sanchez (președintele comi
siei). Lazaro Pena, Faure Chombn.

Să fie numit în calitate de direc
tor al ziarului „Noticias de Hoy“ 
tovarășul Bias Roca.

rile ziariștilor privind relațiile eco
nomice romîno-indoneziene și pro
blema IrianUlui de vest.

în seara aceleiași zile, guvernato
rul regiunii a oferit în cinstea oas
peților. romîni o recepție, la care au 
fost rostite cuvîntări.

în ziua următoare, în sala spor
turilor a avut loc o întîlnire a 
legației cu profesorii și studenții 
Medan.

în regiunea Sumatrei de Nord, 
legația, s-a oprit în localitatea 
măterică Prapat și în orașul Sian- 
tara, unde autoritățile locale au fă
cut oaspeților o primire călduroasă. 
La maSa oferită delegației de pri
marul orașului Siăntară, prof. Lu
dovic Takacs, răspunzind cuvintelor 
de bun sosit, s-a referit la năzuința 
comună de pace a popoarelor romîn 
și indonezian. Pe parcurs, delegația a 
vizitat întreprinderi industriale de 
Stat... în timpul călătoriei dele
gația ■ a fost ' însoțită de vicepre
ședintele Parlamentului indonezian, 
Murșaliri, de vicepreședintele Comi- 

,siei pentru Afaceri Externe, Menai 
Sophian, precum și de Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romine în Indo- • 
nezia. ;

In seara zilei de 22 martie, dele
gația s-a înapoiat la Djakarta.

de- 
din

de- 
cli-
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P.C Francez luptă pentru înfăptuirea 
acordurilor de la Evian

o® o

La Viena s-a deschis Plenara C. C. al Partidului Comunist Francez

A.
moodhală @ femeilor 

pentru dezarmare
VIENA (Prin telefon). — La 23 

martie s-a deschis la Viena întîlni
rea mondială a femeilor pentru de
zarmare, convocată din inițiativa 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor. Peste 300 de reprezen
tante din peste 60 de țări ale lumii 
s-au întrunit pentru a discuta cea 
mai importantă problemă a zilelor 
noastre — dezarmarea generală și 
totală. La această adunare partici
pă, pe lingă organizațiile care fac 
parte din F.D.I.F., numeroase alte 
organizații de femei, precum și un 
număr mare de personalități, cu
noscute luptătoare pentru pace din 
lumea întreagă.

Delegația femeilor din R. P. Ro
mînă este condusă de Maria Rosetti, 
președinta Consiliului național al fe
meilor din R. P. Romînă. Secretara 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă, Sanda 
Rangheț, participă la întîlnirea mon
dială a femeilor pentru dezarmare 
din partea Consiliului Mondial al 
Păcii.

DESCHIDEREA 
SESIUNII COMITETULUI 
PE ÎNTREAGA CHINA AL 

C.C.P.P.
PEKIN. La 23 martie și-a început 

lucrările la Pekin sesiunea a IlI-a 
a Comitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar (C.C.P.P.) al celei de-a treia le
gislaturi. Sesiunea a fost deschisă 
de Ciu En-lai, președintele Comite
tului pe întreaga Chină al C.C.P.P.

La ședința din 23 martie a fost 
aprobată ordinea de zi a actualei se
siuni. Raportul cu privire la activi
tatea Comitetului permanent al Co
mitetului pe întrçaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popular 
a fost prezentat de Cen Șu-tun, vice
președinte al Comitetului pe întrea
ga Chină al C.C.P.P.

BUDAPESTA. — După cum anun
ță agenția M.T.I., Janos Kâdâr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Ben Khedda, pri
mul ministru al Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria, în legă
tură cu încetarea focului în Algeria.

PHENIAN. — După cum anunță

In prezidiul întâlnirii se află Eu
génie Cotton, Carmen Zanți, secre
tara generală a F.D.I.F., Olga Ce- 
ciotkina, ziaristă sovietică, Kenyatta 
Margaret, fiica cunoscutului luptător 
pentru libertatea Kenyei, doamna 
Collens din Marea Britanie, Geral
dine Dreyfuss din Los Angeles, con
ducătoarea mișcării „Greva femeilor 
pentru pace", Fatimah Ismail din 
Bombay, prof. Clara Fassbinder din 
Germania occidentală.

întîlnirea mondială a femeilor a 
fost deschisă de Schutte Lihotzky, 
președinta Uniunii femeilor demo
crate din Austria.

Eugénie Cotton a prezentat rapor
tul intitulat : „în prezent dezarma
rea generală și totală trebuie să de
vină realitate".

Apoi au prezentat rapoarte Alice 
Roughton (Anglia), Clara Fassbin
der (R.F.G.) și alte delegate.

Sîmbătă. 24 martie, va avea loc 
din inițiativa organizației democra
tice a femeilor' din Viena un marș 
al păcii.

PARIS 23 (Agerpres). — Plenara 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez, care a avut loc în suburbia 
muncitorească a Parisului Ivry, și-a 
încheiat, la 22 martie, lucrările. Ple
nara a discutat situația politică din 
țară și sarcinile partidului după în
cetarea focului în Algeria.

Participanții la plenară au ascul
tat raportul lui Leon Fcix, membru 
in Biroul Politic al P.C. Francez, în 
legătură cu această problemă. înce
tarea focului, a spus raportorul, iiu 
înseamnă încă pacea. Dar aceasta 
este o mare victorie a forțelor păcii, 
libertății, democrației, o mare vic
torie a popoarelor algerian și fran
cez.

Acordurile franco-algeriehe, a 
subliniat Feix, deschid perspectiva 
stabilirii pentru totdeauna a păcii 
în Algeria. Încetarea focului face 
posibil să se stabilească noi relații, 
relații de prietenie între popoarele 
algerian și francezi

în raport se subliniază că lupta în 
jurul problemei algeriene nu s-a 
terminat încă, ea se va termina doar 
atunci cînd Algeria își va dobîndi 
independența, cînd algerienii își vor 
rezolva în întregime treburile țării 
lor, cînd va fi restabilită pacea.

Plenara C.C. al P.C. Francez s-a 
adresat tuturor francezilor cu ehe-

marea de a . vota la referendumul 
din 8 aprilie pentru proiectul de 
lege care prevede în special apro
barea acordurilor de la Evian.

Plenara C.C. al P.C. Francez 
clirațnă pc toți acei care luptă pen
tru instaurarea și întărirea păcii să 
fie vigilenți și să acționeze în co
mun pentru ca acordurile de la 
Evian să fie traduse în viață în-mod 
cinstii, pentru a face inofensivi pe 
crirninălii fasciști din O.Ä.S. șl pen
tru a stabili relații de prietenie și 
egalitate în drepturi între Franța și 
Algeria, în interesul acestor două 
țări și popoare.

La Plenară a luat cuvîntul, de 
asemenea, Maurice Thorez, secreta
rii! general al P.C. Francez.
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Amnistierea 
deținuților politici 

algerieni
PARIS 23 (Agerpres). — în urma 

încheierii acordurilor franco-alge- 
riene de la Evian, guvernul francez a 
hotărît să amnistieze pe toți deținuții 
politici algerieni arestați atît în pe
rioada luptei armate de eliberare — 
30 octombrie 1954—19 martie 1962 
cît și înainte de această perioadă.ST. DEJU

agenția Centrală Telegrafica Coreea
nă, Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de miniștri al R.P.D. Co
reene, a trimis o telegramă de feli
citare lui Ben Youssef Ben 
Khedda, primul ministru al Guver
nului Provizoriu al Republicii Alge
ria, în legătură cu încetarea focului 
în Algeria datorită luptei eroice a 
poporului algerian.

PRAGA. La 23 martie în orașul 
Most a avut loc adunarea festivă 
a organizației regionale și raionale 
a P.C din Cehoslovacia cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a grevei 
minerilor din această localitate.

A luat cuvîntul Jaromir Dolansky, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace.

în încheiere a luat cuvîntul An
tonin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace.

La Rabat, capitala Marocului, s-a întrunit zilele acestea Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria. In fotogralie, membrii guvernului : Ren 
Khedda, Ben Bella (care a sosit aici după eliberarea sa din închisoare) 
Krim Belkasem și alții. (Foto : Keystone)
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Conferința de presă a lui V.A. Zorin
GENEVA 23 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 23. martie loc
țiitorul ministrului Afacerilor Ex- 

’terne al U.R.S.S., V. A. Zorin, a or
ganizat o conferință de presă.

V. A. Zorin a informat pe repre
zentanții presei despre poziția so
vietică în legătură cu unele proble
me discutate la 23 martie la ședin- 

. ță Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

Comitetul, a declarat V. A. Zo
rin printre altele, a adoptat la 
23 martie unele hotărîri de or- . „ ____  _______ _  _T__ ____
din organizatoric procedural care' rită. poziției ferme, atît a delegații- 

țau ‘ fost elaborate în urma dis- lor țărilor, socialiste, cît și a multor 
jcuțiilor din comitet și a tratati- reprezentanți ai statelor; neutre, 
■vejor copreședinților comitetului.

Aceste hotărîri cu caracter proce
dural nù au fost elaborate fără anu- o însemnătate esențială pentru o- 
mite dificultăți, fapt care a făcut ca rientarea justă în viitor a lucrărilor 
ministrul Afacerilor Externe al comitetului.

U.R.S.S., A. A. Gromîko, să-și expri
me cu deplin temei o oarecare în
grijorare în legătură cu desfășura
rea ulterioară a lucrărilor comite
tului.

în cursul dezbaterilor a devenit 
limpede că unii reprezentanți în
cearcă să atragă comitetul pe calea 
tărăgănării soluționării problemei 
principale, și anume pregătirea tra
tatului cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

Putem însă constata cu satisfacție 
că aceste încercări au eșuat. Dato-

lor țărilor socialiste, cit și a multor

au putut fi elaborate de comun a- 
cord hotărîri de procedură care au

sîngeroase în Algeria
provocate de bandele

ALGER 23 (Agerpres). — Cores
pondenții agențiilor de presă din 
Alger relatează evenimentele sîn- 
geroase petrecute în cursul.zilei de 
vineri în acest oraș. încă din zorii 
zilei ultracolonialiștii din O.A.S., 
bine înarmați, au transformat car
tierul Bab-el-Oued al Algerului în- 
tr-un centru de organizare a atacu
rilor teroriste.

După ce o cafenea din acest car
tier a fost mitraliată, mai mulți al
gerieni fiind uciși și răniți, O.A.S.- 
iștii au trecut la atacarea patrule
lor armatei franceze.

în după-amiaza aceleeași zile, 
O.A.S.-iștii și-au intensificat atacu
rile împotriva armatei și a forțelor

poliție și jandarmerie. împo.tri-de 
va lor au fost trimise elicoptere și 
avioane cu reacție. Ultracolonialiștii 
au tras și împotriva acestora. Un 
comunicat oficial a anunțat că nu
mai în cursul dimineții peste 50 de 
soldați au fost uciși sau grav răniți 
de O.A.S.-iști.

Ca urmare a agravării situației 
din Algeria, la 23 martie s-a întrunit 
cabinetul francez sub președinția 
generalului De Gaulle. După termi
narea ședinței purtătorul de cuvînt 
al guvernului, L. Terrenoire, a făcut 
cunoscut că președintele De Gaulle 
a declarat în ședința Cabinetului că 
rebeliunea armată din Alger și 
Oran trebuie să fie „lichidată fără

O. A. S.
cruțare“. Președintele republicii, a 
subliniat L. Terrenoire, a arătat că 
în momentul de față aceasta este 
sarcina principală.

Terrenoire a anunțat că vineri au 
fost instituite la Alger și Oran 
Curțile marțiale.

în după-amiaza zilei de 23 mar
tie, Partidul Comunist Francez a 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că „interesul Franței, 
apărarea vieții soldațllor și priete
nia cu poporul algerian cer ca gu
vernul să la fără întîrziere măsurile 
necesare pentru a pune pe asasinii 
din O.A.S. în imposibilitate de a 
acționa”
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