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Modernizarea unor secjn DE PESTE HOTARE

avut

lăți ale trupelor colonia
liste portugheze. Au lost 
morți și răniți de ambele 
părți.

a de- 
Aso- 

din

STUDENȚII GUATEMA
LEZI vor continua greva 
pînă la răsturnarea regi
mului dictatorial — 
clarat președintele 
ciației studenților 
Guatemala.
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și modernizarea 
secții va contribui la 

substanțială

Capi- 
siste- 
gene- 
62 de 
strun- 

mașini de rectificat 
de găurit 

etc. La această în- 
în curs de moder- 
de turnătorie de

BANDELE FASCISTE ALE 
O.A.S., continuîndu-și a- 
tacurile în scopul zădărni
cirii acordurilor de la E- 
vian, au săvîrșit în cursul 
zilei de ieri noi crime și 
fărădelegi în Algeria. La 
Alger, teroriștii au atacat 
■cu grenade autocamioane 
care transportau trupe 
franceze și sediul statului 
major al armatei franceze.

Organ al Comitetului Central al P.M.R
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Peste puțină vreme, în toate re
giunile din țară vor începe din plin 
lucrările agricole de primăvară. A- 
ceastă campanie se desfășoară în 
condiții deosebite față de ceilalți 
rnî. Urmînd cu încredere politica 
partidului nostru de transformare 
socialistă a agriculturii, avînd în 
față exemplul convingător al succe
selor obținute de unitățile agricole 
socialiste, întreaga țărănime a pășit 
cu încredere pe calea gospodăriei 
colective. Colectivizarea agriculturii 
a fost încheiată.

Organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare și organele agri
cole din regiuni și raioane își în
dreaptă acum atenția în direcția 
consolidării și dezvoltării economi
ce a gospodăriilor colective. Un 
factor de cea mai mare însemnă
tate pentru întărirea lor, îndeosebi 
a gospodăriilor nou înființate sau 
care s-au mărit prin înscrierea de 
noi membri, este obținerea unor 
recolte mari la toate culturile. Iată 
de ce în ansamblul măsurilor eco
nomice menite să ducă la continua 
întărire a gospodăriilor colective, 
principala sarcină care stă acum în 
fața oamenilor muncii de pe ogoa
re, a organelor de partid și sfatu
rilor populare este pregătirea în 
cele mai mici amănunte și execu
tarea Ia timp și în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole de pri
măvară.

Tocmai acum este momentul să 
se aplice prețioasele recomandări 
ale Consfătuirii pe țară- a colecti
viștilor în care se subliniază nece
sitatea introducerii și generalizării 
în producție a semințelor din soiu
rile și hibrizii cu productivitate ri
dicată, aplicarea în mod diferen
țiat a regulilor agrotehnice speci
fice fiecărei culturi în parte — mă
suri care vor contribui la înfăp
tuirea cu succes -a sarcinilor sta
bilite de partid pentru sporirea pro
ducției de cereale și plante tehnice.

Terminarea colectivizării creează 
condiții dintre cele mai favorabile 
pentru ca aceste recomandări să 
fie aplicate pe suprafețe din ce în 
ce mai mari. Este necesar ca în 
această primăvară toate lucrările 
să se facă la timp și la un înalt 
nivel agrotehnic. Iarna care s-a 
prelungit a scurtat mult intervalul 
de timp în care trebuia să se exe
cute însămînțările. Tocmai de aceea 
se cere ca munca să fie temeinic 
organizată, pregătirea tractoarelor, 
mașinilor agricole, atelajelor, se
mințelor etc. să fie terminată în cel 
mai scurt timp, iar o dată începute, 
lucrările în cîmp să se desfășoare 
din plin, cu toate forțele și mijloa
cele existente.

într-un timp foarte scurt, țărăni
mea colectivistă și mecanizatorii 
din S.M.T. au de executat numeroa
se lucrări: aratul și grăpatul cît 
mai grabnic al suprafețelor unde 
această lucrare nu s-a făcut în 
toamnă, pentru ca să nu se piardă 
apa din pămînt ; grăpatul sau tăvă- 
lugitul, după caz, al semănăturilor 
de toamnă ; grăpatul imediat ce se 
poate ieși în cîmp al arăturilor a- 
dînci făcute în anul trecut, în ve
derea împiedicării evaporării apei 
din sol; transportul la cîmp și în- 
grășarea terenurilor cu gunoi de 
gra’d și, ceea ce este mai impor
tant, semănatul la timp, în cele mai 
bune condiții, al mazărei, sfeclei de 
zahăr și furajere, florii-soarelui, po
rumbului etc. în vederea realizării 
unei baze furajere puternice este 
necesar să se însămînțeze în între
gime suprafețele destinate în acest

scop ca o condiție de mare impor
tanță pentru sporirea efectivelor 
de animale și a productivității lor.

Multă atenție trebuie dată asigu
rării din vreme a semințelor nece
sare, controlării calității lor și pro
curării prin schimb a semințelor 
de înaltă productivitate. Schimbul 
semințelor trebuie să se facă acum, 
cînd atelajele nu sînt folosite la 
arături și semănat, să se termine 
în cel mai scurt timp.

Toate acestea cer o temeinică or
ganizare a muncii, folosirea din 
plin a tractoarelor, mașinilor agri
cole și a tuturor atelajelor din 
G.A.C., cunoașterea de către fiecare 
colectivist a sarcinilor ce-i revin.

în multe regiuni și raioane, or
ganele de partid și sfaturile popu
lare au trecut din vreme, la elabo
rarea unor planuri concrete pri
vind buna desfășurare a lucrărilor 
agricole în campania de primă
vară.

în regiunea Iași gospodăriile co
lective sînt ajutate să pregătească 
mașinile și uneltele, atelajele, să-și 
procure și să condiționeze semin
țele. în fiecare raion au fost orga
nizate consfătuiri Ia care s-a sta
bilit agrotehnica ce va trebui apli
cată la cultura porumbului spre a 
se obține 5.000 kg boabe la hectar. 
Sfaturile populare și consiliile de 
conducere ale G.A.C. au fost îndru
mate să asigure folosirea în cam
panie a tuturor atelajelor proprii.! 
în regiunea Crișana, pentru a se 
asigura mijloacele mecanizate ne-, 
cesare gospodăriilor colective s-aï 
stabilit raza de activitate a fiecărui*  
S.M.T. și s-a făcut o redistribuire 
a parcului de mașini și tractoare 
în raport cu cerințele fiecărui raion.

Succesul în campania agricolă de 
primăvară este hotărît în cea mai 
mare măsură de buna organizare a 
muncii. în fiecare gospodărie colec
tivă trebuie să existe planuri con
crete de muncă pentru perioada 
campaniei de însămînțări cu răs-, 
punderi precise pe oameni, în care, 
să se prevadă lucrările ce trebuiaj 
făcute, forțele existente (oameni)) 
tractoare, mașini, atelaje) termed 
nele de execuție etc. La G.A.C. Pri« 
bești, regiunea Iași, consiliul de. 
conducere urmărește ca brigadierii-! 
să depună toată străduința pentru! 
închegarea brigăzilor și echipelor,) 
întărirea răspunderii lor și a fiecă
rui colectivist pentru lucrul încre
dințat, pentru averea obștească;! 
Aci’totul se face după un plan di-) 
nainte stabilit. Așa se face că atunci*  
cînd brigadierul și șeful de echipă1 
anunță pe colectiviști că se începe 
o anumită lucrare, cu toții iau 
parte activă la muncă și astfel lu
crările pot fi făcute Ia vreme. Și/ 
alte gospodării colective au acumu
lat în decursul anilor o bună expe
riență în organizarea muncii în di
ferite campanii agricole, experiență, 
care va trebui însușită și aplicată 
de către toate gospodăriile colec
tive și îndeosebi cele nou înființate.

Succesul lucrărilor agricole de 
primăvară este hotărît în mare 
măsură de munca S.M.T.-urilor, a 
tractoriștilor. Este necesar ca, fără 
nici o întîrziere, toate tractoarele și 
mașinile agricole să fie scoase laț 
cîmp, stabilindu-se de către șefii' 
de brigadă și conducerile gospodă
riilor colective terenurile unde vor 
lucra, ce oameni vor trebui să le’ 
ajute, cum se va face aproviziona-) 
rea cu carburanți etc. Realizareai

La uzinele „23 August" din 
tală s-a terminat de curînd 
matizarea secției de sculărie 
rală. Secția a fost dotată cu 
noi mașini-unelte, cum ar fi : 
guri carusele, 
filete, raboteze, mașini 
prin coordonate 
treprindere este 
nizare și secția 
oțel.

Sistematizarea 
celor două 
creșterea substanțială a calității 
produselor și la mărirea producției 
întreprinderii.

Lucrări asemănătoare privind mo
dernizarea unor secții au loc și în 
alte întreprinderi ale industriei con
structoare de mașini, cum ar fi uzi
nele „Steagul Roșu“-Brașov, fabrica 
.de strunguri și fabrica de vagoane 
din Arad, uzina metalurgică din 
Sinaia etc.

A 7-a 
premieră

BlRLAD (coresp. 
„Scînteii"). — Mulți 
iubitori de teatru 
din Bîrlad au asistat 
recent la premiera 
spectacolului cu pie
sa „Centrul înaintaș 
a murit în zori”, de 
A. Cuzzani — pre
zentată de colectivul 
Teatrului de Stat 
„Victor Ion Popa" 
din localitate. Noua 
premieră — a 7-a 
din actuala stagiune 
— a fost pregătită 
în regia lui N. Al. 
Toscani. Scenografia 
este semnată 
Toni Gheorghiu 
Puiu Ganea,

Spectacolul

de
?i

Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

de ci- 
de a- 
gene- 

Poliția

LA STOCKHOLM a 
loc o seară culturală cu 
prilejul aniversării a 12 
ani de la înființarea aso
ciației de prietenie Sue
dia — R. P. Romînă.

La sfîrșit de săptămmă
Sîmbătă a fost o zi frumoasă, de primăvară. Ex

cursioniștii bucureșteni au profitat de ea și au ple
cat în număr mare să-și petreacă ziua de odihnă spre 
locurile pitorești ale patriei. Vreo 500 au pornit cu 
autocarele la Predeal. Duminică dimineața își vor con
tinua călătoria la Bran, de unde spre'seară se vor în-« 
toarce în Capitală.

Din Gara de Nord a plecat ieri la ora 16 un tren 
cu peste 1.000 de turiști în direcția Sinaia, Bușteni, 
Predeal.

Tot ieri, 
cat cu un 
de turiști 
șoara etc.,

amatorii de drumeție dini Capitală au ple-« 
autocar pe Valea Oltului.,Un număr mare 
din Pitești, Deva, Craiova, Bacău, Timi- 
vor petrece duminica în ‘Capitală. Ei vor 

Vizita muzeele și 
noile construcții 
ale Bucur eștiu- 
lui și vor viziona 
meciurile de fot-« 
bal de pe sta-« 
'dioanele Giuleștî 
și Diriamo. '

)
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Spre munți. Ultima zăpadă îș! aș- 
•îeaptă amatorii.

(Foto : M. Àndreescu)
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180.000 MUNCITORI de 
la întreprinderile de trico
taje din Italia au declarat 
grevă generală. Muncito
rii de la fabricile 
ment au declarat, 
semenea, o grevă 
rală de două zile.
a intervenit împotriva gre
vei celor 50.000 de mun
citori din întreprinderile 
metalurgice și construc
toare de mașini din Mi
lano lovind cu patul puștii 
'bîteva muncitoare de la 
Uzina „Fiat".

GENERALUL KONG LE, 
președintele Consiliului 
militar național al Laosu- 
lui, a declarat că grupul 
rebel Boun-Onm — Fumi 
Nosavan a călcat în pi
cioare acordurile înche
iate între cei trei prinți.

Echipa de ajustoii mecanici condusă de lori Neciu din atelierul 
construcții metalice al Fabricii de mașini electrice din București o 
cunoscută pentru lucrul de calitate bună pe care-1 execută. îș ace
lași timp membrii ei acordă o atenție deosebită obținerii de eco
nomii. De la începutul anului șl pină acum, ei au realizat economii 
în valoare de 3.000 Iei.

în fotografie : Ion Neciu împreună cu Constantin Crai lucrînd 
la filetarea carcaselor unui nou subansamblu.

t. 
f

(Foto : R. Costln)
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Protecția muncii

componenței viitoru-

ÏN ARGENTINA s-a a- 
juns la o înțelegere asu
pra 
lui guvern în urma accep
tării de către generalul 
Aramburu a rolului de 
mediator între președin
tele Frondizl și forțele mi
litare. în țară însă conti
nuă greva muncitorilor, 
împotriva anulării rezulta
telor alegerilor.

„ASOCIAȚIA DE LUPTA 
ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRII 
ATOMICE" din R.F.G. a a- 
dresat o chemare țărilor 
participante la conferința 
de la Geneva pentru de
zarmare în care se spune 
că guvernul R.F.G. igno
rează voința de pace a 
poporului german, pregă
tind legi excepționale me
nite să favorizeze 
înarmărilor.

cursa

FORȚELE PATRIOTICE
ANGOLEZE aut atacat uni-

FEMEILE DIN 
au participat ieri 
marș al păcii;

VIENA
la un

în atenția colectivului
noastră, grija față de om în

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). —< 
ta grupul școlar agricol din comuna 
Nucet, raionul Tîrgoviște, s-a orga-« 
mizat un curs de 4 zile pentru In
struirea președinților și brigadierilor 
din gospodăriile jcolective 
ființate în raion.

Asemenea cursuri B-au 
în ultimul timp în toate
regiunii Ploiești, Au fost școlarizați 
pînă acum peste 1.000 președinți, 
brigadieri și alte cadre din gospodă
rii Colective,

noi în-««

organizat 
raioanele

♦♦♦

întrecerea formațiilor 
artistice studențești

deschi- 
pe țară 
studen-

■>

Ieri a avut loc în Capitală 
derea fazei finale a concursului 
al formafiilor cultural-artistice 
Ifeșfi.

Timp de două 
zile, artiști amafori- 
studenji vor da 
spectacole la Pala
tul Pionierilor și la 
Casa de cultură a 
jStudenfilor. Tn fafa 
juriului se vor pre
zenta formalii de! 
teatru, cor, dansuri, 
orchestra și brigăzi 
artistica de agitafie 
din diferite centre 
universitare.

Tn uzina 
procesul de producție este una din preo
cupările de seamă ale conducerii teh- 
nico-administrative și a comitetului sin
dical. An de an, condițiile de muncă se 
îmbunătățesc datorită lucrărilor de mică 
mecanizare, a introducerii de dispozitive, 
apărători, balustrade, de instalații fehni- 
co-sanitare, precum și modernizării ilumi
natului natural și artificial. Propaganda 
normelor privind tehnica securității 
muncii are un rol im
portant în descoperi
rea, prevenirea și 

■înlăturarea cauzelor 
care pot să ducă la 
accidente.

In cadrul cabinetului de tehnica secu
rității muncii se întocmesc instrucțiuni de 
lucru interne pentru noile instalații și uti
laje, se analizează măsurile ce trebuie 
luate'pentru evitarea accidentelor. La 
secția uzinaj, numai în cursul anului 1961 
s-au introdus în producție peste 25 de 
mașini și utilaje noi. Maistrul Lazăr Co- 
man și tehnologul- Barbu Grigore, îm
preună cu lăcătușul Gheorghe Mincu, 
responsabil cu protecția muncii din co

miteful sindical al secției, au instruit pa 
cei care urmau să mînuiască noile ma
șini și utilaje. Astfel, strungarii Gheorghd 
Ardeleanu, Gheorghe Burlacu, Ștefan Io- 
niță care au trecut la mașini noi, semi
automate, au primit odată cu 
(ele tehnice de exploatare a 
și noțiuni privind tehnica 
muncii.

In secția turnătorie 'de oțel, 
anului trecut s-a dat în exploatare insta

lația de dezbatere și 
preparare a amesi 
tecurilor de formare, 
Această instalație 
mecanizată cerea cu
noștințe noi. din 
mînuiesc, atît tehnice

cunoșfini 
mașinilor 
securității

(Continuare în pag. IlI-a)

TELEGRAME

Comitetului Central
al Partidului Comunist din Brazilia

Dragi tovarăși, . .
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Partidului Co

munist din Brazilia, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romînț 
adresează dv. și prin dv., comuniștilor, tuturor oamenilor muncii bra
zilieni de la orașe și sate un cald salut frățesc și cele mai sincere 
f- licitări.
) Dê-a lungul celor 4 decenii de existență, partidul dv.. a desfășurat 
o luptă plină de abnegație închinată cauzei clasei muncitoare. și ma
selor largi populare, apărării intereselor fundamentale alertării, păcii 
și prieteniei între popoare. Oamenii muncii din țara noastră manifestă 
o caldă simpatie și solidaritate frățească cu lupta poporului brazilian., 
cu activitatea neobosită a P.C. din Brazilia pentru făurirea frontului 
unic al forțelor patriotice și democratice în lupta împotriva exploatării 
imperialiste, pentru dezvoltarea independentă și democratică a țării, pen
tru pace și progres social. w u c

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în această lupta nobila, . în 
întărirea ideologică și organizatorică a Partidului Comunist, din Brazilia 
sub steagul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Celui cle-al Vll-lea Congres 
al Partidului Comunist Tunisian

TUNIS
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite celui 

de-al Vll-lea Congres al Partidului Comunist Tunisian și tuturor comu
niștilor tunisieni un cald și frățesc salut.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc o caldă simpatie față de 
lupta ce o desfășoară partidul dv„ toate forțele patriotice din Tunisia, 
pentru consolidarea independenței naționale, pentru progres economic 
și social, pentru democrație și pace.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în această luptă nobilă, în 
întărirea continuă a rîndurilor partidului și legăturilor sale cu masele, 
în lupta pentru un viitor luminos al poporului tunisian.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

singur
peste 100 ha

'£11

adine, bine afinat, mă joc — cum 
se spune — în primăvară. In trei 
zile am terminat de dat cu cultiva
torul. Pînă la începerea semănatului 
păzeam timpul ca nu cumva să 
pierd momentul potrivit. Și nu nu-
,illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli>

s-au

DIN

partea celor care o mînuiesc, atît tehnica 
cit și de securitate a muncii. înainte da 
a începe lucrul la noua instalajie, mun
citorii Constantin Stroe, Alexandru Du- 
mitrache și Mihai Manta au cerut să fia 
insfruifi. Acest lucru s-ar fi făcut, ori
cum, de către conducerea secției. Im
portant este însă faptul că ei singuri și-au 
dat seama de însemnătatea cunoaște
rii tehnicii securității muncii, de respec-t 
tarea ei. In secjia cazangerie, unde îrț 
general se lucrează la piese de dimen
siuni și greutăți mari, cunoașterea și res
pectarea acestor norme are o mare în
semnătate. Instructajele lunare, făcute cu 
regularitate de către maiștrii pe sectoare 
de activitate, asistați de inspectorii ob
ștești din grupele sindicale, precum și 
instructajele suplimentare cu loji salariai 
fii, în cazul ivirii unor condiții noi de 
muncă, dau bune rezultate. Aci există 
muncitori care sprijină efectiv respecta
rea normelor de tehnică a securității mun
cii. Ori de cite ori Florea Crăciun, lăcă
tuș, Ștefan Petrescu și alții, constată că 
vreunul dintre tovarășii lor de muncă nu 
respectă normele de tehnică a securității 
muncii, iau măsuri imediate. Gheorghe 
Drăghici lucra uneori fără ochelari de pro
tecție, iar Vasile loniță fără apărători de 
polizor. Au fost opriți din lucru și li s-a 
explicat cu răbdare pericolul la care se 
expun.

Protecfia muncii în uzina noastră este 
în atenția colectivului. Marea majoritate 
a muncitorilor participă cu răspundere și 
interes la însușirea, respectarea și apli
carea în producție a normelor privind 
tehnica securității muncii.
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Ing. MIHAI MATEESCU 
șeful serv, protecția muncii 

Uzina „1 Mai“-Ploiești

EXPERIENȚA TRACTORISTULUI 
NICOLAE ȘTEFAN

LA 0. A. S. ION ROATĂ

e

Cine s-a abătut în vară pe la gos
podăria de stat Ion Roată din raio
nul .Urziceni, s-a oprit, desigur, în 
fața unui lan de 85 hectare cu po
rumb, mai frumos decît toate cele
lalte. Pe o tăbliță așezată la o mar
gine scria : „Lot tractorist Ștefan 
Nicolae”.

în toamna anului 1959 Nicolae 
Ștefan și-a luat angajamentul să 
lucreze singur 100 hectare, să exe
cute mecanizat toate lucrările. I-au 
urmat pilda și alți tractoriști. în 
anul 1960 — prima recoltă. Cu tot 
timpul nefavorabil a scos de la fie- ''h|||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ̂
care hectar peste 3.000 kg porumb 
boabe. Totuși, el nu a fost mulțumit 
cu rezultatele obținute. „Voi da mai 
mare atenție pînă în cel mai mic a- 
mănunt fiecărei lucrări în parte și 
atunci rodul va fi și mai bogat”.

într-adevăr, tractoristul Ștefan 
Nicolae a lucrat singur 85 ha cu 
porumb, de la arat și pînă la recol
tat, și 46 ha cu grîu. în total, 131 ha.

Cum a lucrat tractoristul Ștefan 
Nicolae în anul 1961 ? El a reușit 
să facă toate lucrările la timp da
torită faptului că și-a organizat 
munca pînă în cele mai mici amă
nunte și și-a îngrijit bine tractorul 
și mașinile.

— Din 1960 n-am avut nici un 
defect la tractor. Dar în fiecare 
dimineață îi controlez fiecare șurub 
în parte, gresez motorul. Dar asta 
nu e suficient. Cheia succesului con
stă în primul rînd în buna organi
zare a muncii pînă în cel mai mic 
amănunt. Am un carnet unde îmi 
notez ce trebuie să fac și ce-am fă
cut. Pot spune că la mine e pusă 
la socoteală nu numai fiecare zi ci 
și fiecare oră. O zi bună de lucru 
nebăgată în seamă poate da peste 
cap toate treburile. Eu țin foarte 
mult la arătura adîncă din toamnă. 
Nu las nici un petec de pămînt ne
arat. Asta îmi ușurează mult munca 
în primăvară. într-un teren arat

DE

rnai timpul îl păzeam, dar controlam 
zilnic tractorul, semănătoarea.

Cel mai greu la porumb e prăși
tul. Cîteva zile de întîrziere micșo
rează recolta. Pentru prășit am un 
grafic pe zile. în șase zile întot
deauna am terminat prășitul. Dar 
s-a întîmplat de multe ori să plouă. 
Unii tractoriști spuneau : „ziua de azi 
s-a dus, pot să merg în sat”. Or, nu-i 
așa. Vara, timpul e înșelător : acum 
plouă, acum e soare. Și cum aici în 
Bărăgan mai bate și vîntul, de cele 
mai multe ori după o oră de la 
ploaie puteam să lucrez. Așa am 
cîștigat eu timp lucrînd în „feres
tre” și întotdeauna am respectat pla
nificarea făcută de mine. în fe
lul acesta am reușit ca în timpul 
secerișului, cînd trebuia să trec cu 
tractorul la cele 46 ha. cu grîu, po
rumbul să fie fără buruieni, cu pra- 
șila la zi.

După cum le spune Ștefan Nicolae 
celorlalți mecanizatori sînt o serie 
de lucrări de care depinde reu
șita lui : arătura adîncă, să- 
mînța de soi, mecanizarea, îngră
șăminte, densitate optimă șl prăși
tul la timp. Acolo unde urma să 
semene porumbul, fusese o lucer- 
nieră veche. Arătura adîncă s-a fă
cut la o adîncime de 40 cm. Odată

cu arătură 
dat cîte 20 tone de 
gunoi de grajd și 
cîte 400 kg super-« 
fosfat.

îndată ce s-a 
desprimăvărat și 
s-a putut intra în 
cîmp, tractoristul 
Nicolae Ștefan a 
grăpat arătura cu 
grapa cu colți re
glabili. Această 
lucrare ä mai re
petat-o odată, a- 
tunci cînd terenul 
a prins scoarță, 
înainte de semă
nat s-a lucrat cu
grapa cu discuri în agregat cu grapa 
cu colți reglabili.

Tractoristul a acordat o mare im
portanță respectării timpului optim 
de semănat. împreună cu maistrul 
de cultură, el a urmărit zi de zi tem
peratura din sol. Cînd la o adînci
me de 10 cm temperatura s-a men
ținut la 8—10 grade mai multe zile 
și era în curs de creștere, a început 
semănatul. Pentru ca sămînța să gă
sească umiditate suficientă în sol, 
care s-o ajute să încolțească, tracto
ristul a terminat semănatul în 6 zile. 
Pentru a putea executa cît mai les
ne lucrările de îngrijire, tractoris
tul Ștefan Nicolae a semănat po
rumbul în rînduri perfect drepte.

— Pentru asta conduc tractorul 
cu mare atenție — obișnuiește să 
spună tractoristul. Totodată, se rea
lizează și un lan uniform, o densi
tate potrivită a plantelor.

Pentru a se obține o producție ri
dicată, tractoristul a acordat o deo
sebită atenție lucrărilor de îngriji
re în timpul creșterii și dezvoltării 
porumbului.

Cea dintîi lucrare de întreținere 
a porumbului a fost grăpatul tere
nului, care s-a făcut cînd pămîntul

a prins scoarță sau au început să 
răsară buruienile (la 4-5 zile după 
semănat). Cînd porumbul a avut 3-4 
frunze, s-a dat cu sapa rotativă.

Prășitul se bucură de mare aten
ție din partea tractoristului. El a fă
cut prima prașilă cînd plantele au 
avut 2-3 frunze. Celelalte prașile 
le-a făcut ori de cîte ori a fost ne-

Prin mai buna întreținere 
a agregatelor

Furnaliștii din Călan au cîștigat 
experienjă bogată în prelungirea 
ratei de funcționare a agregatelor 
fre reparajii. Unul din furnalele uzinei.

Ö 
du- 
în-
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de exemplu, trebuia să intre în repa-

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii”

( Continuare în pag. Il-a)

rafii capitale încă din trimestrul II al 
anului trecut. Datorită însă întrefinerii 
în bune condifii în timpul funefionării, 
furnalul este menfinut în exploatare. 
Reparațiile mai mici au fost executate 
chiar în timpul procesului de produc
ție. Ca urmare a exploatării rationale 
a agregatelor, indicii de utilizare a 
acestor furnale au sporit în acest an cu 
5—10 la sută fafă de primele luni ale 
anului trecut.

TELEGRAMA
Majestății Sale Regelui Paul I al Elenilor

ATENA
„ C„u Prilejul sărbătorii naționale a Greciei, rog pe Majestatea Voas- 

la sa primească felicitări cordiale din partea Consiliului de Stat al 
K. P. Romine și a mea personal și cele mai bune urări pentru fericirea 
și prosperitatea poporului elen.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine
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Peciul Nou

Sanepidului Capitalei au fost înzestrate de curînd cu noi aparate

Cursul seral de partid anul I din 
gospodăria colectivă din Peciul Nou, 
regiunea Banat, cuprinde 17 tova
răși. Propagandistul cursului este 
tov. Nicolae Ionescu, secretarul or
ganizației de bază. De curînd a avut 
loc seminarul la tema „Politica 
P.M.R. de întărire a alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare 
și de transformare socialistă a agri
culturii". ,

Discuțiile purtate cu acest prilej 
au fost interesan
te. Fiind vorba de 
o perioadă istorică 
trăită de partici
panți, aceștia au 
ilustrat probleme
le de principiu ale 
temei cu fapte bine 
cunoscute de ei. Aceasta a imprimat 
seminarului un caracter viu și In
structiv, contribuind la fixarea mai 
bună a ideilor de bază care trebuiau 
reținute. S-a vorbit despre teza leni
nistă cu privire la alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare, despre necesitatea întăririi 
continue a alianței în condițiile în
cheierii procesului de colectivizare 
a agriculturii în țara noastră, des
pre rolul de conducător al clasei 
muncitoare în cadrul alianței.

In centrul dezbaterilor din semi
nar a stat, cum era și firesc, acea 
problemă din cadrul temei care este 
de cea mai arzătoare actualitate — 
întărirea economico-organizatorică a 
G.A.C.

Congresul al III-lea al partidului 
și Plenara C.C. al P.M;R. din iunie- 
iulie 1961 — au arătat cursanții — 
subliniază .că una din căile impor
tante de întărire și dezvoltare a 
G.A.C. este îmbinarea culturii ce
realelor cu alte ramuri ale produc
ției agricole. Cum se înfăptuiește a- 
ceastă indicație în G.A.C. Peciul 
Nou ? Răspunzînd la această între
bare. participanții, printre care se 
numără președintele gospodăriei, 
secretarul organizației U.T.M., șefi 
de echipă — oameni care cunosc 
bine munca și preocupările gospo
dăriei — au făcut legătura cu suc
cesele obținute de gospodăria lor 
colectivă, insistînd asupra unor 
măsuri care sînt necesare pentru 
dezvoltarea în continuare a G.A.C. 
De pildă, a reieșit că trebuie dusă 
o muncă mai sistematică de ridicare 
a calificării cadrelor din sectorul

zootehnic în scopul sporirii produc
ției de lapte și carne.

Extinderea în acest an a culturii 
legumelor necesită o organizare 
mai bună a activității pentru a se 
obține legume timpurii în cantități 
cît mai mari. Interesante au fost și 
discuțiile privind obținerea a 5.000 
kg porumb boabe la hectar în cul
tură neirigată. S-a arătat că aceasta 
impune folosirea pe scară largă a 
metodelor înaintate de muncă, 

răspîndirea mai 
sistematică a ex
perienței fruntași
lor, aplicarea mă
surilor agrotehnice 
și a celor mai 
noi cuceriri ale 
științei agricole, 
probleme care auCînd s-au ivit 

trebuit să fie clarificate — de exem
plu, ce este fondul de bază — pro
pagandistul a însoțit explicațiile pe 
care le-a dat cu exemple concrete.

★
După cum a reieșit din desfășu

rarea seminarului relatat mai sus, 
precum și a altor seminarii care 
s-au ținut în cadrul cercurilor și 
cursurilor din raionul Timișoara. în- 
vățămîntul de partid aduce o con
tribuție importantă la înfăptuirea 
sarcinilor ce se pun în prezent în 
fața organizațiilor de partid de la 
sate, în condițiile încheierii procesu
lui de colectivizare a agriculturii. 
De aceea, pregătind închiderea anu
lui de învățămînt de partid la sate, 
Comitetul raional P.M.R. Timișoara 
este bine să-i îndrume pe propagan
diști astfel încît aceștia să poată 
asigura și cu prilejul convorbirilor 
recapitulative dezbaterea sarcinilor 
principale care se pun în agricul
tură : întărirea G.A.C., efectuarea în 
bune condiții a campaniei agricole 
de primăvară etc. Ar fi de folos 
organizarea unor consultații pe aces
te teme ținute de cadrele cele mai 
competente.' Cît privește cercurile și 
cursurile din gospodăriile colective 
de^ la Diniaș, Parța, Sînmihaiul Ro- 
mîn și altele, care au rămas în urmă 
cu lecțiile, acestea trebuie ajutate 
să ajungă la zi în timpul cel. mai 
scurt.

A. DODIȘ

Ieri — zi însorită — pe străzile Ca
pitalei.

( Urmare din pag. I-a)

gostea la-ncercare', adaptare după 
un scenariu de Basilio Locatelli 
(clasa conf. George Carabin). La 
rîndul lor, viitorii actori care stu
diază la Institutul de teatru „Szent- 
györgyi Istvăn" din Tg. Mureș pre
zintă comedia „Liliomfi“ de Szigli- 
geti Ede (regizor prof. Kömiv^s 
Nagy Lajos) și un recital de poezie 
în limba romînă și maghiară.

Spectacolele de operă vor cuprin
de fragmente dîn creațiile lui Ceai- 
kovski, Borodin, Verdi, Puccini, 
Gounod, precum și din operele ro
mînești „Fata cu garoafe" de Gheor
ghe Dumitrescu și „Alexandru Lă- 
pușneanu*  de Al. Zirra. Pentru con
certele și recitalurile muzicale, ele
vii și studenții au pregățit lucrări 
din creațiile marilor muzicieni ai 
lumii și ale compozitorilor romîni. Și 
balerinii vor prezenta, alături de 
dansuri romînești, fragmente din 
repertoriul de balet clasic și con
temporan.

între 29 martie — 15 aprilie, la 
Combinatul poligraiic „Casa Scîn- 
teii“ elevii din școlile elementare și 
medii, institutele și facultățile \.âe 
arte plastice își vor prezenta lucră
rile în cadrul unei expoziții.

La București se intîlnesc în aces
te zile aproape 700 dintre cei mai 
buni elevi și studenți din învăță- 
mîntul artistic, participanți la faza 
finală a celui de-al V-lea Festival 
republican al școlilor și institutelor 
de artă, 
la acest 
re și 16 
întreaga

Și-au trimis reprezentanți 
festival 34 școli elementa- 
școli medii de artă din 
țară, conservatoarele de 

muzică din București, Cluj și Iași, 
institutele de arte plastice din Bucu
rești și Cluj, institutele de teatru din 
București și Tg. Mureș.

Să răsfoim programul Festivalu
lui, care se va desfășura între 24 
martie — 3 aprilie a.d. în acest răs
timp vor avea loc peste 20 de con
certe, spectacole de teatru și ba
let, recitaluri muzicale și coregra
fice — în sala Ateneului R. P. Ro- 
mîne, la Teatrul C.C.S., Sala Dalles 
etc. Ce vor prezenta concurenții ? 
Studenții Institutului de artă teatra
lă și cinematografică „Ion Luca 
Caragiale“ din București au pregătit 
comedia „D'ale 
I. L. Caragiale 
care tac" de 
sa prof. Radu 
șf spectacolul experimental 
media Dell'arte"

Ïn......
slifl ji
it

perfecționate 
de profilaxie și combatere a bolilor. în fotografie : laboratorul de virusologie de la 

Sanepidul Capitalei : dr. Carmen Busuioc pregătind culturi celulare cu ajuîorui agitatorului magnetic și al 
aparatului „Cicloterm“. (Foto : M. Cioc)

Laboratoarele 
necesare acțiunilor

sînt produse tot mai multe 
și obiecte de uz gospodă- 
organizează efectuarea di- 
servicii casnice, comerțul a 
unități „Gospodina“ și bu

Pentru ușurarea muncii casnicei a 
femeilor 
aparate 
resc, se 
feritelor 
înființat
cătării de bloc etc.

Asemenea unități care înlesnesc 
gospodinelor prepararea mîncăni- 
rilor fără pierdere de timp, asigu- 
rîndu-le totodată un meniu variat ; 
cantine-restaurant
înființate în toate cartierele noi.

n-au fost însă

o© o

voie. 
după 
solul, 
scoarță. S-au făcut patru prașile 
mecanice între rînduri, iar de trei 
ori s-a lucrat cu sapele pe rînduri.

O altă condiție de care depinde 
rezultatul prășitului și de care a ți
nut seama tractoristul, e adînoimea 
la care se face lucrarea. Prima pra- 
șilă s-a făcut mai 
cm — iar celelalte 
la 5—6 cm.

Ce rol însemnat 
dese și făcute la 
prășitoarelor au dovedit-o roadele 
bogate obținute de tractoristul Ni
colae Ștefan. Fiecare hectar lucrat 
de el a dat cîte 8.000 kg porumb 
boabe la un preț de cost de 320 lei 
tona. In ce privește producția de 
grîu, ‘ ■ ;■■■
anul trecut, Nicolae Ștefan a rea
lizat cîte 2.400 kg. la fiecare hectar.

*

Experiența lui Nicolae Ștefan se 
extinde tot mai mult în gospodărie. 
Fiecare din cei șase tractoriști din

cînd terenul s-a îmburuienit 
ploile mari care au bătătorit 
ori cînd pămîntul a format

adînc — la 8-10 
mai la suprafață,

îl au prașilele 
timp în cultura

în condițiile de secetă din

brigada a cincea, din care face parte, 
a avut în primire peste 100 ha de 
teren. De multe ori s-a dis
cutat în grupa de partid despre me
todele de muncă ale lui Ștefan. Și 
rezultatele n-au întîrziat să se ara
te. în anul trecut, Stan Cristea, de 
pe 87 ha a realizat cîte 7.000 kg 
porumb boabe la ha. Și ceilalți din 
brigadă au realizat recolte bune. Ex
periența lui Ștefan Nicolae a fost 
generalizată și în alte brigăzi. Asta 
a făcut ca pe gospodărie să se ob
țină o producție medie bună : 5.346 
kg porumb boabe la hectar și nul 
de pe zece-douăzeci de hectare, ci 
de pe 880 ha. S-a realizat o pro
ducție marfă de 4.461 tone porumb 
față de 1.300 tone, cît a fost pla
nificat.

Pentru acest an, mecanizatorii 
s-au angajat să realizeze producții 
de porumb și mai mari. Terenul 
este pregătit și îngrășat, sămînța 
este asigurată.

Este bine ca experiența lui Nico
lae Ștefan și a brigăzii în care lu
crează el să fie folosită pe larg nu 
numai la G.A.S. Ion Roată, ci și în 
alte gospodării.

Recent a apărut volumul II din 
„Istoria Romîniei" în care este tra
tată prima parte a istoriei medii a 
patriei (secolele X-XVII). Ca și pri
mul, cel de-al doilea volum este re
zultatul muncii unui colectiv larg de 
istorici (redactor responsabil al vo
lumului, acad. A. Oțetea). Sub for
mă de machetă, volumul a fost su
pus discuției publice, care s-a do
vedit deosebit de utilă.

Cercetarea științifică a aspecte
lor principale ale orînduirii feudale 
pe teritoriul țării noastre a permis 
autorilor să infirme teoriile reacțio
nare ale istoriografiei burgheze care 
— lipsită de consecvență — ori nega 
existența feudalismului pe teritoriul 
Romîniei, ori îl prezenta ca un 
sistem politic sau juridic idilic, pa
triarhal, fără antagonisme sociale și 
luptă de clasă. In lumina marxism- 
leninismului, considerînd feudalis
mul o formațiune social-economică 
distinctă, o etapă anumită în dez
voltarea omenirii, autorii acestui 
volum al „Istoriei Romîniei' scot în 
relief trăsăturile lui specifice, sub
liniază existența unor antagonisme 
ascuțite între stăpînii de moșii și 
țăranii aserviți, producători de bu
nuri materiale.

Demonstrîndu-se că feudalismul 
romînesc reprezintă una din varian
tele originale ale feudalismului eu
ropean, în volum se dă o puternică 
ripostă științifică tezelor istoriogra
fiei reacționare contemporane, după 
care orînduirea feudală cu institu
țiile sale specifice ar fi caracteristi
că numai Europei apusene.

★
Precedat de o prefață în care sînt 

subliniate principalele probleme tra
tate în volum și combătute teoriile 
istoricilor burghezi în legătură cu 
problemele fundamentale ale feu
dalismului, precum și de un capitol 
referitor la izvoarele istoriei medii 
a Romîniei, volumul este împărțit în 
trei părți.

In prima parte a volumului, con
sacrată perioadei feudalismului tim
puriu pe teritoriul Romîniei (se-

colul X — prima jumătate a seco
lului XIV), este urmărit procesul de 
creare a relațiilor feudale și de for
mare a statelor feudale romînești ; 
relațiile feudale au apărut pe teri
toriul actual al țării, ca urmare a 
dezvoltării forțelor de producție, 
încă din secolele IX-X, datorită des
trămării obștiilor libere sătești în 
urma uzurpării de către conducăto
rii lor și de alte elemente îmbogă
țite a pămîntului comun al obștiilor. 
Aceasta a avut drept consecință, pe 
de o parte, aservirea treptată a ță
ranilor liberi și, pe de altă parte, 
transformarea uzurpatorilor în stă- 
pîni nu numai ai fondului comun de

RECENZIE

PROPUNERI REZOLVATE

baza unui proces

„Istoria Romîniei' vol. II, Editura
Academiei R. P. Romine — 1962.

carnavalului" de 
și piesa „Oameni 

Al. Voitin (cla-
Beligan), precum 

„Com- 
„Nu puneți dra- 
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Artiști de peste hotare care ne vor vizita tara

Socotesc nimerit prilejul să amin
tesc că s-ar putea iace mai mult 
și în ceea ce privește efectuarea 
unor comenzi de mărfuri la domici
liu. Inițiativele bune, apreciate de 
populație, cum ar fi livrarea la do
miciliu a cartofilor, aducerea lapte
lui în unele cartiere etc, merită ex
tinse, îndeosebi odată cu darea în 
folosință a numeroaselor cartiere 
noi din orașele țării. Ar fi, de ase
menea, foarte folositor ca marile 
magazine să asigure, la rîndul lor, 
livrarea la ceiere a unor cumpă
rături Ia domiciliu.

ANTONIA PETREANU 
București

din material plastic 
pentru haine

Ca urmare a propunerii făcute de
mai multe gospodine și publicate în 
„Scînteia" nr. 5464, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei ne co
munică următoarele : „A fost 
omologată husa din policlorură de 
vinii pentru haine și paltoane, în
chisă cu nasturi în partea superioară 
și cu suport de metal. Dacă se pri
mesc comenzi din partea Ministeru
lui Comerțului, produsul poate fi fa
bricat și pus în vînzare“.

Este de așteptat ca organizațiile 
comerciale să facă aceste comenzi, 
astfel ca husele pentru păstrarea 
hainelor, pe care cumpărătorii le so
licită, să apară cît mai curînd în 
magazine.

Pe urmele materialelor publicate

Despre jaluzele
Problema asigurării 

unor jaluzele sau . a u- 
nor perdele de protec
ție la noile locuințe a 
fost ridicată în paginile 
ziarului ca o chestiune 
de interes cetățenesc.

Ce au răspuns foru
rile de resort ?

De la Ministerul Co
merțului am primit ur
mătorul răspuns : „Di
recția generală a co
merțului cu ridicata de 
produse textile-încălță- 
minte s-a adresat Direc
ției generale a comer
țului cu ridicata de pro
duse metalo-chimice, 
căreia îi revine sarcina 
de a colabora la crea
rea condițiilor materia
le pentru realizarea lor. 
După ce se va găsi o 
soluție cu privire la 
adaptarea perdelelor de 
protecție la ferestrele

noilor blocuri, se va 
urmări fabricarea dis
pozitivelor și livrarea 
lor către magazine“.

Este cazul însă să 
arătăm, căj în timp ce 
între cele două direcții 
generale din același 
minister se poartă co
respondență, în unele 
regiuni ale țării, orga
nele locale s-au dovedit 
mai active. După cum 
ne informează Comite
tul executiv al Sfatului 
popular regional Banat, 
măsurile luate pînă în 
prezent prevăd asigura
rea —
— a 
fixare 
noilor 
telor sisteme de prin
dere a perdelelor. „în- 
trucît este vorba de 
aplicarea în serie a u- 
nor dispozitive care în

prin proiectare 
posibilității de 

de către locatarii 
locuințe a diferi-

prezent nu sînt nici în 
comerț și nici în pro
ducție — se arată în 
continuare — propunem 
tipizarea și producerea 
lor în cantităti sufi
ciente“.

Și în regiunea Plo
iești s-a luat măsura de 
a se prevede de acum 
înainte, în planuri și 
devize, dispozitivele ne
cesare pentru prinderea 
galeriilor 
dele.

Recent, 
executiv 
popular 
și al regiunii Oltenia 
ne-a informat că s-au 
dat sarcini constructo
rilor să studieze această 
problemă.

Apropierea anotimpu
lui călduros impune so
luționarea neîntîrziată 
a acestei probleme.

pentru per-

și Comitetul 
al Sfatului 

al- Capitalei

Calendarul pe următoarele luni 
al vizitelor în țara noastră ale for
mațiilor și artiștilor de peste hotare 
este bogat.

După cum informează O.S.T.A., 
pentru luna mai și-a anunțat turneul 
în țara noastră renumitul Ansamblu 
de stat de dansuri populare condus 
de Igor Moiseev, artist al poporului 
al R.S.F.S. Ruse și al R.S.S. Moldo
venești, ansamblu cunoscut publi
cului romînesc din turneele între
prinse în țara noastră în anii 1945, 
1952 și 1956. Cunoscutul bas Alexei 
Krivcenia, artist al poporului ăl 
U.R.S.S., va cînta într-o serie de 
spectacole de operă la București și 
Cluj.

Un 
’Kurt 
trei 
Berlin, va apare la pupitrul Filar
monicii din București, iar dirijorului 
șef al Filarmonicii din Dresda — 
Heinz Bongartz, i se va încredința 
conducerea mai multor concerte 
simfonice la București și Cluj.

Din R.P. Ungară ne va vizita so
prana Iulia Orosz, prim-solistă a 
Teatrului de Operă din Budapesta, 
care va cînta în cîteva spectacole de 
operă la București și Timișoara. De 
asemenea, cuartetul maghiar „Wei
ner”,laureat al premiului Liszt pe 
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alt oaspete de peste hotare, 
Sanderling, dirijorul orches- 

Radio și al Filarmonicii din

anul 1961, va concerta la București, 
Cluj și Timișoara.

Alături de alți artiști polonezi, 
amatorii de operetă vor avea prile
jul să asculte și pe cîntăreața Wanda 
Jakobowska, care va apare în „Vă
duva veselă“.

Din R.P.F. Iugoslavia și-au anun
țat sosirea în țara noastră dirijorul 
orchestrei simfonice a Ansamblului 
forțelor armate din Belgrad — Mla
den Jagust, care va dirija Orches
tra simfonică a Cinematografiei și a 
Filarmonicii din Iași, precum și pia
nistul Ranko Filjak, solist al Filar
monicii din Belgrad, care va da o 
serie de concerte în Capitală și în 
provincie.

Un alt oaspete de peste hotare -— 
dirijorul și compozitorul Evanghe- 
latos Antiohos, președintele Uniunii 
compozitorilor din Grecia, va con
duce orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii din București și alte 
formații simfonice din țară.

La invitația O.S.T.A. va sosi de 
asemenea dirijorul Orchestrei Radio
difuziunii din Viena, Karl Etty, care 
va dirija Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii și Filarmonica din 
Timișoara.

împreună cu orchestrele filarmo
nice din București și Cluj va con
certa și pianistul american Daniel 
Pollack. (Agerpres)
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Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76): ME
NAJERIA DE STICLA — (orele 10); 
TAKE, IANKE ȘI CADIR - (orele 15); 
CRED IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET Șl CO
PII (Sala pentru tineret) : 
PLUS CINCI FETE — ( 
PRETORE VINCENZO - 
(Sala pentru copil) : 
BANCA DOUA — (orele 11 și orele 
DOI LA aritmetica — (orele : 
CINE A UCIS — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
(orele 11); CELEBRUL 702 — (orele 15,30); 
PRIETENA MEA PIX - (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : HOȚn ȘI VARDIȘTII —
(orele 10); OAMENI ȘI UMBRE — (orele 
15 șl orele 19,30).

TEATRUL 
VREAU SA 
(orele 20).

TEATRUL 
BUCUREȘTI : 
MILLO DIRECTOR 
DRAZNEALA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : HARAP ALB — (orele 11 șl orele 
17). (Sala Orfeu) ; URSULEȚII VESELI
— (orele 11); MINA CU CINCI DEGETE
— (orele 20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG Ml-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL — (orele 20).

CIRCUL DE STAT ; O SEARA LA 
MOSCOVA — (orele 16 șl orele 20). ■

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : George Georgescu, 
artist al. poporului șt Laureat al Pre
miului de Stat. Solist : Valentin Gheor
ghiu, . artist emerit șl Laureat al Pre
miului de Stat' — plan —, In program : 
Festival de muzică franceză : —
(orele 11). (Palatul R.P.R. — Sala 
mică) : MUZICA DE-A LUNGUL VEACU
RILOR — pentru elevi și studenți — 
(orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE ; CIO-CIO SAN — (orele 
11); DAMA DE PICA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 10,30); ELIXIRUL 
DRAGOSTEI — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. 
GIALE“ ~ 
APUS DÉ SOARE — (orele 10). (Sala Co
media) : DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 15); CIDUL — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; SICILIANA — (orele 10); OMUL 
CU MIRȚOAGA — (orele 15); BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ 
Magherii) ; CIOCIRLIA — (orele 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DINTRE 
DOMNUL KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
— (orele 15,30); FINTINA BLANDUZIEI
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII 
VESELI — (orele 10,30 șl orele 16); CINTA 
PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Bdul Schitu Măgureanu 
nr. 1) ; CUM VA PLACE — (orele 10 și 
orele 15); RUSTICA — (orele 19,30). (Sala

L. CARA-
(Sala Palatului R. P. Romîne) :

(Sala
10);

: : PIGULETE 
(orele 15); DE 

— (orele 20). 
BAIATUL DIN 

14); 
17);

EVREIESC DE 
FIU NEVASTA

TN

STAT : 
TA —

STATREGIONAL DE
IAȘII-N CARNAVAL șl 

(orele 11); IN-

această perioadă, unele mișcări la 
care s-a asociat și orășeni- 
mea săracă au depășit caracterul 
răscoalelor obișnuite, devenind ade
vărate războaie țărănești, care au 
dat lovituri puternice orînduirii feu
dale. Prima mare răscoală s-a des
fășurat în anii 1437-1438 și este cu
noscută în istorie sub numele de 
răscoala de la Bobîlna. Folosirea 
unei bogate documentări a permis 
autorilor să dovedească 
falsitatea tezei istoricilor burghezi, 
care au 
bucnirea acestei mari răscoale ță
rănești prin cauze de ordin religios 
sau național. Cauza reală și de
terminantă a acestei răscoale popu
lare a fost exploatarea nemiloasă a 
țărănimii și orășenilor săraci de 
către statul feudal, marea nobilime 
și biserică. Documentele atestă fără 
echivoc participarea și colaborarea 
strînsă cu țăranii răsciilați — ro
mîni și maghiari — a populației oră
șenești sărace, precum și a lucrăto
rilor de la ocnele de sare și din 
mine. Răscoala de la Bobîlna, deși 
a fost înfrîntă, a însemnat o puter
nică lovitură dată orînduirii feudale.

Paginile glorioase din lupta po
porului romîn împotriva cotropirii și 
dominației otomane sînt puternic 
reliefate în volum. Această luptă, 
dusă sub conducerea unor mari co
mandanți de oști — Mircea cel Bă- 
trîn, Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare — și spri
jinită de celelalte popoare din Eu
ropa de sud-est, formează, prin am
ploarea și importanța ei, un capitol 
de istorie europeană. Și în aceste 
lupte s-a manifestat comunitatea 
de interese economice, politice și 
culturale ale celor trei țări romî
nești.

In partea a treia a volumului, pri
vitoare la cea de a doua jumătate 
a veacului XVI, este prezentată evo
luția feudalismului în condițiile do
minației otomane. Pentru prima dată 
în istoriografia romînească se ana
lizează, în mod multilateral, institu
țiile politice ale dominației otomane 
în țările romîne, scoțîndu-se tot
odată în evidență formele de luptă 
permanentă a poporului ’ împotriva 
jugului turcesc. Autorii subliniază 
că lupta împotriva ocupației străine 
s-a împletit de multe ori cu lupta îm
potriva exploatării feudale interne, 
împotriva boierimii care colabora 
cu stăpînirea otomană.

Unei cercetări minuțioase este su
pusă și problema raporturilor feu
dale în a doua jumătate a secolului

XVI, remareîndu-se stagnarea forțe
lor de producție din cauza regimu
lui de jaf al dominației otomane, 
scăderea temporară a producției 
agricole și meșteșugărești, slaba 
dezvoltare a orașelor, ruinarea gos
podăriilor țărănești, generalizarea 
procesului legării de pămînt, prin 
lege, a țăranilor din cele trei țări 
romînești.

Un amplu capitol este consacrat 
marilor victorii obținute de poporul 
romîn împotriva turcilor la sfîrșitul 
secolului XVI, sub conducerea lui 
Mihai Viteazul, care a realizat prima 
unire politică a țărilor romînești, 
un act progresist pentru acele vremi. 
Această operă continua, pe o treap
tă superioară, tradiția alianței po
litice a celor trei țări romînești șl 
deschidea perspectivele formării 
statului romîn unitar.

Un loc important ocupă în volum 
problemele privitoare la cultura ma
terială și spirituală a poporului în 
această perioadă istorică. Combă- 
tînd concepția vechii istoriografii, 
care minimaliza rolul creator al 
poporului romîn, autorii lucrării de
monstrează că evoluția culturii ro
mînești nu se datorește influențelor 
din afară; ei reliefează rolul hotă- 
rîtor al dezvoltării economice a so
cietății în progresul culturii și artei 
feudale din țările romînești și apor
tul poporului romîn în această pe
rioadă la dezvoltarea culturii și al
tei în sud-estul Europei.

★
Volumul II din „Istoria Romîniei’ 

cuprinde numeroase ilustrații, hărți 
și scheme care completează textul. 
Un indice sistematic de materii în
lesnește studierea volumului.

Considerăm că pentru dezvoltarea 
cercetărilor în domeniul istoriei me
dii a patriei și lămurirea deplină a 
aspectelor orînduirii feudale pe te
ritoriul țării noastre este necesară 
adîncirea studiului unor probleme 
ale feudalismului timpuriu, ca : 
evoluția obștii, nașterea relațiilor 
feudale, formarea statelor feudale 
romînești — probleme tratate just 
în volum, dar care ar putea fi mai 
latg expuse. Acest fapt nu scade 
însă valoarea științifică a lucrării.

Prin prezentarea științifică și mul
tilaterală a orînduirii feudale pe 
teritoriul țării noastre, autorii vo
lumului II aduc o contribuție însem
nată la dezvoltarea științei istorice 
din țara noastră, la educarea politi- 
că-ideologică a maselor muncitoare.

ȘTEFAN ȘTEFANESCU

s-au născut pe 
istoric secular de dezvoltare a ra
porturilor feudale în sînul societății 
romînești ; ele, statele, s-au conso
lidat în urma maturizării acestui 
proces și în cadrul luptei împotriva 
cotropitorilor străini.

în partea a doua a volumului, 
.care cuprinde primele două veacuri 
ale perioadei feudalismului dezvol
tat se acordă o deosebită atenție 
studiului bazei economice a societă
ții feudale. Autorii disting în dezvol
tarea bazei economice a feudalis
mului mai întîi o etapă a fărîmiță- 
rii feudale, care ține pînă către mij
locul secolului XV, cînd condițiile 
social-economice fac posibilă des
fășurarea cu succes a luptei pen
tru centralizarea statului. în această 
etapă s-au format mari domenii ale 
boierilor și mănăstirilor înzestrate 
cu privilegii de „imunitate”, stăpînii 
acestora avînd drepturi publice (de 
judecată, administrație și fiscal) ; 
s-a stabilit ierarhia proprietarilor 
funciari, tipică pentru feudalism, 
ierarhia fiind determinată de mări-, 
mea latifundiilor și de numărul 
țărani dependenți.

Pe la mijlocul secolului XV, 
urmare a dezvoltării forțelor 
producție, a adîncirii diviziunii 
ciale a muncii, a crescut însemnăta
tea orașelor ca centre în care se 
dezvoltau meșteșugurile, producția 
de mărfuri și comerțul. Orașele în
cep să devină un important sprijin 
al domniei în lupta ei pentru res- 
trîngerea drepturilor feudalilor, care 
îngreunau dezvoltarea, comerțului și 
în acțiunile politice ale domniei pe

pămînt al obștii, ci și ai loturilor in
dividuale aflate în folosința țărani
lor. De pe aceste loturi, țăranii a- 
serviți dădeau noului stăpîn dijmă, 
iar pe fostul pămînt comun al obștii, 
devenit proprietatea stăpînului feu
dal, ei făceau clacă. Pe baza obiec
tivă a cristalizării raporturilor so- 
cial-economice feudale 
primele state feudale.

Procesul de formare 
feudale s-a desfășurat 
oarecum asemănător pe întreg teri
toriul țării — atît în Transilvania, 
unde încă din secolul X existau trei 
formațiuni politice (voievodate) con
duse de Gelu, Glad și Menumorud, 
cît și la Dunărea de Jos, unde exis
tau așezări feudale ale iinor jupani linia centralizării statului, 
dintre care unul, Dimitrie, este amin- 
llt într-o inscripție din anul 943, de 
curînd descoperită. Constituirea și 
dezvoltarea primelor 
romînești a fost întreruptă de ulti
mul val al migrațiilor (pecenegi, uzi, 
cumani și mai tîrziu tătari), care s-a 
abătut asupra teritoriului patriei 
noastre. Combătîndu-se teoria „des
călecatului’ prin care istoriografia 
burgheză a căutat să explice formq- 
rea statelor feudale de sine stătă
toare, Țara Romînească și Moldova, 
în volum se arată că aceste state

s-au format

a societății 
într-un mod

de

ca 
de 
so-

In ceea ce privește politica dusă 
de Iancu de Hunedoara, Vlad Țe- 
peș și Ștefan cel Mare, menită să 

state feudale dea autorității centrale o putere 
mai mare și să-i asigure mijloacele 
de a se face respectată pe întreg 
teritoriul statului, autorii arată 
că a fost determinată de incapaci
tatea instituțiilor proprii fărîmițării 
feudale de a face față ascuțirii 
luptei de clasă și apărării țării.

Autorii au acordat o mare atenție 
studierii și relatării luptei maselor 
împotriva exploatatorilor feudali. In

temeinic

încercat să explice iz-

RADIO, DUMINICA 25 MARTIE 0 Tea
tru la microfon pentru copil : „Porum
beii Iul Toska“ — orele 9,30 — It Pa
gini alese din opere — orele 10,00 — II 
t Muzică ușoară de compozitori din țări 
socialiste — orele 10,30 — Ie Transmi
sie din sala Ateneului a concertului și 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“ ; dirijor George 
Georgescu, artist al poporului. „Festival 
de muzică franceză“. In program : Suita 
a II-a „Daphnis și Chloé“ de Maurice 
Ravel ; Variațiuni simfonice pentru 
pian și orchestră de César Franck — 
solist Valentin Gheorghiu ; „Preludiu Ia 
după-amiaza unui faun“ de Claude De
bussy ; Poemul simfonic „Ucenicul vră
jitor“ de Paul Dukas — orele 10,50 II 
0 Muzică din opere — orele 12,20 — II 
0 Muzică interpretată de orchestre de 
mandoline — orele 12,50 — II o De toate 
pentru toți — orele 13,10 — I 0 Piese in-

strumentale de virtuozitate — orele 14,10
— II « Cine știe cîștigă — orele 14,30 — 
II 0 Programe muzicale alcătuite de 
ascultători — orele 14,35 — Ie Din cele 
mal frumoase melodii ale popoarelor — 
orele 15,05 — I e La șezătoare — orele 
15,30 — I e Antologie clasică : Walt 
Whitman — orele 16,45 — I 0 Din spec
tacolele săptămînii la T.O.B. — orele 
18,05 — II 0 Mic recital interpretat de 
violoncelistul Mstislav Rostropovici — 
orele 18,30 — I o Teatru la microfon : 
„Soarele a răsărit la miezul nopții“ de 
V. Birlădeanu — orele 19.30 — I 0 Alma
nah muzical — orele 20.30 — II 0 Lec
tură ghicitoare : Versuri ale poeților so
vietici — orele 21,15 — II 0 Program 
pentru iubitorii de romanțe — orele 21,30
— II 0 Ciclul „Sonate pentru plan de 
Beethoven“ — orele 22,35 — II e Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Mircea Basarab — orele 23,10 —

CINEMATOGRAFE. VALEA MINDRA : 
Patria (10; 12,15; 14,30; 17; 19; 21),
I. C. Frlmu (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; 13; 15,45; 18,15; 21), Gh. Doja (9;
II, 30; 14; 16,30- 19; 21,30), Floreasca (10,30;
15,30; 18; 20,30). GARDIANUL rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9; 11; 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
ȘEDINTELUI rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (10; 15; 17; 19; 21). Maxim 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30) șl 1 Mal (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 STRAJĂ LA 
GRANIȚA - 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 șl 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 tntre popoare (10,30; 16; 18; 20), 
Donca Slmo (15; 17; 19; 21). PESCARII 
DIN ARHIPELAG : Cultural (10,30; 
16,50; 18.40; 20,30). LANTERNA FERME
CATA : Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21),

Olga Banele (15,30; 18; 20,30). FRUMOASA 
LURETTE : Grivița (15; 17; 19; 21), 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). PRIMELE ÎNCERCĂRI 
— ambele serii rulează la cinematogra
fele Drumul serii (10; 15,30; 19). M. Emi- 
nescu (11,30; 17; 20,15). CETATEA HUR- 
RAMZAMIN : Unirea (10; 15; 17; 19; 21), 
B. Delavrancea (11; 14; 18; 20). FII FE
RICITA, ANI ! : Flacăra (12; 15; 17; 19; 
21). POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT: 
" ■" " ’ (16; 18; 20), Popular

20,30).
Orele 9,00 — Teatru

T. Vladimlrescu 
(10,30; 16; 18,15;

TELEVIZIUNE.
pentru copii : „BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA“ de Al. Popovlcl. Interpretează 
un colectiv al Teatrului de Stat din 
Piatra Neamț. 10,30 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE. 16,00 — Transmisie de 
la stadionul Dinamo a meciului de fotbal 
dintre echipele STEAUA — ȘTIINȚA- 
Cluj. 18,00 - VARIETĂȚI (Transmisiune 
de la Studioul de concerte al Radiotele- 
vlziunil). 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Partea a II-a a emisiunii de va
rietăți. în jurul orei 20,00 — filmul ar
tistic • „PROFESORUL MAMLOCK“ - o 
producție a Studiourilor DEFA-Berlin. 
21,35 — SELECȚIUNI DIN OPERETE. In 
încheiere • Ultimele știri și rezultatele 
“portive.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele âe 26, 27 

și 28 martie : Vremea se menține schim
bătoare, cu cer temporar noros. și cu 
ploi locale mal ales în sud-vestul țării. 
Vînt moderat din nord-est. Temperatura 
la început în scădere ușoară, apoi în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între plus 5 și plus 15 grade.
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Programul de schimburi cultural-științifice 
între R. P. Romînă și Marea Britanie

La 24 martie 1962 a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe un 
schimb de scrisori între Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și J. D. Murray, 
ministrul Marii Britanii la Bucu
rești, privind programul de schim
buri cultural-științifice între R. P. 
Romînă și Marea Britanie pe perioa
da aprilie 1962—martie 1963.

Programul cuprinde, printre al
lele, acordarea de burse de studii, 
vizite reciproce de oameni de știință

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului administrativ 
al Uniunii internaționale a sindicatelor muncitorilor 

din industria construcțiilor, industria lemnului 
și materialelor

Sîmbătă seara au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Comitetului admi
nistrativ al Uniunii internaționale a 
sindicatelor muncitorilor din indus
tria construcțiilor, industria lemnu
lui și materialelor de construcție 
(departament profesional al F.S.M.).

în ultima ședință, Kilipinen Urho, 
secretar al Federației sindicatului 
muncitorilor zidari din Finlanda, a 
prezentat raportul Comisiei de cen
zori.

S-au aprobat de asemenea cererile 
de afiliere la Uniunea internațio
nală a sindicatelor muncitorilor din 
industria construcțiilor, industria 
lemnului și materialelor de cons-

)

Consfătuire a secretarilor organizațiilor 
de partid

Secretarii organizațiilor de partid 
Hin școlile de cultură generală și 
școlile profesionale din regiunea 
București au participat în zilele de 
23 și 24 martie la o consfătuire, or
ganizată de biroul comitetului regio
nal de partid. Referatele prezentate 
de secretarii organizațiilor de par
tid din Școala medie din Alexan-

ȘTIRI SPORTIVE
Astăzi au loc meciurile celei de-a 15-a 

etape a campionatului categoriei A de 
fotbal. în Capitală se vor desfășura pe 
stadioane diferite două intilniri : Steaua— 
Știința Cluj (stadion Dinamo ora 16); Ra
pid — Știința Timișoara (stadion Giu- 
lești ora 16). In țară au loc jocurile : 
Steagul Roșu Brașov — Petrolul Ploiești; 
Dinamo Bacău — Dinamo București; Jiul 
Petrila — U.T. Arad; Dinamo Pitești — 
Minerul Lupeni; Metalul Tîrgoviște — 
Progresul București. Repriza a doua a 
meciului Steagul Roșu Brașov — Pe
trolul Ploiești va fi transmisă la radio 
începînd din jurul orei 17, pe progra
mul I.

★
La Leningrad, în prima zi a concursu

lui unional de atletism pe teren acope
rit, Oleg Feedosev a sărit la triplu salt 
16,30 m. Rezultatul său constituie cea 
mai bună, performanță mondială de sală. 
Reamintim că recordul mondial In aer 
liber este de 17,03 m și aparține polo
nezului Joseph Schmidt.

★
Campionatul feminin de șah al R. P. 

Bulgaria a fost cîștigat pentru a cincea 
oară de maestra Venka Asenova, totali- 
zind 10Vî puncte din 13 posibile, fără 
a pierde nici o partidă. Cite 9l/2 puncte 
au obținut șahistele Boneva și Ivanova 
care și-au împărțit locurile 2 și 3.

★
Pe patinoarul „23 August' din Capi

tală au continuat slmbătă meciurile din 
. cadrul turneului final al campionatului 

republican de hochei pe gheată. Iată re
zultatele înregistrate : Steaua — Știința 
București 10—2 (3—1 ; 1—1 ; 6—0) ; Vo
ința Miercurea Ciuc — Știința Cluj 4—3 
11—0 I 3—1 î 0—2).

Astăzi au loc întilnirile : Voința 
Miercurea Ciuc — Știința București (ora 
17) și Steaua — Știința Cluj (ora 19).

★
Au luat sfîrșlt campionatele de box 

ale țărilor Africii, desfășurate la 
în clasamentul pe echipe, primul loc a 
revenit reprezentativei Republicii 
Unite, care a totalizat cele mai 
puncte. In finale, pugiliștii din R.A.U. 
și Ghana au cucerit cite 4 titluri. Cele
lalte două titluri au revenit Nigeriei și 
Sudanului. 

Cairo.

Arabe 
multe

★
Halterofilii cehoslovaci se antrenează 

intens în vederea participării la cea 
de-a doua ediție a „Cupei Dunării" care 
va avea loc în zilele de 20 și 21 aprilie 
la București. Federația cehoslovacă a al
cătuit următorul Iot : Grebeci, Slivka, 
Kubinec, Pojar, Babinski, Mensik, Zdra 
zila, Beran, Petrak, Kovac, Jakubcik, 
Psenika, Sirstka, Hlavacek și Syrovy.

★
Marele maestru maghiar Laszlo Sza

bo conduce in turneul international de 
la Mar del Plata cu 2 puncte din 2 po
sibile, urmat de Najdorf (Argentina) și 
Polugaevski (U.R.S.S.) cu 1 punct și o 
partidă întreruptă fiecare. In runda a 
doua, Polugaevski l-a învins în 54 de 
mutări pe argentinianul Rossetto. S-a 
terminat remiză partida dintre Panno și 
gyrne, (Agerpres)

și cultură, schimb de cărți, publi
cații, filme etc.

Potrivit înțelegerii, vor putea fi 
de asemenea dezvoltate contactele 
în domeniul științei, tehnicii, învăță- 
mîntului și culturii, prin aranja
mente directe între organizațiile co
respunzătoare din cele două țări.

La schimbul de scrisori au parti
cipat funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Minis
trul britanic a fost însoțit de 
P. McKeamey, secretar I la legația 
britanică.

0*0 -----------

lătorie, piese de 
sutele de titluri oferite vizitatorului în 
aceste două zile acopereau cîmpul a- 
proape nemărginit al culturii. Numă
rul și calitatea lor, varietatea subiec
telor tratate constituie o dovadă vie 
și de netăgăduit a vitalității, tortei 
creatoare a gîndirii marxiste.

Printre lucrările vîndufe au trezit 
un interes cele consacrate dezbate
rilor celui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S,

Cifre record au înregistrat vinzări
le operelor lui Maurice Thorez, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Francez, a cuvîntării „Ce este 
filozofia marxistă" a lui Waldeck Ro
chet, secretarul general adjunct ; lu
crarea „Viitorul democrafiei" 
Jacques Duclos.

Este semnificativ că cei mai 
roși dintre cei care cumpărau cărfile 
cu coșuri și pachete întregi erau ti
neri care discutau îndelung cu auto
rii. îi puteai vedea cum părăseau ma
rea sală a sindicatelor, unde s-a des
fășurat această manifestare, cu surîsul
pe buze ; ei plecau de aici cu o 
nouă forță pentru a înfrunta viitorul.

Odată cu marea Iorfă a gîndirii 
marxiste — franceze și mondiale — 
prilejul acesta a demonstrat matu
ritatea politică a poporului francez și 
tocmai acest dublu caracter a făcut 
din această manifestate, în același 
timp politică și culturală, care a avut 
loc chiar în ajunul proclamării înce
tării focului în Algeria, o manifestare 
exceptional de importantă și deose
bit de încurajatoare în actuala si- 
tuafie din Franfa.

REGIS BERGERON

de construcție
trucție a două sindicate din Cuba 
și a unui sindicat din Uruguay.

Sesiunea a adoptat apoi în una
nimitate rezoluția generală cu pri
vire la activitatea de viitor a Uniu
nii internaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industria construc
țiilor, industria lemnului și mate
rialelor de construcție ; rezoluția cu 
privire la dezvoltarea activității de 
propagandă a Uniunii internaționale; 
un mesaj către Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare și un mesaj 
de solidaritate către Uniunea gene
rală a muncitorilor algerieni în le
gătură cu încetarea focului în Al
geria; (Agerpres)

O O o—..... —

partid din aceste

din școli
dria, Școala de opt ani din comuna 
Hotarele și din Centrul școlar agri
col Călărași, precum și numeroșii 
participanți la discuții au scos în 
evidență contribuția organizațiilor 
de partid la îmbunătățirea procesu
lui instructiv-educativ în școli, pre
ocuparea lor pentru ridicarea con
tinuă a nivelului politic-ideologic al 
cadrelor didactice. De asemenea, au 
fost vizitate Școala medie „N. Băl- 
cescu“ și Grupul școlar de construc
ții din Capitală, unde a avut loc un 
schimb de experiență cu birourile 
organizațiilor de 
școli.

In continuare, 
expunere și un 
sarcinile organizațiilor de partid 
din școli în ridicarea nivelului la 
învățătură și îmbunătățirea muncii 
de educare comunistă a elevilor, in
tensificarea muncii politice în rîn- 
durile cadrelor didactice. Cei pre- 
zenți la consfătuire au ascultat de 
asemenea o expunere despre situa
ția internațională, au participat la 
un simpozion despre probleme ale 
științei și literaturii și au vizionat 
o

au fost ținute o 
instructaj despre

piesă de teatru.
©O©

Lucrările agricole
și de bună calitate

(Urmare din pag. I-a)

strînse legături între brigada

lor

unei _
de cîmp din gospodăria colectivă și 
brigada de tractoare va contribui 
ca munca să se desfășoare mai or
ganizat, mai cu folos. Ținîndu-se 
seama că perioada semănatului s-a 
redus foarte mult și că trebuie fă
cut un mare volum de lucrări, trac
toriștii și ceilalți mecanizatori sînt 
chemați să folosească întreaga- ca
pacitate de lucru a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Bune rezultate 
dă cuplarea în agregate a mai mul
tor mașini agricole la un tractor și 
organizarea pe scară largă a schirm 
bului doi pe tractor. Mecanizatorii 
sînt chemați să muncească cu răs
pundere, făcînd numai lucrări de 
bună calitate, să nu irosească nici 
o oră bună de lucru la cîmp, să 
însuflețească prin exemplul 
masa largă a colectiviștilor.

Alături de mașinile S.M.T., 
buie folosite din plin atelajele 
podanilor colective. în această di
recție, consiliile de conducere să 
stabilească încă de pe acum care 
colectiviști vor lucra. cu atelajele, 
ce lucrări și unde le vor face.

O contribuție însemnată la buna 
desfășurare a campaniei de primă
vară o poate ayea ajutorul între 
gospodăriile colective și între aces
tea și gospodăriile de stat. Să fie o 
datorie de cinste pentru gospodă
riile de stat și gospodăriile colec
tive mai vechi, să-i sprijine pe noii 
colectiviști ca să execute la timp 
și în cele mai bune condiții lucră
rile agricole de primăvară.

tre- 
gos-

La cooperativa „Electrobobina- 
Jul" din Capitală se execută, 
printre altele, și mașini electrice 
de spălat rute.

în fotografie : Un ultim con
trol al unei noi serii de mașini 
de spălat înainte de a lua dru
mul magazinelor.

(Foto : R. Coslin)

Au apărui ;

Analele Institutului 
de istorie a partidului 

de pe lingă C»C* * al P«AA.R» 
Nr. 1 — 1962

Numărul de față cd „Analelor In
stitutului de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al P.M.H." se deschide 
cu editorialul : „însemnătatea ple
narei C.C. al P.M.H. din 30 noiem
brie — 5 decembrie 1961 pentru cer- 
ceiarea și studierea istoriei partidu
lui".

La rubrica „STUDII" revista pu
blică materiale pe temele: „Lupta 
maselor populare din țara noastră 
pentru instaurarea și consolidarea 
puterii populare, pentru trecerea la 
revoluția socialistă" de GH. TUȚUI. 
AL. GH. SAVU; „Activitatea Blocu
lui muncitoresc-țărănesc, organizație 
revoluționară de masă creată și con
dusă de Partidul Comunist din Ro
mînia" de FL. DRAGNE; „Crearea și 
activitatea sindicatelor din Romînia 
în anii 1905—1906" de I. IACOȘ și 
și V. PETRIȘOR.

Rubrica „COMUNICĂRI" cuprinde 
articolele: „Greva muncitorilor me- 
talurgiști de la Fabrica „Metaloglo- 
bus"-București (decembrie 1939 — 
ianuarie 1940)" de A. NYRI și „Ac
țiuni ale muncitorilor din portul 
Brăila în anul 1915 împotriva înrău
tățirii condițiilor de viață șî a primu
lui război mondial“ de G. TUDO- 
RAN.

Revista mai cuprinde recenzii și 
note bibliografice.

INFORMAȚII
• Sîmbătă ambasadorul extraordinar șî 

plenipotențiar al Republicii Ghana la 
București, E. K. Dadzie, a făcut o vizită 
la Institutul romîn pentru relații cultu
rale cu străinătatea unde a fost primit 
de acad. M. Ralea, președintele I.R.R.C.S.

• în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, colectivul Ba
letului național din Senegal a prezen
tat sîmbătă seara, in sala sporturilor 
Constanța, primul spectacol. Publicul a 
răsplătit cu aplauze măiestria artiștilor 
senegalezi.

© Vineri și sîmbătă s-a desfășurat, 
la Casa oamenilor de știință din Bucu
rești, consfătuirea anuală a consiliilor re
gionale de îndrumare pentru ocrotirea 
naturii. Consfătuirea a avut caracterul 
unui schimb de experiență. Rapoartele 
prezentate și discuțiile purtate au scos 
în evidență importanța educativă a ac
tivității pentru ocrotirea naturii, in rîn- 
durile maselor de oameni ai muncii și 
îndeosebi ale tineretului. (Agerpres)

Realizarea sarcinilor mari puse 
de partid privind sporirea produc
ției de cereale, plante tehnice și 
culturi furajere impune ca lucrările 
agricole de primăvară să se facă la 
un nivel agrotehnic ridicat, să se 
urmărească în permanență ca ele 
să fie de cea mai bună calitate. în 
această privință, un ghid prețios și 
nelipsit trebuie să-l constituie re
comandările Consfătuirii pe țară a 
colectiviștilor. De cea mai mare im
portanță este respectarea timpului 
optim și adîncimii de semănat, rea
lizarea densității celei mai potrivite 
pentru fiecare cultură.

O contribuție de prim ordin în 
rezolvarea la timp și în cele mai 
bune condiții a acestor sarcini sînt 
chemați să o dea inginerii și teh
nicienii agronomi și alți specialiști 
din agricultură. Datoria lor de 
cinste este de a pune în slujba gos
podăriilor colective cunoștințele și 
experiența pe care o au, de a le 
sprijini zi de zi pentru ca să-și or
ganizeze temeinic producția, să se 
pregătească și să desfășoare cît mai 
bine campania agricolă de primă
vară. Producțiile obținute de gospo
dăriile pe care le îndrumă, să 
fie dovada hărniciei, priceperii, 
muncii devotate a fiecărui tehni
cian șl inginer agronom !

Comitetelor executive ale sfatu
rilor populare le revin sarcini de 
mare răspundere privind organiza
rea și desfășurarea lucrărilor în 
campania agricolă de primăvară. 
Ele trebuie să urmărească zi de zi 
ca tractoarele și mașinile agricole 
să fie folosite cu maximum de ran-

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. șî a consiliului 
flc Miniștri ai U.R.S.S. cu privire 

la reorganizarea conducerii agriculturii
MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 

cum anunță TASS, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat hotărî
rea cu privire la reorganizarea con
ducerii agriculturii.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au hotărît să 
creeze în regiuni, ținuturi și repu
blici, direcții pentru conducerea 
producției, colhoznico—sovhoznice 
(sau sovhoznico—colhoznice, în de
pendență de forma care predomină 
pe teritoriul dat).

întreaga activitate a direcției tre
buie să fie îndreptată spre sporirea 
volumului producției agricole astfel, 
încît să fie asigurate în mod necon
diționat îndeplinirea planurilor de 
livrare către stat, crearea rezervelor 
și fondurilor de stat necesare în col
hozuri și sovhozuri.

în continuare se arată că C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri au 
hotărît să fie create în regiuni, ți
nuturi, republici autonome și unio
nale, comitete pentru agricultură. 
Aceste comitete vor fi conduse de 
primii secretari ai comitetelor de

(Agerpres). —

Puterile occidentale au torpilat 
proiectul de rezoluție al Cubei

NEW YORK 24 
Luînd cuvîntul în ședința din 23 
martie a Consiliului de Securitate, 
P. D. Morozov, reprezentantul Uniu
nii Sovietice, a sprijinit proiectul de 
rezoluție prezentat 
Cubei spre examinare 
Securitate, 
cheamă Consiliul de 
ceară Tribunalului internațional să 
stabilească dacă hotărîrile luate la 
conferința de là Punta del Este sub 
presiunea S.U.A., îndreptate împo
triva Cubei, corespund Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite și statutu
lui Organizației regionale a statelor 
americane. Proiectul de rezoluție, 
cere, de asemenea, Consiliului de 
Securitate să suspende, ca o măsură 
preliminară, valabilitatea hotărîrilor 
luate la Punta del Este, întrucît din 
punct de vedere al dreptului inter
național, inclusiv al Cartei O.N.U., 
ele sînt ilegale.

de guvernul 
Consiliului de 

Proiectul de rezoluție
Securitate să

Poporul guatemalez 
desfășoară cu fermitate 

lupta împotriva dictaturii
CIUDAD DE GUATEMALA 24 

(Agerpres). — Potrivit știrilor ce 
parvin din capitala Guatemalei, cri
za politică care a cuprins țara se 
ascute continuu. Numeroși ofițeri 
superiori au fost destituiți din func
țiile lor de către dictatorul Ydigo- 
ras Fuentes. Astfel, colonelul Angel 
Ponciano a fost înlocuit în funcția 
de șef al statului major cu colonelul 
Ricardo Porras.

Totodată, poporul guatemalez con
tinuă cu fermitate lupta împotriva 
dictaturii lui Ydigoras Fuentes. în 
întreaga țară sînt răspîndite nume
roase manifeste care cheamă popu
lația să înceapă o grevă generală 
în scopul răsturnării regimului lui 
Ydigoras Fuentes și creării unui 
guvern democratic. Grevele parțiale 
ale muncitorilor continuă. ~ 
Barrios (situat pe coasta 
raibilor) este paralizat 
grevei. Muncitorii de la 
nord-americană „United 
ciuda amenințărilor cu concedierea 
făcute de către administrație, refu
ză să-și reia lucrul.

în capitala țării situația este deo
sebit de încordată. Patrulele poli
țienești au fost reîntărite, iar clădi
rile publice sînt păzite de trupe și 
poliție înarmată.

Portul 
Mării Ca- 
din cauza 
societatea 
Fruit“, în

dament, să asigure buna desfășu
rare a schimbului de semințe și- să 
rezolve orice problemă legată de 
însămînțări.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de bază de 
la sate au dovedit în nenumărate 
rînduri că știu să antreneze ma
sele de țărani la înfăptuirea sarci
nilor, puse de partid. Acum, după 
încheierea colectivizării agriculturii 
întregii țări, ele au datoria de mare 
răspundere de a munci fără preget 
pentru ca să mobilizeze întreaga 
țărănime colectivistă, mecanizatorii, 
inginerii și tehnicienii agronomi în 
vederea bunei pregătiri și desfășu
rări a campaniei agricole — etapă 
hotărîtoare în lupta pentru obține
rea de recolte bogate. Ele trebuie 
să controleze îndeaproape și cu 
exigență munca sfaturilor populare, 
a organelor agricole, întreaga des
fășurare a campaniei de însămîn
țări.

îndeplinirea cu succes a campa
niei agricole de primăvară este ho
tărîtoare pentru obținerea unor 
producții mari de cereale, plante 
tehnice și asigurarea unor furaje 
îndestulătoare în acest an. îndru
mată de către organizațiile de 
partid, țărănimea colectivistă, me
canizatorii sînt hotărîți să mun
cească cu hărnicie pentru ca toate 
gospodăriile colective să obțină re
colte bogate, condiție de seamă 
pentru întărirea lor economică, 
pentru sporirea veniturilor lor și 
creșterea bunăstării tuturor oame
nilor muncii. 

partid regionale, de ținuturi și ai 
comitetelor centrale.

Comitetele organizează îndepli
nirea hotărîrilor P.C.U.S. și ale gu
vernului în problemele agriculturii 
și ale achizițiilor, răspund de dez
voltarea agriculturii, de sporirea pro- . 
ducției, a livrărilor și de păstrarea 
produselor agricole și a materiilor 
prime.

în regiuni, ținuturi, republici auto
nome și unionale se înființează di
recții (ministere) ale producției și 
achizițiilor de produse agricole. în 
legătură cu aceasta se desființează 
direcțiile pentru agricultură, minis
terele achizițiilor, ministerele sovho
zurilor.

S-a prevăzut, de asemenea, crea
rea unui comitet unional pentru 
agricultură, care va fi condus de un 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Principala funcție 
a acestuia va fi organizarea contro
lului operativ asupra înfăptuirii di
rectivelor partidului și guvernului în 
problemele agriculturii, atît în cen
tru cît și la fața locului.

----------- O© O-----------

în Consiliul de Securitate

La propunerea reprezentantului 
Ghanei, punctul cuprins în proiec
tul de rezoluție al Cubei, care pre
vede necesitatea unei formulări ju
ridice precise a termenului „acțiuni 
forțate“ a fost pus în mod separat 
la vot. Pentru acest punct au votat 
Uniunea Sovietică, Romînia, Ghana 
și R.A.U. Statele Unite, Anglia, 
Franța, ciankaișistul, Venezuela, 
Chile și Irlanda au votat împotriva 
acestui punct, lipsind astfel de con
ținut acest proiect de rezoluție.

Ca urmare, delegatul Cubei și-a 
retras proiectul de rezoluție.

>-■
<!><&*

Situația din Argentina
© Greva muncitorilor continuă să paralizeze activitatea în diferite sectoare © Pro
teste împotriva anulării alegerilor

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că, în 
urma acceptării de către generalul 
Aramburu a rolului de mediator în
tre președintele Frondizi și forțele 
militare din Argentina, cele două 
părți au ajuns la o înțelegere asu
pra componenței viitorului guvern 
argentinian, care urmează să de
pună jurămîntul luni, 26 martie. A- 
genția France Presse anunță nu
mele a patru miniștri (de Interne, 
de Finanțe, de Război și al Muncii) 
care au fost anunțați de către Fron
dizi.

Doi dintre ei sînt membri ai parti
dului lui Frondizi, iar ceilalți doi 
— membri ai Partidului democrat- 
creștin.

In acest timp, în țară continuă 
greva muncitorilor, în semn de pro
test împotriva anulării rezultatelor 
alegerilor din 18 martie. Greva, 
după cum relatează agenția Prensa 
Latina, a paralizat total activitatea 
în sectoarele ale căror sindicate 
sprijină protestul, și efectul ei este 
vizibil în mod deosebit în regiunile 
suburbane industriale ale orașului 
Buenos Aires.

Aceeași agenție anunță că Andres 
Framini, reprezentant al opoziției, 
ales guvernator al provinciei Buenos 
Aires cu prilejul alegerilor din 18 
martie și care, prin hotărîrea de a- 
nulare a rezultatelor acestor alegeri, 
a fost privat de dreptul de a-și o- 
cupa funcția, a adresat Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului și 
Organizației Statelor Americane te
legrame în care condamnă hotărîrea 
cercurilor reacționare din Argentina 
de a anula alegerile.

Rectorul Universității din Buenos 
Aires, precum și decanii a șase fa
cultăți ale acestei universități, au 
dat publicității o declarație în care

Vedere din portul Gdansk (B. P. Polonă)

Astăzi este sărbătoarea naționa
lă a Greciei. Se împlinesc 141 de 
ani de la începerea răscoalei arma
te a poporului grec, care avea să 
ducă la scuturarea jugului otoman 
și la cucerirea independenței țării. 
Vitejia de care au dat dovadă pa- 
trioții greci a înscris o pagină glo
rioasă în istoria luptelor de elibe
rare națională. Ea s-a bucurat de 
admirația și sprijinul oamenilor 
progresiști din numeroase țări, 
printre care și din țara noastră.

Legăturile de prietenie consoli
date atunci între popoarele Tomîn 
și 'grec, care aveau interese co
mune în lupta lor de eliberare, 
s-au dezvoltat ulterior. Cu trecerea 
anilor, a devenit tot mai evident a- 
vantajul reciproc pe care Romînia 
și Grecia, împreună cu celelalte 
țări situate în regiunea balcanică, 
l-ar avea dintr-o politică comună 
de apărare a păcii și securității, de 
dezvoltare a schimburilor economi
ce și culturale. Pe această bază s-a 
născut, încă în perioada dintre cele 
două războaie mondiale o mișcare 
de apropiere și colaborare între po
poarele din această regiune a lu
mii. Aceasta era cu atît mai necesar 
cu cît țările balcanice, care au fost 
nu odată obiectul intrișilor țesute 
de marile puteri imperialiste, au 
devenit ținta poftelor cotropitoare 
ale Germaniei hitleriste. Cel de-al 
doilea război mondial a adus 
belor popoare mari suferințe 
distrugeri.

După război, Romînia, ca 
socialistă, a așezat la baza politicii 
sale externe principiile coexisten
ței pașnice între țările cu diferite 
orânduiri sociale. Dînd o deosebită 
atenție aplicării acestor principii în 
spațiul geografic din care face par
te, R. P. Romînă a militat cu per
severență pentru normalizarea și 
dezvoltarea legăturilor sale cu Gre
cia. Poporul romîn a salutat cu sa
tisfacție reluarea relațiilor comer-

Ambasadorul Greciei la București, 
Alexandre Cimon Argyropoulo, a o- 
ferit sîmbătă după-amiază o recep
ție cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei.

Au participat Gogu Rădulescu, mi
nistrul Comerțului, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Aurel Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, membri 
ai conducerii unor ministere, con- 

© Aranjament în privința compoziției noului 
guvern.

fie respectată voința 
exprimată cu prilejul

cer „să 
porului”, 
gerilor.
. După cum anunță agenția Prensa 
Latina, Comitetul Politic al Parti
dului Comunist din Chile a dat pu
blicității o declarație, în care spri
jină poporul • argentinian

" împotriva anulării alegerilor.
de
la
în
în

po
ale-

în lupta
Sute 

mii de argentinieni au participat 
alegeri, dar hotărîrea lor a fost 
mod arbitrar ignorată, se spune 
declarație.

Ziarul „ST.
PATCH” din 
că în cercurile

LOUIS POST DIS-
Washington . scrie

din această capitală
-----------o ©o-

Succesul acțiunii 
„Vînzarea cărții marxiste

SCRISOARE DIN PARIS

martie. Niciodată

De șapte ani, In fiecare primăvară 
Parisul cunoaște o acfiune numită 
„vînzarea cărții marxiste". Ea se des
fășoară în fiecare primăvară începînd 
cu 18 martie, data aniversării Comu
nei din Paris.

De 15 ani am urmărit aproape toa
te vinzările de 
cărfi organizate la 
Paris. Ei bine, nici
odată n-am văzut 
o afluenfă atît de 
numeroasă ca anul 
acesta la 17 și 18
n-am constatat atîta interes din par
tea participanfilor, printre care inulfi 
muncitori, — atîta dorinfă de a în
văța, atîta voinfă de a lupta și învin
ge ca în cursul acestor două zile.

De altfel, bilanțul este grăitor : au 
fost bătute toate recordurile din anii 
precedenfi ; în două după-amiezi s-au 
vîndut cărji în valoare de peste 7 
milioane de franci vechi.

Ce fel de cărfi erau acestea ? Ar 

ligii

ral

ciale cu Grecia în 1954 și a celor di
plomatice în 1956, precum și regle
mentarea prin tratative a proble
melor financiare pendinte, între 
cele două țări. Totodată, au fost 
restabilite schimburile culturale, 
artistice, sportive. Țara noastră se 
pronunță pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor romîno-gre- 
cești.

Astăzi, ca și în trecut, Romînia 
și Grecia, împreună cu celelalte țări 
balcanice au de rezolvat în comun 
probleme de cea mai mare impor
tanță — în ;primul rînd problema 
apărării și consolidării păcii în re
giunea balcanică. în acest scop R.P. 
Romînă a făcut cunoscutele șăle 
propuneri cu privire la stabilirea 
unei înțelegeri și colaborări multi
laterale între țările balcanice și la 
transformarea sud-estului Europei 
într-o zonă a păcii, lipsită de arme 
atomice, de -rampe pentru rachete 
și de baze militare străine. Opinia 
publică din Grecia a făcut o bună 
primire acestor propuneri, ceea ce 
a arătat că ele corespund năzuințe
lor și intereselor vitale ale tuturor 
popoarelor balcanice. Propunerile 
R.P. Romîne au în prezent o actua
litate cu atît mai mare, cu cît ideea 
înțelegerilor regionale și a zonelor 
denuclearizate a dobîndit o largă 
recunoaștere în viața internațională, 
găsindu-și expresia și în rezoluții ale 
O.N.U.

Țara noastră va continua să mi
liteze pentru realizarea propuneri
lor sale, cu convingerea că crearea 
unei zone denuclearizate în sud- 
estul Europei ar sluji atît dezvol
tării relațiilor de bună vecinătate 
în Balcani, cît și cauzei păcii și 
dezarmării generale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei, poporul romîn felicită 
călduros poporul grec și îi face 
cele mai bune urări de prosperitate 
și pace.

ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, academicieni, 
oameni de știință, cultură și artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

„se consideră că rezultatele alegeri
lor care l-au repudiat pe președin
tele Frondizi reflectă profunda ne
mulțumire dintr-o mare parte a A- 
mericii Latine față de ritmul lent 
al reformelor și față de politica pro
movată de Washington”. Același co
mentator subliniază : „O dictatură 
militară poate menține controlul un 
timp oarecare, ca aceea a lui 
tista în Cuba, dar mai tîrziu 
mai devreme, și probabil mai 
vreme decît mai tîrziu, forțele 
voltate din rîndul maselor populare 
din America Latină se ridică împo
triva acestei dictaturi”.

Ba
sai! 
de- 
re-

«

fi imposibil să încercăm a le enume
ra pe toate. Sînt, desigur, cărfi de 
literatură politică propriu-zisă, opere
le complete sau alese ale clasicilor 
marxism-leninismului, dar și cărfi de 
istorie, de biografie, lucrări filozo
fice, de popularizare a științei, cule

geri de poezii, ro
mane legate de 
luptele din epoca 
noastră, studii so
ciologice, econo
mice, note de că- 

featru etc. Pe scurt.

a lui

nume

î
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Pentru reglementarea pașnică y Glasul femeilor în apărarea păcii

a problemelor privind Germania
=5’

Raportul lui
BERLIN 24 (Agerpres). — între 

21 și 23 martie a avut loc plenara 
C.C. al P.S.U.G. Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
prezentat raportul „Unele probleme 
impbrtante ale dezvoltării Republi
cii Democrate Germane“.

El s-a referit la recentele convor
biri cu tovarășul N. S. Hrușciov și 
alți membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., subliniind că aceste con
vorbiri au decurs în spiritul ade
văratei prietenii și au arătat că 
există deplină înțelegere asupra 
tuturor problemelor.

Vorbind despre pregătirea Trata
tului de pace german, W. Ulbricht 
a remarcat că cel care se pronunță 
în mod serios pentru asigurarea 
păcii în Europa trebuie să ajute în 
primul rînd la înlăturarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial.

Cea mai importantă realizare de 
pînă acum, a relevat tov. Ulbricht, 
este aprecierea realistă a situației 
de către oameni politici din con
ducerea puterilor occidentale. Ei au 
luat cunoștință că există două state 
germane și că nimic nu se poate 
schimba în ce privește suveranita
tea, și frontierele R.D. Germane, 
inclusiv pe calea provocărilor mili
tare. S.U.A. și puterile occidentale 
își dau seama că nu pot împiedica 
încheierea Tratatului de pace 
cu Republica Democrată Ger
mană de către Uniunea Sovietică 
și alte state.

Referindu-se la problema acce
sului în Berlinul occidental, Walter 
Ulbricht a subliniat că problema 
garantării accesului în Berlinul oc
cidental este legată de pregătirea 
Tratatului de pace și de reglemen
tarea problemei Berlinului occiden
tal. în ceea ce privește comunica
țiile Berlinului occidental cu lumea 
exterioară, R.D.G. 'e’Ste gata, în le
gătură cu încheierea Tratatului de 
pace și cu rezolvarea pașnică ~ 
problemei Berlinului occidental, 
examineze problema acordării 
rilor-garante a dreptului de

W. Ulbricht Vizita făcută de A. A. Gromîho

a 
să 
tă- 

a 
acționa ca un organ de arbitraj 
care ar putea fi consultat dacă în-

ÎN R.F.G.:

îndemnuri la o politică 
realistă

Referindu-se la îndemnurile în 
favoarea unei politici mai flexi
bile a Bonnului în problema ger
mană. îndemnuri care se fac au
zite tot mai des în Germania oc
cidentală. corespondentul din 
Bonn al ziarului „TIMES" arată 
că ele și-au găsit concretizarea 
în așa-zisa „afacere Kroll" și 
„afacere Dehler“, în jurul cărora 
presa vest-germană a făcut multă 
vîlvă. După cum se știe, ambasa
dorul vest-german în U.R.S.S., 
Kroll, și vicepreședintele Bun- 
destagului, Dehler, au fost aspru 
criticați de cercurile conducătoare 
și presa proguvernamentală din 
R.F.G. pentru faptul că au făcut 
asemenea îndemnuri.

Arătînd că declarațiile lui Deh
ler au fost criticate în termeni 
violenti de către conducătorii 
Partidului de guvernământ U.C.D. 
— U.C.S.. corespondentul scrie : 
Există totuși indicii care arată că 
mulți dintre deputății Bundesta- 
gului, inclusiv deputați făcînd 
parte din U.C.D.. nu sînt întru- 
totul de acord cu camvania dez
lănțuită de conducătorii lor îm
potriva lui Dehler si ar dori să 
găsească o altă soluție.

Dehler a arătat că primește 
scrisori din toate părțile Germa
niei occidentale în legătură cu 
declarația sa în care a cerut 
schimbarea politicii R.F.G. și că 
în 90 la sută dintre aceste scri
sori cetățenii se declară de acord 
cu el. I

tre R.D.G., S.U.A., Marea Brita- 
nie și Franța s-ar ivi divergențe în 
privința comunicațiilor cu Berlinul 
occidental. în acest organ de arbi
traj Uniunea Sovietică ar răspunde 
pentru găsirea căilor de reglemen
tare împreună cu R.D.G. a proble
mei litigioase respective. Guvernul 
R.D.G. consideră de asemenea po
sibil să ia cunoștință de recoman
dările țărilor-garante sau ale orga
nului corespunzător al O.N.U. pen
tru asigurarea comunicațiilor paș
nice cu Berlinul occidental în am
bele direcții.

Aceasta presupune, desigur, că în 
Berlinul occidental se lichidează 
statutul de ocupație și din oraș se 
evacuează trupele puterile r occi
dentale, sau că aici va fi dislocat, 
pe bază de comun acord un contin
gent simbolic de trupe ale statelor 
neutre ca garanție pentru Berlinul 
occidental.

W. Ulbricht a făcut în continuare 
o serie de propuneri ca prime 
măsuri în vederea dezarmării celor 
două state germane.

W. Ulbricht s-a ocupat în înche
iere de problema dezvoltării eco
nomice continue a R.D. Germane.

ministrului de Externe al R.D.O.
GENEVA 24 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 23 martie A. A. Gromîko, mi

nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o vizită de răspuns 
dr. Lothar Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane. în cursul acestei întreve
deri au continuat 
cepute în ajun.

consultările în-

Ministrul Afacerilor Externe
al R.P. Romîne l-a primit pc L. Bolz

GENEVA 24 (Agerpres).
în ziua de 23 martie Corneliu 

Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Romîne, l-a primit 
pe dr. Lothar Bolz, ministrul Afa
cerilor Externe al R. D. Germane, 
care se află la Geneva.

In ședinfa 'din seara zilei de 23 
martie a Întîlnirii Mondiale a Fe
meilor pentru dezarmare de la Vie
na, în cadrul discuțiilor a luat cu- 
vînful conducătoarea delegației femei
lor din R.P. Romînă Maria Roselli, pre
ședinta Consiliului national al femeilor 
din R.P. Romînă. După ce ă transmis un 
salut participantelor, vorbitoarea a spus 
printre altele : „Guvernul romîn, a cărui 
politică externă se bazează pe princi
piile coexistenței pașnice, s-a pronunțat 
și se pronunță cu fermitate pentru 
dezarmarea generală și totală sub un 
strict control internațional, considerînd-o 
pe deplin realizabilă". Nu putem privi 
nepăsătoare primejdiile ce ameninjă 
pacea.

Umbra războiului nu trebuie să întu
nece surîsul senin al copiilor noștri. Ea 
nu trebuie să planeze asupra căminelor 
noastre, asupra orașelor și satelor în care 
trăim și muncim, asupra țărilor noastre.

Poporul nostru — a spus reprezentanta ____

Femeilor pentru dezarmare, care se des
fășoară în prezent la Viena un marș al 
păcii. Mii de femei, cărora pe traseu, 
de-a lungul bulevardului Landstrasser 
Hauptstrasse, li se adăugau mereu noi 
manifestante, au demonstrat pentru pace 
și dezarmare. In fruntea coloanei, pe o 
pancartă uriașă se putea citi : „Neutrali
tatea Austriei în slujba coexistentei paș
nice". Lozincile lor exprimau dorinja ho- 
tărîtă de a apăra pacea. „Prietenie între 
toate popoarele", ,,Coexistentă pașnică", 
„Dezarmarea generală și totală asigură 
pacea lumii". Marșul păcii, la care au 
participat și delegatele din cele peste 60 
de (ari, s-a încheiat la Sofiensaal, unde a 
avut loc un spectacol de gală. Artiști cu 
renume și-au dat concursul în cadrul pro
gramului intitulat „Nemuritoare melodii 
vieneze".

HAVANA. La 22 martie la Ha
vana a fost semnat un contract 
cu privire la construirea de că
tre Uniunea Sovietică a unei 
centrale termoelectrice, cu o ca
pacitate de 100.000 kW în orașul 
Santiago de Cuba. în conformitate 
cu acest contract, U.R.S.S. va 
furniza Cubei întregul utilaj, ma
terialele și va acorda ajutor teh
nic necesar. în cursul anilor

vă furniza 
cu o capaci- 
fiecare. A- 

centrală ter- 
fi construită

1962—1963 U.R.S.S. 
Cubei două turbine 
täte de 50.000 kW 
ceasta este a doua 
moelectrică care va
în Cuba cu ajutorul Uniunii So
vietice. Prima centrală termoelec
trică, cu o capacitate de 200.000 
kW, se construiește în prezent în 
orășelul Măriei.

Viena, 24 martie.
ȘT. DEJU

Plenara C. C» al P. C» din Austria
VIENA 24 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Volksstimme', 
la 21 și 22 martie 1962 la Viena a 
avut loc plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Austria. Plenara a dis
cutat problemele pregătirii partidu
lui în vederea alegerilor pentru 
Consiliul Național al Austriei, care 
vor avea loc în toamna acestui an, 
precum și sarcinile presei comuniste 
periodice.

Viitoarele alegeri, a declarat F,- 
Fürnberg, secretar al C.C. al P.C, 
din Austria, în raportul său, trebuie 
transformate într-un vot pentru ne
utralitatea Austriei.

F. Fürnberg a acordat o mare a- 
tenție problemei necesității intensifi
cării luptei împotriva neonazismu- 
lui în Austria și împotriva forțe
lor care sprijină neonazismul.

femeilor din R.P. Romînă— sprijină îniru- 
foful poziția guvernului său, care alături 
de guvernele Uniunii Sovietice și ale 
altor țări socialiste au depus și depun 
eforturi pentru ca problema dezarmării 
să intre pe făgașul soluționării ei pozi
tive.

In dimineafa zilei de 24 martie lucră
rile Intîlnirii Mondiale a Femeilor pen
tru dezarmare s-au desfășurat pe comisii. 
In cadrul acestor comisii au luat cuvin- 
ful din partea delegajiei femeilor din 
R.P. Romînă, Maria Groza, secretară a 
Consiliului Nafional al Femeilor din R. P. 
Romînă, și scriitoarea Lucia Demetrius.

In după-amiaza zilei de 24 martie U- 
a 
a

Poporul algerian păstrează disciplina 
și calmul in ciuda provocărilor O«A*S>

Declarațiile ministrului Informațiilor al 6. P. D. A.

niunea Femeilor Democrate clin Austria 
organizat cu prilejul Intîlnirii Mondiale

RABAT 24 (Agerpres). — TASS : 
La 24 martie, ministrul Informa
țiilor al Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria, Mohammed Ya
zid, a organizat la Rabat o confe
rință de presă în cadrul căreia a 
informat că G.P.R.A. a terminat 
discutarea problemei luării de mă
suri practice pentru îndeplinirea 
acordului franco-algerian 
oada de tranziție.

Hotărîrea privitoare la 
focului, a spus el, a fost 
îndeplinire pretutindeni în Algeria. 
Ostașii algerieni sînt ferm hotărîțl

în peri-

încetarea 
adusă la

24 (Agerpres). — După 
mai anunțat, în după-

GENEVA 
cum s-a 
amiaza zilei de 23 martie locțiitorul 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. A. Zorin, a organizat o 
conferință de presă la Casa presei 
din Geneva. Această conferință a 
stîrnit un interes deosebit în rîndu- 
rile ziariștilor. în sală au fost pre- 
zenți peste 300 de ziariști.

V. A. Zorin a informat pe repre
zentanții presei despre poziția so
vietică în legătură cu unele proble
me discutate la 23 martie, la ședința 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

Caracterizînd hotărîrile procedu
rale adoptate de comitet la 23 mar
tie, V. A. Zorin a subliniat că, după 
părerea delegației sovietice, impor
tanța primului punct al acestor ho- 
tărîri constă înainte de toate în 
aceea că comitetul a recunoscut în 
unanimitate ca sarcină principală a 
lucrărilor sale realizarea acordului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, întrunindu-se în acest scop 
ședințe plenare ale comitetului.

în al doilea rînd, în primul punct 
sînt enumerate documentele care 
vor fi examinate în comitet, iar în 
frunte se află proiectul de tratat cu

Conferința de presă 
a lui V. A. Zorin

șl

această problemă din punct de ve
dere al pregătirii conferinței, ea are 
mai multe șanse, deoarece, în pri
mul rînd, Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite au adoptat de comun 
acord principii generale cu privire 
la. dezarmarea generală și totală, 
principii care reprezintă o bază fa
vorabilă pentru elaborarea tratatu
lui cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. în al doilea rînd, pen
tru că în momentul de față din Co
mitet fac parte nu numai reprezen
tanți ai țărilor mfembre ale blocului 
militar N.A.T.O. și ai țărilor lagăru-

La Alger: Ciocniri între

să respecte acordul semnat. Mal 
mult decît atît, poporul algerian 
păstrează disciplina și calmul în 
ciuda provocărilor O.A.S.

Ordinea, a spus în continuare 
Mohammed Yazid, n-a fost încă re
stabilită în orașele Alger și Oran. 
Elementele fasciste și reacționare 
constituie singurul pericol în Alge
ria. Ele acționează împotriva viitoa
rei Algerii și împotriva Franței.

Mohammed Yazid și-a exprimat 
convingerea că instituțiile care vor 
fi create în perioada de tranziție, 
vor contribui ia stabilirea ordinei 
pretutindeni, inclusiv în orașele 
Alger și Oran. La stabilirea ordinei 
trebuie să participe de asemenea 
forțele armate algeriene, așa cum 
prevede acordul de la Evian.

0 însemnată victorie 
a popoarelor“

• Faptul că în viitorul apropiat 
Algeria va obține independența 
deplină trezește o profundă bucu
rie în India, a declarat primul mi-' 
nistru al Indiei, Nehru, la o recep
ție organizată de reprezentantul 
Ligii țărilor arabe în India. Poporul 
algerian a luptat cu fermitate, ne- 
precupețindu-și jertfele, a spus • 
Nehru, și sînt convins că el va în
vinge dificultățile pe care le va în- 
tîmpina inevitabil și va ști să-și 
mențină libertatea cucerită.

• Uniunea Internațională a Stu
denților (U.I.S.) consideră acordul 
privind încetarea focului în Alge
ria drept o însemnată victorie a 
poporului algerian și a popoarelor 
iubitoare de pace din lumea întrea
gă, întrucît acesta deschide calea 
spre pace în Algeria și reprezintă un 
pas important spre obținerea inde
pendenței naționale a Algeriei, se 
arată în declarația U.I.S. dată publi
cității la 22 martie la Praga. i
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privire la dezarmarea generală 
totală prezentat de Uniunea Sovie
tică. Considerăm că acesta este un 
element important pentru succesul 
lucrărilor comitetului.

însemnătatea deosebită a celui 
de-al doilea punct al hotărîrii pro
cedurale constă, după părerea noas- _ _______t___ f_____ __o___
tră — a declarat în continuare V. A. iuj socialist, ci și reprezentanți ai 8 
Zorin — în aceea că, paralel cu lu
crările consacrate problemei princi
pale, comitetul va examina într-o 
formă neoficială și unele probleme 
referitoare la destinderea încordării 
internaționale și care favorizează 
realizarea acordului cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Răspunzînd la întrebarea repre
zentantului televiziunii elvețiene 
dacă consideră că conferința care se 
desfășoară în prezent la Geneva are 
mai multe șanse pentru realizarea 
unui real acord cu privire la dezar
mare decît conferințele precedente, 
V. A. Zorin a spus : Dacă abordăm

o» o--------- —

0 cuvîntare a președintelui S. U. A.

state neutre, care, după părerea 
noastră, pot exercita și exercită de 
pe acum o influență pozitivă asupra 
rezolvării problemei dezarmării. 
Totul însă depinde, firește, nu numai 
de această activitate pregătitoare și 
de componența Comitetului, ci și de 
dorința și năzuința puterilor prin
cipale. Din acest punct de vedere 
poziția adoptată de guvernul S.U.A. 
provoacă îndoieli serioase în ce pri
vește dorința acestui guvern de a 
rezolva într-adevăr problemele le
gate de dezarmare. Noi continuăm 
totuși să sperăm în desfășurarea cu 
succes a lucrărilor și în obținerea 
unor rezultate pozitive ale acestei 
conferințe.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : la 23 martie pre
ședintele Kennedy a rostit un dis
curs cu ocazia celei de-a 94-a ani
versări a înființării Universității 
din California. Președintele a subli
niat marea importanță pentru dez
voltarea științei și colaborării inter
naționale, a încheierii unui acord 
între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la cucerirea în comun a spațiului 
cosmic, dacă această „inițiativă co
mună va fi într-adevăr tradusă în 
viață“.

„Dar, avantajul pe care l-ar pre
zenta pentru știință unificarea efor
turilor noastre, a spus în continuare 
Kennedy, ar putea părea secundar 
față de folosul pe care această uni
ficare l-ar aduce cauzei întăririi pă
cii în întreaga lume, deoarece efor
turile comune sovieto-americane în 
cucerirea Cosmosului vor pune pe 
primul plan interesele care ne unesc

și nicidecum problemele litigioase 
care ne dezbină.

„Perspectiva de a avea pe oamenii 
de știință sovietici parteneri în cu
cerirea spațiului cosmic deschide 
perspective impresionante ale cola
borării și în alte domenii de cunoș
tințe. Trebuie să sperăm că colabo
rarea în căutarea cunoștințelor poa
te duce la o colaborare și în căuta
rea păcii“.

Aceste declarații au fost însă ur
mate de o serie de indicații asupra 
direcției în care trebuie să acționeze 
propaganda americană în lupta ideo
logică dintre comunism și capita
lism.

Numeroși studenți de la universi
tatea din California au ieșit în în- 
tîmpinarea lui Kennedy purtînd o 
pancartă pe care scria : „Domnule 
președinte, pentru binele omenirii 
protestăm împotriva experiențelor 
nucleare“.

Landele O*  A. S. 
și trupele ’ francele

ALGER 24 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, în 
Algeria situația se menține încordată 
ca urmare a activității teroriștilor din 
O.A.S. în Alger cartierul Bad-el-Öued 
continuă să rămînă complet izolat și 
unități de poliție și trupe efectuează 
percheziții în fiecare casă. Sîmbătă au 
fost înregistrate schimburi sporadice 
de focuri în acest cartier. în ultimele 
24 de ore au fost arestați 50 de 
membri ai O.A.S. refugiafi în acest 
cartier.

Sîmbătă seara agenția France Presse 
relata că în cursul după-amiezii gru
puri de teroriști O.A.S. au atacat cu 
grenade autocamioane transported 
trupe franceze, precum și sediul local 
al sfatului major al armatei franceze 
din centrul Algerului.

La Oran ultracolonialiștii continuă 
să exercite controlul asupra unor car
tiere întregi ale orașului. în alte orașe 
algeriene — Guyotville, Pointe PesCa- 
de și Sidi bel Abbes — O.A.S. a să- 
vîrșit spargeri de bănci, furturi de 
arme, a pus la cale atentate cu bombe.

SEUL 24 (Agerpres). 
— Din datele publicate 
în „Almanahul Statistic 
al O.N.U.' și din cele 
provenite chiar din 
surse sud-coreene se 
desprinde un tablou al 
situației economice fa
limentare și al condiții
lor tot mai inumane de 
trai în care se zbate 
populația acestei țări. 
Situația din Coreea de 
sud, așa cum reiese 
din aceste date, sepre-

astăzi mai 
în perioada 
războiului, 

se afla sub

prost 
dina- 
cînd 
ocu-

zintă 
decît 
intea 
țara
pația militariștiloi ja
ponezi. Față de peri
oada antebelică, de 
pildă, producția indus
trială a Coreei de sud 
a scăzut cu 50 la sută.
Suprafața arabilă s-a 
micșorat cu 200.000 de 
hectare, iar cea însă- 
mînțată cu 400.000 ha.

Potrivit recensămîn- 
tului oficial al regimu
lui dictatorial din Co
reea de sud, procenta
jul mortalității este cel 
mai ridicat din lume. A- 
celași trist record îl de
ține și mortalitatea in
fantilă. Dintr-o statistică 
a O.N.U. reiese că în 1957 
din 1.000 noi născuți au 
murit 450, cea mai ridi
cată cifră înregistrată 
vreodată. ALGER. Urmele unei explozii provocate de bandele O.A.S,

Aspect de la un miting al șomerilor în orașul australian Sidney.
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MOSCOVA. Mîine vor începe Ia Mos
cova lucrările celui de-al TREILEA CON
GRES AL COMPOZITORILOR DIN U.R.S.S,

LUANDA. Agențiile de presă relatează 
că in Angola continuă să aibă loc lupte 
între lorțele patriotice angoleze și tru
pele colonialiste portugheze. Agenția 
France Presse relatează că la 23 martie 
detașamente ale forțelor patriotice ango
leze au atacat unități ale trupelor colo
nialiste portugheze în regiunea Dange, 
Ia Quibaco, localitate situată la 105 ki
lometri nord de Luanda (centrul adminis
trativ al Angolei), și la Muxuluando, 189 
kilometri depărtare de Luanda.

MOSCOVA. La 23 martie a avut Ioc 
la Casa oamenilor de știință din Moscova 
o adunare la care au participat peste 
1.000 de persoane. Deschizînd adunarea, 
acad. A. Topciev a declarat că oamenii 
de știință din toate țările își dau prea 
bine seama ce posibilități s-ar deschide 
în fața științei dacă s-ar realiza dezar
marea. Propunerea pe care șeful guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, a făcut-o 
președintelui Kennedy de a-și uni efor
turile în domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, a 
fost aprobată de toți oamenii de știință 
sovietici, a subliniat acad. Topciev.

BAGDAD. La 24 martie în Republica 
Irak a avut loc sărbătoarea națională — 
„Ziua libertății". Țara a sărbătorit cea 
de-a treia aniversare a ieșirii din pactul 
agresiv de Ia Bagdad, in orașul Bagdad 
șl în alte orașe din țară au avut loc
mitinguri și serbări populare. Cu prile
jul acestei sărbători, primul ministru

IRl II
Kassem a rostit o cuvîntare la postul da 
radio Bagdad,

MOSCOVA. Intre 1 aprilie și 7 mai la 
Moscova se va desfășura cel de-al doi
lea concurs international Ceaikovski. 
Dmitri Șostakovici, președintele con
cursului, a declarat că lucrările pregăti
toare au fost încheiate. La concurs 
lua parte 159 de pianiști, violoniști 
violoncel iști din 32 de țări.

Deschiderea festivă va avea loc 
Palatul Congreselor din Kremlin.

Lordul
a numeroși naziști în aparatul de stat al 
R.F.G., în industrie și comerț, faptul că 
aceștia dețin posturi-cheie in organele 
de justiție contravine acordului d6 la 
Potsdam și este incompatibil cu concep
ția despre democrație.

englez a subliniat că existența

HELSINKI. Planurile de aderare a Da
nemarcei și Norvegiei la „Pia(a comună”, 
precum și aderarea la această piață a 
Suediei au fost viu criticate de mai mulți 
participând la sesiunea Consiliului nor
dic. Eventuala aderare la „Piața comună’’ 
a uneia sau a cîtorva țări amenință să 
submineze întreaga colaborare nordică, a 
spus reprezentantul Islandei, E. Olgeirs-. 
son. ; ț

LORDUL KELOW PUNE
LA PUNCT ZIARUL

„DER TAG”

BERLINUL OCCIDENTAL. In 
„Der Tag'

vor
fi

în

ziarul 
(Berlinul occidental) s-a pu

blicat scrisoarea deschisă a lordului pri
mar al orașului Coventry, Kelow, care a 
vizitat R. D. Germană. Kelow a declarat 
că R.D.G. este un stat cu adevărat demo
cratic, ceea ce a determinat ziarul „Der 
Tag' să profereze la adresa sa o serie 
de insulte și calomnii. In scrisoarea sa, 
Kelow, respinge acuzațiile care 1 s-au 
adus de ziar. Referindu-se la afirmațiile 
ziarului în legătură cu noțiunea de de
mocrație, el relevă că concepția sa des
pre aceasta, ca și concepția majo
rității poporului englez, se deosebește 
fundamental de felul în care înțeleg de
mocrația ziarul „Der Tag' și unii poli
ticieni din R.F.G. și Berlinul occidental.

LA MOSCOVA VA AVEA LOC
CONGRESUL

INTERNAȚIONAL
DE ONCOLOGIE

MOSCOVA 24 (Agerpres).—TASS. 
Congresul al VlII-lea internațional 
de oncologie, care va avea loc la 22 
iulie la Moscova, va fi una dintre 
cele mai reprezentative întruniri ale 
oamenilor de știință care se ocupă 
de problemele oncologiei, a declarat 
profesorul Leon Șabad, secretar ge
neral al Comitetului de organizare a 
congresului, ziarului „Moskovskaia 
Pravda".

La Congres vor participa aproxi
mativ 4.500 de reprezentanți din di
ferite țări. Programul congresului 
include aproximativ 1.300 de ra
poarte științifice. Dintre rapoartele 
sosite peste 300 aparțin oamenilor de 
știință din Uniunea Sovietică și 228 
din S.U.A.

LONDRA. Agenția France Presse rela
tează că in urma publicării anunțului o- 
ficial "privitor la scăderea indicelui pro
ducției industriale, in luna ianuarie, la 
bursa din Londra s-au înregistrat scăderi 
simțitoare. Ziarele engleze subliniază că 
producția industrială se află la cel mai 
scăzut nivel în comparație cu luna fe
bruarie 1960.

HELSINKI. La 23 martie a avut loc la 
Helsinki semnarea unui acord de cola
borare a țărilor nordice — Suedia, Da
nemarca, Finlanda, Norvegia și Islanda,

IN APĂRAREA P.C.
DIN S.U.A.

LONDRA. Comitetul executiv al Sindi
catului muncitorilor din transporturi din 
Scoția, care reunește 20.000 de muncitori, 
a protestat pe lîngă ambasada americană 
la Londra împotriva persecutării Partidu
lui Comunist din S.U.A. In protestul său, 
Comitetul executiv a arătat că represiu
nile împotriva Partidului Comunist din 
S.U.A. sînt în contradicție cu principiile 
democrației.
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