
Mecanizatorii ară și seamănă

Miercuri 28 martie 1962 4 PAG NI

Expoziția fabriciiLucrări energeticeîntîrziatePregătiri
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cu toate forțele la lucru în cîmp!

Plantarea pomilor 
fructiferi

In primăvara 
aceasta urmează 
să se planteze 
peste 8 milioane 
pomi fructiferi. 
Pentru a se plan
ta în timp scurt 
și în cele mai 
bune condiții un 
număr atît de

este necesar ca în

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — Stațiunile de 
mașini și tractoare din re
giunea Crișana folosesc 
din plin zilele bune de lu
cru în cîmp, efecfuînd a- 
rături și însămînțări de pri
măvară pe terenurile gos
podăriilor colective, Iu-

crări de întreținere a cui- frunte realizînd între 30— 
turilor de toamnă etc.

Volumul lucrărilor efec
tuate în această primăvară 
este de aproape 30.000 
hectare arătură normală. 
In această privință, stați
unile de mașini și trac
toare Șicula, Marghita și 
Nușfalău ocupă un loc de

40 la sută din planul cam
paniei de primăvară.

Cu sprijinul mecanizato
rilor, colectiviștii din ra
ioanele Criș, Marghita și 
Salonfa au însămînțaf în
semnate suprafețe cu orz 
și alte culturi.

Cu planul trimestrial

Ploiești

BICAZ. Vedere exterioară a hidrocentralei. (Foto : Gh. Vintilă)

Colectivul uzinei ! 
petrochimice din < 
Ploiești și-a înde- ) 

plinit înainte de termen sarcinile ț 
de plan la producția globală și ; 
marfă pe primul trimestru al a- < 
nului. Pînă acum s-au și produs < 
peste plan cantități însemnate de j 
deter genți, acizi naf teniei și alte ; 
produse petrochimice. Productivi- ; 
tatea muncii a crescut în această i 
perioadă cu 6,8 la sută față de ! 
plan, iar prin reducerea prețului j 
de cost s-au realizat economii j 
suplimentare în valoare de 410.000 • 
Iei. In întrecere, cele mai însem-’ 
nate realizări lc-au obținut echi- I 
pele conduse de operatorii Ion | 
Radu, Victor Ionescu, Leonida ; 
Constantinescu, Ion Tudor și alții. ;

*
Pînă în prezent și-au realizat I 

sarcinile trimestriale de plan și I 
întreprinderea de foraj Ploiești, ; 
exploatarea carboniferă Șotînga, ; 
întreprinderea forestieră Mîne- ; 
ciu-Ungureni și alte unități din : 
regiunea Ploiești. I

mare de pomi, 
toate unitățile agricole să se organi
zeze temeinic munca de pregătire 
a terenului și plantatul.

In numeroase regiuni și raioane, 
acestei probleme i se acordă aten
ția cuvenită. In regiunea Argeș, un
de urmează să se planteze în această 
primăvară 400.000 pomi fructi
feri, din care 230.000 în plan
tații în masiv, gospodăriile colective 
sînt sprijinite îndeaproape de către 
specialiștii sfaturilor populare, care 
ajută la pichetarea terenului, în
drumă pe colectiviști la săpatul gro
pilor și la executarea unor plantații 
de cea mai bună calitate. în regiunea 
Banat, comitetul regional de partid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular regional au elaborat un plan 
de măsuri care prevede extinderea 
plantațiilor de pomi, îndeosebi în 
raioanele din zona deluroasă. Pentru 
succesul acestei acțiuni a fost or
ganizată „luna plantării pomilor“. 
Mari suprafețe se plantează și în re
giunea Ploiești.

Ținînd seama că timpul este îna
intat, pretutindeni unde terenul per
mite, e necesar să se facă lucrările 
pregătitoare pentru plantarea pomi
lor — pichetatul, săparea gropilor, 
asigurarea materialului săditor și a 
tutorilor. Pe măsură ce vremea se 
încălzește, să se treacă la plantat, 
îndeosebi în regiunile București, 
Brașov, Ploiești unde au rămas din 
toamnă mulți pomi neplantati, gos
podăriile colective trebuie să aibă 
sprijinul permanent al inginerilor și 
tehnicienilor agronomi, astfel ca a- 
ceste lucrări să fie de bună calitate.

Organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare și organele agri
cole sînt datoare să ia măsuri pen
tru respectarea cu strictețe a re
comandării consfătuirii pe țară a 
colectiviștilor, ca prin noile plantații 
de pomi să se valorifice terenurile 
în pantă, supuse eroziunii, improprii 
pentru alte culturi.

Sădind noi livezi de pomi- fructi
feri, gospodăriile colective își vor 
mări în anii care vin veniturile și 
vor contribui la aprovizionarea 
populației cu cantități tot mai mari 
de fructe.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“)'. — In 
multe gospodării agricole colective 
din raionul Drăgășani, regiunea Ar
geș, (la Ștefănești, Voicești, Tighina, 
Strejeștii de Sus și altele), pregăti
rile pentru lucrările agricole de pri
măvară s-au făcut din vreme și te
meinic.

In unele gospodării colective însă, 
cu toate că timpul este înaintat, 
pregătirile întîrzie. Nu au fost 
schimbate semințele pe care le au 
gospodăriile cu semințe de mare 
productivitate de la bazele de re
cepție, iar pentru unele culturi, ele

nu dispun încă de cantitățile nece
sare. Și alte pregătiri — organizarea 
muncii, transportul îngrășămintelor 
la cîmp — sînt întîrziate.

Comitetul executiv al sfatului 
popular raional, care are datoria să 
acorde tot sprijinul gospodăriilor co
lective în rezolvarea acestor proble
me, nu a folosit toate posibilitățile 
existente. Este necesar să se ia 
măsurile care se impun pentru 
terminarea pregătirilor, astfel îneît 
din prima zi bună de lucru în cîmp 
să se iasă la arat și semănat.

Prin darea în exploatare a unei stații de transfor
mare de 110 kV, orașul Arad este acum alimentat cu 
energie electrică din sistemul energetic național.

Constructorii de linii și stații execută în aceste zile 
lucrări pentru dublarea circuitului liniei electrice de 
înaltă tensiune Cluj—Baia Mare. Se creează astfel po
sibilitatea aducerii în partea de nord'a țării a unor 
cantități sporite de energie electrică șl se asigură, o 
mai bună alimentare a minelor din bazinul-Baia Măre 
și a altor întreprinderi din Maramureș.

In Oltenia, la linia de 110 kV-Bărbătești—Filiașl se 
montează, de asemenea, al doilea circuit. Energia e- 
lectrică adusă prin acest fir va fi transportată * spre 
centrele din partea de sud-vest a țării (Turnu Severin, 

Orșova etc.). 
Lucrările de 
dublare a liniei 
Bărbătești—Fi
liași se apro
pie de sfîrșit.

Noi 
cinematografe 

sătești

Colectiviștii din 
comunele Volovăt și 
Salcea, din regiunea 
Suceava, au viaio- 
nat zilele acestea 
primele ' filme la ci
nematografele nou 
înființate în locali
tățile lor. Acum, nu
mărul cinematografe
lor sătești din re
giunea Suceava a 
ajups la 192. Cu noi
le unități ce se • vor 
deschide în acest 
an, fiecare comună 
din regiune va avea 
cinematograf 
priu,

SIGHIȘOARA (coresp. „Scînteii''). 
întreprinderea textilă „6 Martie" din 
Sighișoara a deschis recent o expo
ziție cu cele mai noi produse reali
zate în fabrică. Sînt expuse circa 
40 de articole din lînă și mătase. Vi- 
zitîhd expoziția, . sighișorenii fac 
aprecieri privind calitatea țesături
lor, dau sugestii pentru activitatea 
de viitor-a -întreprinderii.

Colectivul fabricii 
de țevi din Roman 
și-a realizat cu 10 

zile mai devreme planul de pro
ducție pe trimestrul I. Acest 
succes a fost obținut în urma 
aplicării unor măsuri tchnico- 
organizatorice cum ar fi de pildă 
folosirea concomitentă a celor 
două cuptoare rotative pentru 
încălzirea țaglelor, aproviziona
rea ritmică cu metal a perfora
torului I, respectarea disciplinei 
tehnologice de-a lungul întregu
lui proces de laminare, îmbună
tățirea aprovizionării cu scule 

; de laminare și altele.
Colectivul fabricii de țevi din 

; Roman a realizat în primul tri
mestru al anului un coeficient 
înalt de utilizare a agregatelor, 
a sporit productivitatea muncii 
orare a agregatelor cu 3 tone pe 
oră. O contribuție de seamă la 
succesele obținute au adus-o bri
gada condusă de Gheorghe Gol
dan din secția laminor precum și 
laminatorii Ion Zaharia, Gheor
ghe Lazăr și alții.

Roman

Descoperiri

pro-

FARURILOR

£ • Ä iW w

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
în urma săpăturilor executate în hota
rul comunei Mugeni, au fost descope
rite obiecte arheologice de valoare. 
Cercetătorii muzeului raional din Odor- 
hei au găsit aici urmele unei așezări 
dacice care datează de la sfîrșitul se
colului al lll-lea sau începutul secolu
lui al IV-lea ; au fost descoperite două 
cuptoare pentru arderea vaselor de 
lut, precum șl numeroase alte obiecte.

DE PESTE HOTARE
ȘEDINȚA DE MARȚI A COMI-ÎN

TETULUI CELOR 18 STATE PENTRU 
DEZARMARE,, care s-a desfășuiat 
sub președinția șefului delegației
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, au 
luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., 
U.R.S.S., Canadei, Cehoslovaciei, 
Mexicului, Marii Britanii, Nigeiiei, 
Bulgariei și Italiei. (Amănunte în 
pag. 4-a). ■

29 SAVANȚI AMERICANI de sea
mă au adresat președintelui Ken
nedy un mesaj în care cheamă
S. U.A. să colaboreze cu Uniunea 
Sovietică în explorarea Cosmosului. 
„Nădăjduim sincer, se spune în 
mesaj, că propunerea Uniunii So
vietice- cu privire la colaborarea în 
explorarea Cosmosului va fi exami
nată cu deplină simpatie și înțele
gere“.

IN ARGENTINA, ‘ în timp ce pre
ședintele Frondizi a format un nou 
guvern, comandantul unei divizii de

cavalerie a chemat toate unitățile 
militare la o rebeliune menită să-l 
răstoarne pe Frondizi. (Telegrama 
în pagina III-a).

MAJORITATEA PORTURILOR JAPO
NEZE SÎNT PARALIZATE în urma 
unei greve de 24 de ore a docheri
lor care cer votarea unei legislații 
garantînd stabilitatea slujbelor.

LA ORAN, FASCIȘTII DIN O.A.S. 
au deschis din nou focul asupra 
cartierului musulman,- trăgînd timp 
de cîteva ore cu mortiere și arun
cătoare de grenade. In urma inter
venției trupelor franceze, teroriștii 
din O.A.S. au fost nevoiți să înceteze 
focul.

Progresul tehnic în atenția

UN GRUP DE LABURIȘTI, membri 
ai Parlamentului, au cerut în Ca
mera Comunelor ca guvernul en
glez, în calitate de copreședinte al 
conferinței de la Geneva pentru 
Indochina, să ceară guvernului 
S.U.A. să pună capăt intervenției 
sale în Vietnamul de sud.

ÎN BATAI A
Â^are colectivist, 
^“■^după ce a gustat 

din roadele muncii în co
mun, nu a simțit nevoia 
să-i îndemne și pe alții 
să pășească pe aceeași 
cale ? Care colectivist, 
după ce a rupt-o pentru 
totdeauna cu trecutul, nu 
a devenit el însuși un 
propagandist înflăcărat 
pentru colectivizare, chiar 
dacă nu vorbește despre 

,\ nimic altceva decît des- 
■> pre viața lui și a familiei 
? lui în gospodăria colec- 
’< tivă ? Și care dintre gos-
> podăriile colective mai 
? vechi, bine întărite eco- 
A nomic și organizatoric,
> nu au devenit pentru ță- 

>> rănii din jur faruri, lumi- 
7 ndu-Te calea spre bu- 
A năstare ?
>> Farul, gospodăria frun- 
7 tașă care a dovedit, prin 
A realizările ei, | 
>> din jur că drumul gospo- 
7 dăriei colective este dru- 
>$ mul spre belșug, lumi- 
’> nează și mai departe ca- 
7 lea tinerelor gospodării, 
A oferindu-le exemplu în 
>> ceea ce privește organi- 
7 zarea muncii, metodele 
a folosite și, în general, tot 
>> ce privește bunul mers al 
7 treburilor obștești. Trans- 
A miterea experienței înain- 
>> täte, grija ca cei din jur 
7 să țină pasul cu tine, as- 
A pecte ale într-ajutorării 
>> tovărășești caracteristice 
7 socialismului, capătă o 
A tot mai largă răspîndire 
>> și în agricultură.
A Iată, bunăoară, regiu- 
>2 nea București. Colecti- 
K viști, cum sînt cei din 
A Ceacu, din Furculești 
>2 sau din Grindu, conside- 
A ră de datoria lor fireas- 
A că să se intereseze și 
zz de soarta gospodăriilor 
<< colective din jur. Bătaia 
>> farurilor lor s-a și simțit 
22 prin faptul că acele gos-

podăiii spre care și-au 
îndreptat lumina sînt as
tăzi și ele fruntașe. Aflîn- 
du-se în fruntea marii și 
bogatei gospodării de la 
Săveni, Eroul Muncii So
cialiste, Ilie Crăciun, to
varășii lui, se interesea
ză și de mersul gospo
dăriilor din Frățilești și 
Platonești, le ajută cu 
sfatul, cu experiența lor.

Un far, oricît de puter
nic ar fi, are nevoie de 
un mecanism care să-l 
dirijeze, care să-l îndrep
te spre direcțiile necesa
re. In tiecare raion exis
tă asemenea faruri — 
gospodăriile colective 
fruntașe, puternice. Este, 
firește, datoria organelor 
locale de partid și de 
stat să le folosească și 
să le dirijeze cu price- 

țărariilor pere. Să urmărim cîteva 
exemple.

Ea Coșereni. Un sat 
aflat între șosea și 
apa Ialomiței. Gospodă

ria colectivă s-a înființat 
aici încă din 1950. In a- 
ceastă gospodărie, cele 
730 de familii au învățat 
cum să-$i facă munca 
mereu mai spornică. Co
lectiviștii au ajuns la 
concluzia că e important 
să aibă un plan de pro
ducție bine întocmit, de
falcat pe brigăzi și pe e- 
chipe. De asemenea, în 
ultimii 
seama cît de puține in
vestiții 
creșterea păsărilor și cît 
de rentabilă este aceas
ta, cît de bun este 
sistemul de retribuție 
după producție în secto
rul zootehnic și așa mal 
departe. Asemenea învă
țăminte, căpătate în toiul 
luptei pentru consolida
rea gospodăriei, nu le-au

ani, ei și-au dat

trebuie pentru

tinut numai pentru ei, ci 
le-au împărtășit și celor
lalte 636 de familii din 
comună care, în anul 
1959, au înființat o a doua 
gospodărie. îndrumați și 
îndemnați de activiștii 
Comitetului raional de 
partid Urziceni, vechii 
colectiviști s-au dus ade
sea la ședințele celor 
noi, învătîndu-i cum 
să-și organizeze munca. 
Consiliul de conducere 
al gospodăriei și biroul 
organizației de bază au 
ținut și țin o strînsă le
gătură cu conducerea 
noii gospodării, sfătu- 
ind-o în multe probleme. 
Noua gospodărie și-a or
ganizat terenul pe sole, 
după exemplul vechii 
gospodării, primind aju
tor de la brigadierii a- 
cesteia ; socotitorii din 
ambele gospodării s-au 
ajutat și s-au îndrumat 
între ei. La fel, crescăto
rii de vite, cei care lu
crează la construcții și 
în alte sectoare.

Cu un asemenea ajutor, 
simțind alături mîna pu
ternică a tovarășilor lor 
mai experimentați, colec
tiviștii cei noi au ajuns 
repede să-și întărească 
gospodăria din punct de 
vedere economic și or
ganizatoric. După numai 
trei ani, sectorul lor zoo
tehnic s-a dezvoltat sim
țitor, iar valoarea zilei- 
muncă este doar cu trei 
lei mai mică la cei noi 
față de cei vechi. Iată 
deci cît de folositor poa
te fi ajutorul unor oameni 
cu experiență dat unor 
începători.

Să ne gîndim însă șl 
la un alt lucru. Vecini de 
hotar, colectiviștii vechii

gospodării din Coșereni 
sînt și cu G.A.C. „Dru
mul Victoriei" din sa
tul alăturat — Movilița, 
și cu G.A.C. „Steagul 
Roșu" din satul Roșiori. 
Amîndouă aceste gospo
dării sînt înființate chiar 
înaintea noii gospodării 
din Coșereni, dar amîn
două au rezultate mai 
slabe decît aceasta, 
ar fi fost oare firesc 
organele raionale să 
drepte lumina farului
Coșereni și asupra lor? 
Nu s-ar fi putut împărtăși 
din aceeași bogată ex
periență și colectiviștii 
din Movilița sau Roșiori? 
Fără îndoială că da. 
alte cuvinte, farul să 
fi îndreptat nu numai 
tr-o singură direcție, 
să se rotească, să-și

lumina spre toa- 
patru puncte car-

Cu ajutorul agronomului, briga
dieri și alti colectiviști din satul Pri- 
bești, regiunea Iași, și-au 
bogate cunoștințe 
In fotografie : La 
colectiviștii Toader 
stantin Munteanu, 
nainte și Ion Enea cercetează carto
fii de sâmînțâ.

specialiștilor uzinei

Nu 
ca 
în- 
din

Cu 
se 
în- 
ci 

în-
drepte 
te cele 
dinale.

Și în lunca dintre 2
SP1 Dunăre și Olt stră- \ 

lucește de multă vreme > 
un far puternic. Este gos- 2 
podăria colectivă „1907' \ 
din Slobozia-Mîndra, una > 
dintre primele înființate ' 
în țara noastră. In dreap- < 
ta ei se află gospodăria < 
din Uda-Clocociov ; în < 
stînga ei, gospodăria din < 
Brîncoveanca. Amîndouă < 
aceste gospodării au luat < 
ființă în anul 1952. A- < 
ceasta a fost prima do- < 
vadă că lumina farului ) 
din Slobozia-Mîndra a < 
răzbătut, și-ntr-o direcție < 
și-ntr-alta, dincolo de ) 
marginile comunei. Pe < 
drumul arătat de ea, în < 
Uda-Clocociov șiînBrîn-^ 
coveanca oamenii au în-) 
ceput să muncească în < 
colectiv. S

CORNELIU LEU 5
(Continuare în pag. III-a)

însușit 
agrozootehnice, 
casa laborator, 
Panalnte, Con- 
Constantîn Pa-

Stațiunile de mașini și tractoare 
au primit în primele trei luni ale a- 
nului încă aproape 1.700 de trac
toare și un însemnat număr de ma
șini agricole necesare lucrărilor agri
cole de primăvară. O mare parte 
din acestea au -fost repartizate sta
țiunilor din regiunile Banat, Galați 
și Oltenia. Pînă la sfîrșitul lunii a- 
prilie vor fi expediate către stațiuni 
alte circa 1.000 de tractoare, ținîn- 
du-se seama de faptul că în această 
primăvară, ca urmare a încheierii 
colectivizării agriculturii, mecaniza
torii au de efectuat un volum de lu
crări cu aproximativ 1 milion de 
hantri mai mare decît în aceeași 
perioadă a. anului trecut. înzestra
rea cu noi tractoare și mașini agri
cole, care sporesc capacitatea de 
lucru a stațiunilor, creează condiții 
pentru ca mecanizatorii să realizeze 
lucrări de calitate, contribuind astfel 
în măsură mai mare la sporirea pro
ducției agricole și consolidarea eco
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective.

Se știe că de rezolvarea problemelor tehnice ale producției depinde 
In,mare măsură creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului de cost. La uzinele de vagoane din 
Arad studierea celor mai eliciente și interesante probleme tehnice stă 
în atenția fiecărui inginer, fiecărui tehnician. încă de la începutul anu
lui trecut rezultatele unor astfel de studii au început să dea roade în 

cu aceasta, am stat de vorbă cu 
din uzină. Iată ce ne-au spus :

procesul de producție. în legătură 
cîțiva dintre inginerii și tehnicienii

Ing. MIRCEA 
viciului tehnic :

CIOBANU, șeful rer-

acfiuna 
și cei 

mun-

ferea substanțială a productivității 
muncii și la îmbunătățirea calității 
produselor. Mai avem încă multe pro
bleme de rezolvat în domeniul mo
dernizării unor utilaje. Criteriul prin
cipal după care ne orientăm este să 
obținem cu cheltuieli minime o efica
citate economică cît mai mare în pro
ducție.

Ing. GHEORGHE MUNTEANU, sec
ția sudură :

GREVA CELOR 55.000 DE MUNCI
TORI TEXTILIȘTI din cele peste 320 
de fabrici textile din Mexic a luat 
siîrșit cu victoria greviștilor. După 
13 zile de grevă, proprietarii au fost 
siliți să satisfacă revendicările mun
citorilor privind sporirea salariului.

PREȘEDINTELE GHANEI, Kwame 
Nkrumah, luînd cuvîntul la prime 
Conferință bienală a Congresului 
sindicatelor din Ghana, a declarat : 
„Lupta de eliberare din Africa ob
ține în fiecare zi noi victorii, dar 
ttebuie să fim vigilenți pentru ca 
neocolonialismul să nu ne răpească 
prin ușa din dos ceea ce noi am 
cucerit printr-o luptă grea și crîn- 
cenă. Noua tactică a acestuia tre
buie să fie demascată și dezvăluită 
în fa(a maselor africane".

(Agerpres)
—o «o-----

Elevi în drumeție
Mii de elevi din regiunea Oltenia 

își vor petrece o parte a vacantei 
vizitînd obiective industriale și so- 
cial-culturale din diferite localități 
ale țării, făcînd excursii prin locuri 
pitorești.

Programul de vacanță al elevilor 
din Pitești prevede și el numeroase 
excursii. Cu cîteva zile în urmă, 300 
de elevi au pornit în drumeție la 
Golești. Acolo au vizitat muzeul în 
care se află documente privitoare la 
viața și lupta lui Tudor Vladimires- 
cu. In altă zi a vacanței, 50 școlari 
din oraș au plecat în excursie în 
Capitală.

Ridicarea nive
lului tehnic al 
produefiei este 
una din preocu
pările importante 
ale inginerilor și 
tehnicienilor din 
uzina noastră. La 
această 
participă 
mai buni
citori care au o 

practică îndelungată în produejie. In 
cadrul serviciului tehnic s-a format o 
grupă care se ocupă de problemele 
legate de modernizarea utilajului. 
Pînă acum, grupa a realizat lucrări 
interesante care au dat rezultate bune 
în produejie. De pildă, cu mijloace 
proprii și cu cheltuieli reduse s-a 
realizat un agregat cu 18 broșe pen
tru găurirea și adîncirea găurilor de 
la discurile și adausurile tampoane
lor de vagoane. Aceeași operajie 
care înainte se executa în circa 22 de 
minute, se face acum în numai 6 mi
nute, eliberîndu-se în același timp 
două mașini radiale ; se realizează 
astfel o economie anuală de peste 
50.000 lei. Au mai fost executate alte 
16 modernizări în urma studiului fă
cut de colectivul grupei de moderni
zare. Printre acestea se numără e- 
chiparea unei mașini de găurit cu un 
dispozitiv multiax cu care se execută 
găurirea simultană a manșoanelor de 
la aparatele de trac|iune ; la două 
strunguri a fost adaptat un sistem 
pneumatic de sfrîngere a pieselor în 
universal și multe altele. Aceste mo
dernizări ale unor utilaje duc la creș-

— In secția su
dură, la lucrările 
de asamblare și 
de îndreptare a 
tablelor necesare 
la construirea va
goanelor, se folo
sește tăierea și 
încălzirea cu fla
cără oxiacetile- 
nică. Pînă spre 
sfîrșitul anului tre- 
execufau operațiasudorii care executau opera|ia 

de tăiere și de încălzire își alimen
tau aparatele cu acefilenă de la 14 
generatoare individuale. Acest sistem 
de lucru crea greutăți în desfășurarea 
procesului de producție. Fiecare din 
cele 14 generatoare erau alimentate 
separat. Apoi, sudorul pierdea mult 
timp cu transportarea generatorului 
de la un loc de muncă la altul, cu 
încărcarea, curăfirea și supravegherea 
acestuia. Toate acestea au fost motive 
care m-au determinat să-mi propun să 
realizez o stație centrală de acefile
nă cu mai multe posturi de distribu
ție. Am primit sprijin din partea 
conducerii uzinei și a organizației de 
partid. Astăzi, în secția noastră nu 
mai întîlnești nici un generator in
dividual. Prin construirea instalației

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii’’

—o»<o>

(Continuare în pag. II-a)

( La fabrica de plăci fibroase a l 
( combinatului de industrializare a ! 
[lemnului de la Blaj. Mașinistul] 
f Simlon Valesusan reglînd mașina J 
[ de deshidratare. [

(Foto: Agerpres) j
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nuarie și februarie a.c. s-au .consti
tuit 28 brigăzi complexe oare cu
prind 880 muncitori forestieri. Din 
totalul masei lemnoase puse în ex
ploatare, peste 70 la sută s-a reali
zat pe baza muncii în brigăzi com
plexe. Productivitatea muncii fizice 
este de 1,17 m.c./om/zi, ceea ce 
depășește simțitor productivitatea 
realizată în trecut. Odată cu crește
rea productivității muncii in brigă
zile complexe mici și mari, a crescut 
și cîștigul mediu al muncitorilor fața 
de sistemul de muncă în echipe 
răzlețe.

în vitrinele librăriilor

, .........«Um- aétivUotea. Of*^a»uzgi#i£9t*' de pnu4id
Cärji apărute în Editura 
r»—tehnică —n

DEVA (coresp. „Scînteii”), — Co
mitetul de partid al combinatului 
siderurgic din Hunedoara a analizat 
reoent oum se ocupă organizațiile 
de partid din secțiile combinatului 
de descoperirea și valorificarea re
zervelor interne ale producției. Re
feratele prezentate cu acest prilej 
precum și discuțiile au arătat că 
siderurgiștii au obținut rezultate 
bune în această direcție. La furnale, 
datorită aplicării unor măsuri ca : 
ridicarea temperaturii aerului suflat, 
folosirea aglomeratului autofondant, 
mecanizarea și automatizarea încăr
cării etc., indicii de utilizare au 
crescut simțitor, iar consumul de 
Cocs pe tona de fontă s-a redus.

Analiza făcută a arătat că, pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor sporite luate de 
muncitorii combinatului în acest an, 
organizațiile de bază trebuie să se 
ocupe în continuare de descoperirea 
și folosirea rezervelor interne. în 
legătură cu aceasta a fost adoptat 
un plan de măsuri unde sînt pre
văzute sarcini concrete unor mem
bri de partid care să studieze la 
fiecare loc de muncă posibilitățile 
reale și să facă propuneri, publi
carea de articole Ia gazeta de pe
rete etc.

teatru, consultarea de reviste teo
retice cum sînt „Lupta de clasă”, 
„Probleme ale păcii și socialismului”. 
Un asemenea schimb de experiență 
se va organiza și cu propagandiștii 
de la cercurile de economie politică 
— anul I și II și de la cercurile de 
economie concretă. (De la Aurel lari, 
muncitor, corespondent voluntar).

BUZĂU. — Pentru desfășurarea 
unei intense munci politice în ve
derea dezvoltării și întăririi gospo
dăriilor colective, Comitetul raional 
de partid Buzău a organizat o șe
dință de instruire a secretarilor or
ganizațiilor de bază din gospodăriile 
colective ale raionului. Membrii bi
roului comitetului raional de partid 
au ținut în fața celor prezenți expu
neri privind organizarea muncii în 
gospodăria colectivă, dezvoltarea ra
murilor aducătoare de venituri, sar
cinile organizațiilor de partid în 
desfășurarea muncilor agricole de 
primăvară.

După expuneri, ..au avut loc dis
cuții în cadrul cărora secretari ai 
organizațiilor de bază din gospodă
riile colective mai vechi au împărtă
șit din experiența muncii organiza
țiilor de partid din care fac parte 
pentru continua întărire economică a 
gospodăriilor colective.

de 
de 
Și 

un

BUCUREȘTI. — La punctul 
Consultații de pe lîngă comitetul 
partid al Fabricii de confecții 
tricotaje „București” a avut loc 
schimb de experiență între propa
gandiștii de la cercurile de studiere 
a Istoriei P.C.U.S. și cercurile de 
studiere a Istoriei P.M.R. — anul I 
și II. Pe baza unor referate prezen
tate de propagandiștii Elisabeta Mo- 
canu și Mihai Niculescu s-a discutat 
despre felul cum se pregătesc pro
pagandiștii și cum îi ajută pe 
cursanți între două convorbiri. Au 
fost scoase în evidență o serie de 
metode bune folosite de propagan
diști : studierea, în afară de mate
rialul bibliografic indicat a unor bro
șuri și cărți de literatură beletristică, 
Vizionarea de filme și spectacole de

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii").
— Comitetul de partid al întreprin
derii forestjere Toplița acojdă o 
mare atenție creșterii productivității 
muncii în exploatările forestiere. Cu 
regularitate, comitetul de partid a- 
nalizeazâ felul cum se ocupă con
ducerea administrativă de această 
problemă. Totodată, membrii comi
tetului ajută organizațiile de bază 
în desfășurarea muncii politice în 
rîndurile muncitorilor forestieri.

Datorită activității desfășurate de 
organizațiile de bază, în cadrul I. F. 
Toplița, au fost create numeroase 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global — formă superioară de or
ganizare și retribuire a muncii In 
exploatările forestiere. în lunile ia-

o#o-----------

Se extinde mecanizarea
In exploatările forestiere din re

giunea Maramureș se extinde con
tinuu mecanizarea muncii. în ulti
mul timp au fost aduse aici 20 de 
funiculare, peste 120 fierăstraie me
canice, numeroase tractoare și alte 
utilaje care asigură o productivitate 
sporită și cheltuieli de exploatare 
reduse.

Paralel cu extinderea mecanizării, 
în aceste unități au fost create con
diții pentru folosfrèa din plin a ca
pacității tuturor ' utilajelor. Numeroși 
muncitori au fost trimiși să urmeze

—■ ......OeO

în exploatările forestiere
cursuiile de specializai© in minuiiea 
noilor mașini și utilaje, iar in a- 
proape jumătate din numărul par
chetelor se aplică acum metoda de 
organizare a muncii în brigăzi com
plexe cu plata în acord global. 
Țoate acestea au permis muncitori
lor foiestieri din. această parte a 
țării să sporească în prezent, fată 
de anul 1959 cu peste 20 la sută in
dicele de mecanizare A.a. lucrărilor 
de doborît și 
sută scosul și

secționai..și cu 15 la 
apropiatul buștenilor.

(Agerpres)

Progresul tehnic în atenția 
specialiștilor uzinei

(Urmare din pag. I-a) tarea obloanelor de aerisire la va
goanele marfă, la balustrade, scări, 
apărători de calorifere ți mulfe altele. 
Grupa din care fac parte mai are și 
alte probleme în studiu. Ele vor duce 
la perfeefionarea procesului tehno
logic.

tehnician :

*
Faptele dovedesc că acolo unde 

există preocupare pentru rezolvarea 
problemelor tehnice ale producției, re
zultatele sînt bune. Asemenea preocu
pări sînt astăzi firești în uzinele și fa
bricile noastre și ele cuprind tot mai 
mult mase largi de muncitori, ingineri 
și tehnicieni.

centrale de acefilenă, foate neajun
surile menționate au fost înlăturate, 
iar prețul de cost a fost redus simfitor. 
Consumul de carbid a scăzut cu circa 
10 la sută. Tn același fimp s-a redus 
costul manoperei la tăierea și încăl
zirea tablei. Ajutorii de sudori, care 
se ocupau cu alimentarea generatoa
relor, au fost repartizați în alte locuri 
de muncă.

MILOȘ EDUARD,
— La construcția 

Vagoanelor ca ți 
a altor agregate și 
utilaje se folosesc 
mari cantități de ta
blă perforată. Prin 
operația de perfo
rare se pierdeau 
însemnate cantități 
de materiale. A- 
ceasfă problemă 
ne-a dat mult de
gîndit. Am Studiat documentația tehnică 
ți după o serie de calcule și după con
sultarea celor mai buni muncitori, 
soluția a fost găsită. Am conceput un 
dispozitiv cu ajutorul căruia se poate 
produce pe scară Industrială tabla ex
pandată — un produs ce se obfine 
din foi de tablă normală sau din 
benzi. Printr-o ștanfare simultană cu 
alungirea materialului se obține tabla 
expandată. Tn urma alungirii tablei, în 
timpul fabricației, nu numai că nu se 
pierde metal (ca la tabla perforată) ci, 
dimpotrivă, la aceeași suprafață prelu
crată, lungimea crește cu mult peste 
50 la sută. Avînd caracterisfici supe
rioare și un aspect plăcut, tabla ex
pandată es»e în majoritatea cazurilor 
un înlocuitor perfect al tablei perfo
rate. Acum folosim 
Boar la unele piese.
uzinei o economie de peste 200 
mii lei anual. Tabla expandată însă 
se poate aplica cu succes și la execu-

tabla expandată 
Aceasta aduce

Complexe de deservire 
ale cooperației meșteșugărești

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Jn ultimii doi ani in satele și ora
șele regiunii au fost înființate 200 
(unități noi, iar alte 400 unități au 
fost amenajate și dotate cu utilaje, 
i-parate și mobilier nou.

în prezent, se iau noi măsuri pen
tru dezvoltarea rețelei cooperației 
(meșteșugărești. ~ ~.................
piște și Buzău 
lucrări pentru 
Unor complexe 
populației. Asemenea unități se vor 
construi și la Văleni de Munte, Rm. 
Sărat, Pucioasa, Bușteni, Comarnic 
ji în alte localități.

La Ploiești, Tîrgo- 
se execută ultimele 
darea in folosință a 
mari de deservire a

BÎRLAD. — Organizația de bază de la 
Fabrica de confecții „Proletarul Roșu"- 
Bîrlad se preocupă îndeaproape de pri
mirea în partid a celor mai buni munci
tori. De la 1 ianuarie și pinS acum au 
fost primiți 3 membri și 18 candidați de 
partid. In prezent, numărul candidafilor 
de partid din această organizație trece 
de 40, majoritatea fiind ținere munci
toare care s-au evidențiat in realizarea 
sarcinilor de plan, fruntașe In lupta pen
tru calitate, inovatoare.

Creșterea rindurilor organizației de 
bază a pus în fața biroului sarcina de 
a-și spori preocuparea pentru educarea 
candidafilor de partid. In acest scop, sînt 
folosite discuții individuale și colective cu 
candidafii de partid, consfătuiri, vizite 
in colectiv la expoziții și spectacole, 
expuneri și conferințe pe teme ale edu
cației comuniste, încadrarea in învăfă- 
mîntul de partid etc. Fiecărui candidat i 
s-a repartizat cite o sarcină concretă.

-
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LI, BĂNĂȚEANU, A. CĂLUȘA- 
RU, Z. SLABU : Metode fizico- 

\ chimice de analiză — 452 pag., 
18,60 lei.

VICTOR POPESCU: Construcții 
metalice industriale — 358 pag,; 
24,10 lei. '

M. DUMA, M. SlRBU, AL. PRA- 
NIȚCHI: Introducere în tele- 
mecanica industrială — 312
pag., 13,70 lei.

DAN GHEORGHIU: Controlul 
tehnic în industria lemnului — 
194 pag., 5,80 lei.

G. K. JERVE : încercările indus
triale ale mașinilor electrice — 
428 pag., 21 lei.

V. I. IȘUTKIN: Reglarea mașl- 
nilor-unelte •— 120 pag., 8,55 
lei.

B. Z. MIHLIN : Traductoare ca
pacitive și inductive de înaltă 
frecvență — 80 pag., 2,60 lei,

I. K, MURZIN, V. I. PANAEV -: 
Repararea mașinilor-unelte Sr ’ 
80 pag. ^2,60 lei.

WOLFGANG HERBERG : Con
strucții din beton precompri- 
mat (volumul II) — 436 pag., 
29 lei.

a concursului peZilele trecute, în Capitală a avut loc faza finală 
țară al formațiilor cultural-artistice studențești. Au participat formații 
de teatru, coruri, echipe de dansuri, orchestre și brigăzi artistice de 
agitație ale artiștilor amatori—studenți din centrele universitare Timi
șoara, Craiova, Petroșeni, Brașov și București. In fotografie : o echipă de 
dansuri a studenților bucureșteni.

(Foto : Agerpres)

Ne scriu corespondenții voluntari

D27V AGRICULTURĂ
:< Venituri mari
1 din creșterea poroEor
? După înființare, o bună
S bucată de timp, gospodă-
/ ria colectivă „Steaua Ro-
< șie” din comuna Rasa,
\ raionul Călărași, n-a avut
2 sector porcin, Abia în
< anul 1959, după ce au vi-
$ zitat alte gospodării co-
z lective din raion și din
( regiune, care realizau
> venituri însemnate din
> creșterea porcilor, mem-
( brii gospodăriei au hotă-
> rit să cumpere scroafe
> de prăsilă.
> S-au cumpărat atunci
> 10 scroafe. Au fost in- 
J grijite și hrănite după
> recomandările specialiști-
> lor. Procedînd astfel, co- 
J lectivistul Petre Stancu a
> obținut de la fiecare
> scroafă din grupa de
; care răspundea cite 13
> purcei. După fătare, la
> 10 zile scroafele erau se-
> parate de purcei și ținu- 
’ te mai multe ore din zi
> pe pășune. Purceii éràu
> alăptați din două în două 
’ ore, apoi, după o lună, 
, de 3-4 ori pe zi. Și pur-
> ceti erau scoși ziua din 
’ boxe de mai multe ori, 
, înțărcatul s-a făcut la 
' două luni, cînd purceii a- 
, junseseră la greutatea 
' de 12-13 kg. Bine hrăniți 
, și îngrijiți, porcii au

crescut repede în greu-
, täte.

Venitul
gospodărie din creșterea popular raional Călărași

porcilor în primul an a 
fost de 40.000 lei iar în 
1960 de 75.000 lei. în 1961 
gospodăria a vîndut sta
tului 200 porci grași, iar 
un număr de purcei au 
fost vînduți pentru pră- 
silă altor gospodării co
lective. Venitul realizat 
a fost de peste 300.000 lei. 

Folosind experiența cîș- 
tigată, hotărîți să tradu
că în viață recomandări
le Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, 
membrii gospodăriei co
lective din Rasa și-au 
propus să mărească nu
mărul scroafelor de la 
78, cite au avut anul 
trecut, la 150, ceea ce în
seamnă că în acest an 
gospodăria va crește 60 
porci la 100 hectare, șl 
să contracteze cu statul 
325 porci grași. Pînă 
acum au și fost puși la 
îngrășat 150 porci, care 
vor fi livrați în cursul 
lunii iunie. Pe lîngă a- 
ceasta ,în planul de pro
ducție pentru acest an 
s-a prevăzut ca gospodă
ria să vîndă altor unități 
agricole socialiste purcei 
înțărcați. Venitul ce-l va 
realiza gospodăria nu
mai din creșterea porci
lor va fi de peste 500.000 
lei.

STERE NICHIFOR 
realizat de președintele Sfatului

600.000 lei din cultura 
legumelor

Gospodăria noastră co
lectivă din Vizejdia (raio
nul Sînnicolau Mare), este 
o gospodărie tînără. în 
privința culturii legume
lor însă — și nu numai 
în acest sector —- am cîș- 
tigat cu fiecare an o ex
periență bună. Suprafața 
cultivată cu legume a 
crescut de la 20 ha în 
1958 la 43 ha în acest an. 
Aplicînd agrotehnica îna
intată, legumicultorii no
ștri Ion Lipe, Ion Varga, 
Nicolae Velea și alții, oa
meni pricepuți, cu dra
goste pentru această 
muncă, au recoltat de pe 
fiecare hectar producții 
de legume mereu mai 
mari : 15,000 kg în 1058, 
21.400 kg în 1061. în 1061, 
cînd suprafața cultivată 
cu legume a fost de 33 
ha, din care 10 cu roșii, 
venitul realizat din va
lorificarea legumelor a 
fost de 600,000 lei, re- 
prezentind 30 la sută din 
totalul veniturilor gos
podăriei. Aceasta a dat 
posibilitate gospodăriei să 
repartizeze colectiviștilor 
la zi-muncă numai bani 
peste 20 lei,

Ținînd seama de sarci
nile trasate de partid și 
fiind hotărîți să aplicăm 
indicațiile Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colecti
viști, anul acesta gospo
dăria noastră va cultiva

eu legume peste 43 ha. < 
Producția planificată este , 
de peste 28.000 kg la hec- < 
tar, întreaga suprafață a J 
grădinii a fost arată a- < 
dine încă din toamnă și < 
îngrășată cu gunoi de ’ 
grajd. Daț fiind că spo- , 
rirea producției de legu- < 
me este condiționată de * 
obținerea de răsaduri vi- 
guroase și de calitate, co- i 
lectiviștii au amenajat ' 
din vreme suprafața, de 
750 mp paturi calde. în < 
răsadnițe s-au însămânțat 1 
încă de la 20 ianuarie pe .■ 
o suprafață de peste 600 < 
mp legumele timpurii ' 
(varză, gulioare și chiar J 
roșii). Acum avem însă- < 
mînțate peste 400 mp cu ‘ 
roșii și am început de , 
cîteva zile repicatul, Pe < 
loturile din cîmp s-a < 
transportat cantitatea de ( 
180 tone gunoi de grajd < 
șl mraniță, iar de cîteva 1 
zile a început, pe unele t 
parcele, cea de-a doua a- < 
rătură adîncă. Schița < 
pentru amplasarea eultu- < 
rilor în cîmp a fost de- < 
finitivată. <

Obținînd producția pla- < 
nifieată de legume, gos- < 
podăria noastră va putea < 
da o mai mare contribu- < 
ție la aprovizionarea cu / 
legume timpurii a orașe- < 
lor din împrejurimi. /

IOAN V. MECHEȘ ? 
tehnician agronom \

DHSIPIBCTDDIL
în perfectionarea continuă a muncii 

instruciiv-educative, 
pot aduce un mare 
veșfe reliefarea experienței 
semfialareh deficientelor 
dat, bunăoară, bune rezultate inspec
ția organizată recent de secțiunea de 
învă(ămînf a Statului popular al Capi
talei la Școala medie „Ion Neculce". 
Mai mulfe zile, inspectorii seefiunii de 
învățămînl au asistat la lecții, la ora 
de dirigenție și la alte activități șco
lare, aq discutat cu cadrele didactice 
despre munca lor. Ulterior, în ședin
ța consiliului pedagogic la care au 
fost invitați fo)i directorii școlilor 
medii din raion, s-au scos în relief 
experienfa și metodele bune folo- 
lă,eau afoest ’cdficafe .'1111111111111111111111111111111111111111111 

unele lecții predate î M Ç t 1
abstract, insuficient I N J t I
Sprach, unÎ ’...... .

greșeli de metodică. Sînt de mențio
nat și recomandările făcute de colecti
vul de inspecție privind munca dirlgin. 
ților, cu atît mai mult cu cît unele pla
nuri tematice ale orelor de dirigenție 
nu țineau seama în suficientă măsură 
de cerințele concrete pe care le ridică 
munca de educafie într-o clasă sau 
alta.

Inspecțiile școlare din Capitală nu au 
însă întotdeauna eficacitatea cuvenită. 
Se pare că secțiunile raionale și sec
țiunea de învăfămînt a Sfatului popu
lar al Capitalei se ocupă cu precă
dere de realizarea numărului de in
specții pe care și le-au propus și mai 
pufln de modul în care lucrează co
lectivele alcătuite, de orientarea inspec
țiilor spre principalele probleme ale 
școlii, de rezultatele pe care le deter
mină, în activitatea instrucfiv-educatlvă. 
Așa se explică faptul că unele colec
tive de control se limitează la o mun
că tormală, de suprafață, Bunăoară, a- 
nallzînd timp de peste două luni pre
darea istoriei In 30 școli, un colectiv 
alcătuit de secțiunea de învăfămînt a 
Sfatului popular al Capitalei s-a limi
tat îndeosebi la constatări de amănunt, 
în loc să studieze modul în care lec
țiile de Istorie contribuie la formarea 
concepției juste, științifice despre so
cietate a elevilor. Uneori este negli
jată latura educativă a muncii didac
tice, se fac aprecieri sumare, necon
cludente, ca de pildă cele rezultate 
din inspecția organizată la Școala me
die „C. A. Rosetti" ; colectivul de ins
pecție, deși

inspecfiile școlare 
folos în ce pri- 

înaintate, 
existente. A

ÎȘi propusese să studieze
--- -------Os O

munca educativă, s-a rezumat să asis
te la cîteva ore de dirigenfie și, ca 
atare, n-a putut analiza modul cum 
contribuie lecțiile |a educarea cefăfe- 
nească 
lor în 
familia

Este 
Unele 
urma inspecțiilor școlare au o notă de 
complezentă, tind să cocoloșească lip
surile. Așa s-a procedat după o in
specție făcută la Școala medie „Tudor 
Vladimlreșcu“ de un colectiv condus 
de un inspector al secțiunii de învătă- 
mînt a Sfatului popular raional „16 Fe
bruarie", precum și în alte cazuri.

E de la sine înțeles că aprecierile, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh, tC°|o?hebuiainsăP1ie" 

I k. ï D I comunicate opera-
I N A K I tiv cadrelor didac-
I|lllil1llllllll)nilllllll|l|lllllllllllll'r ,'"asPHn,r^r^nun7ă

masuri corespunză
toare. La Școala medie nr. 31, de pil
dă, concluziile colectivului care a in
spectat școala în iarna anului trecut, 
n-au fost comunicate decît în luna 
martie 1962 ; or, din iarnă pînă în 
primăvară multe din lipsurile constatate 
puteau fi înlăturate, Cazuri asemănă
toare s-au petrecut și în alte școli de 
cultură generală din Capitală.

Organizarea și îndrumarea Inspec
țiilor școlare trebuie privită cu toată 
seriozitatea atît de organele de resort 
ale Sfatului popular al Capitalei, ale 
sfaturilor populare raionale cît și de 
cele ale Ministerului Invă)ămîntului și 
Culturii. Este bine să nu se facă un 
număr exagerat de inspecții în dauna 
bunei lor organizări și a aprofundării 
problemelor supuse analizei. Eficienta 
muncii de îndrumare și control se mă
soară nu după numărul inspecțiilor, ci 
în primul rînd după rezultatele pe 
care le determină în bunul mers al 
școlilor, în perfectionarea activității 
instruct! v-educative,

Trebuie avut totodată în vedere ca 
alcătuirea colectivelor de inspecție să 
se facă cu un dișcernămînț riguros, 
solicifîndu-se cele mai experimentale 
cadre didactice pentru munca de în
drumare ș> control din alte școli. Se 
cuvine însă să. nu se abuzeze de uti
lizarea profesorilor metodiști-voluntarl 
în dauna activității pe care o desfă
șoară la catedră și să se asiqure con
ducerea competentă a colectivelor de 
căfre inspectorii sfaturilor populare.

AL. POPESCU

a elevilor, activitatea dirigin|l- 
afara clasei, legătura școlii cu 
etc,
de menționat șl un alt aspect, 
procese verbale întocmite în

UJULA-țJuaj,

Colaborare strînsă intre beneficiar, 
proiectant și constructor

și între- 
execuție, 
construc- 
mobiîier, 

for
cît 

care 
con-

studențești s-au creat condiții pen
tru folosirea pe scară mai largă a 
prefabricatelor și aplicarea unei 
tehnologii noi de execuție, ceea ce 
a dus la scurtarea termenelor de 
dare în folosință. La precizarea 
soluțiilor tehnice s-a ținut seama 
de posibilitățile de execuție ; con
structorul s-a străduit să le aplice 
întocmai, iar beneficiarul l-a spri
jinit îndeaproape în acest scop. De 
asemenea, colaborarea nu s-a limi
tat numai la perioada de proiec-

DISCUȚII

Construcția unui ansamblu de 
locuințe depinde, într-o măsură ho- 
tărîtoare, de colaborarea tuturor 
celor care contribuie la realizarea 
ei — beneficiar, proiectant, con
structor, fabricile producătoare de 
materiale de construcții, întreprin
derile edilitare. Dacă adăugăm și 
alți colaboratori din subordinea a- 
cestora — subproiectanții 
prinderile specializate de 
de instalații și izolații, de 
ții mecanice, ascensoare,
drumuri etc. —■ putem să ne 
măm mai ușor o părere 
de numeroase sînt problemele 
se cer rezolvate în domeniul 
strucțiilor de locuințe.

Sarcina principală pe care parti
dul o pune în fața noastră, a pro- 
iectanților și constructorilor, este 
ca, o dată cu grija pentru reducerea 
prețului de cost, locuințele pe care 
le realizăm să fie corespunzătoare 
din punct de vedere al confortului, 
trăiniciei și al aspectului, deoarece 
ele nu se construiesc pentru o pe
rioadă scurtă, ci pentru mulți ani.

în Capitală există exemple bune 
de colaborare în proiectarea și exe
cuția unor construcții de locuințe, 
printr-o strînsă legătură între be
neficiari, proiectanți și construc
tori. în ultimul timp, se folosesc 
tot mai larg metodele industriale 
și materiale noi, mai eficiente, pen
tru a grăbi ritmul lucrărilor și a re
duce costul lor. Pe șantiere se des
fășoară o muncă susținută pentru 
îmbunătățirea calității lucrărilor

La ansamblurile de locuințe din 
B-dul Dinicu Golescu șj Grivița-Ate- 
liere, precum și la unele cămine

tare ci a continuat, în mod creator, 
și în timpul execuției.

Și pe alte șantiere, unde proiec- 
tanții și constructorii au conlucrat 
strîns, lucrările s-au desfășurat rit
mic, nu au fost cazuri de refaceri 
sau deteriorări de lucrări. în unele 
cazuri, însă din cauza unei insufi
ciente coordonări între cei care par
ticipă la realizarea noilor locuințe, 
lucrările pe o serie de șantiere nu 
se desfășoară în cele mai bune con
diții.

Mai 
ferite 
să fie
către constructor, 
se poate asigura o bună organizare 
a șantierelor. De asemenea, la unele 
blocuri de locuințe se încep săpătu
rile fundației, fără a se cunoaște 
toate detaliile proiectului.

Pornind la lucru în asemenea

își are planul său, Fie- 
caută să execute lucrările 
revin. E și firesc. Dar 
necoordonării lucrărilor 
care se execută pe un

din 
di« 

șan-

sînt cazuri cînd se încep di- 
construcții fără ca proiectul 
avizat, studiat și însușit de 

In acest fel nu

condiții, constructorii au greutăți 
în coordonarea activității diferite
lor întreprinderi care participă la 
executarea lucrărilor.

Normal ar fi ca proiectarea să-și 
încheie lucrările cu cel puțin 6 luni 
de zile înainte de începerea execu
ției și nu cum se întîmplă uneori, 
cînd ea continuă mult timp în pa
ralel cu execuția. Aceasta atrage 
după sine, în afară de greutățile de 
organizare a șantierelor, și o ma
jorare a cheltuielilor.

Fiecare întreprindere — de con
strucții, de instalații, lucrări edili
tare etc. 
care 
care-i 
cauza 
ferite
tier mai vezi instalatori care sparg 
ziduri gata finisate. Tot din lipsă 
de colaborare se ivesc și situații 
cînd unele blocuri se termină îna
inte de a se pune în funcțiune as- 
censoarele. Aceasta pentru că între 
întreprinderea care le montează, 
constructori și beneficiari, nu există 
încă o strînsă colaborare.

în cadrul orașelor — și mă refer 
în special la Capitală unde se con
struiesc mii de locuințe — sînt po
sibilități mari de organizare a unei 
colaborări strînse între beneficiari, 
proiectanți și constructori. Aici 
există în principiu un singur pro
iectant — Institutul „Proiect“- 
București și un singur executant — 
Direcția generală de construcții- 
montaj ; în plus, se cunosc per
spectivele dezvoltării construcțiilor 
de locuințe. Se simte însă nevoia

ca secțiunea de investiții a Sfa
tului popular al Capitalei să se o- 
cupe de urmărirea concretă a in
vestițiilor legate de construcția de 
locuințe și dotări social-culturale 
pe anii următori. Ea va trebui să 
înmănuncheze toate problemele 
complexe care se cer rezolvate în 
Capitală și pe care numeroasele 
întreprinderi și instituții care Iu- 
crînd disparat nu le pot cunoaște 
și nici nu au posibilitatea să le 
rezolve.

O atenție mai mare ar trebui să 
se acorde, după părerea mea, res
pectării de către proiectanți a obli
gației pe care o au de a urmări 
îndeaproape realizarea proiectelor 
întocmite de ei.

Totodată ar fi necesar ca între
prinderile de construcții să urmă
rească mai sistematic activitatea 
diriginților și a șefilor de șantiere 
cărora le revin sarcini importante 
în coordonarea lucrărilor. Consi
der că o mult mai mare atenție tre
buie dată coordonării lucrărilor de 
construcție cu cele de instalații 
domeniu în care se mai fac simțite 
multe deficiențe,

Experiența pozitivă obținută în 
colaborarea dintre beneficiar, pro
iectant și constructor atît în Ca
pitală cît și în alte orașe ale țării ar 
trebui studiată atent și larg răs- 
pîndită. Metoda folosită pe unele 
șantiere din Capitală, de a se ține 
regulat ședințe de coordonare a 
lucrărilor cu toți acei care răspund 
de ridicarea noilor locuințe, se 
vădește a fi un mijloc eficace pen
tru o organizare superioară a 
cii constructorilor.

Legătura dintre beneficiar, 
iectant și constructor are o
importanță pentru realizarea 
bune condiții a fiecărei construcții.

Arh. EUGEN VERNESCU 
Institutul „Proiecf’-București

mun

pro- 
mare 

în

OPERA ȘI BALET AL 
CAVALERIA RUSTI- 

țorele lO^OL

LYSISTRATA — țorele 19,30),"
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE" (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI -- (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : OMUL CU MÎRȚOAGA — (orele 
19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma, 
gheru) ; ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNÙL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (orele 
20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Sala Studio — Str, Alex, 
Sahia nr. 76) ; MENAJERIA DE STICLA 
r- (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN

deTEATRUL __
R. P. ROMINE :
CANA și PAIAȚE __________ _

TEATRUL DE STAT DE OPEREJTA :

AL doilea război MONDIAL (O- 
rele 19.30).

TEATRUL
COPII (Sala pentru tineret) : 
TQRE -----------------' • " '
pentru ..... ,_________ _ _.T_. _ ______
DOUA - (orele 14) ; EMIL Șl DETEC
TIVII — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C, F. R.- 
G1ULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII - 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : LO
ZUL CEL MARE (orele 20).

TEATRUL DE STAT PIATRA NEAMȚ 
(Sala Matei Millo) : BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA - (orele 16) : DOMNI
ȘOARA NASTASIA - (orele 20),

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

PENTRU TINERET Șl 
. . DE PRE-

VINCENZO - (orele 2(1). (Sala 
copii) : BA1ATUL DIN BANCA

ARTISTUL : Sala Palatului R. p. Ro
mine (orele 19,30), I. C. Frimu (10; 11,45; 
13,3»; 15,15; 17, 19; 21), V, Roaită (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga (10,3Q; 15; 
171 19; 21). PUȘTIUL : Patria (10.15; 12,'15; 
14,15; 17; 19; 21), CINTECUL ÎNTRERUPT: 
Republica (10; 12i 14,15; 16,45; 19; 21), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 23 Au
gust (12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15,30; 
18; 20,30). CAȘA SURPRIZELOR : Mg- 
gheru (10.1Ș; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (10: 11,30: 13; 15; 17,15; 21), G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19: 21), TOT
AURUL DIN LUME rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21). MOARTEA IN ȘA : Lumina 
(10; 11,45’ 13,30; 15,15; 17; 10; 20,45). GAR
DIANUL rulează la cinematografele M- 
Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), înfrăți
rea între popoare (12; 14. 16,15; 18.30;
20 45), Olga Banele (15; 17; 19; 21). CAVA
LERII TEUTONI - ambele scrii ; Cen
tral (10,15; 13,30; 16,45; 20). NOPȚILE CĂ- 
BIR1EI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
LANTERNA FERMECATA : Timpuri Noi 
(rulează în continuare de ia orele 10 
pînă la orele 21). POVESTEA CĂLUȚU
LUI COCOȘAT : 13 Septembrie, (rulează 
In continuare de la orele 10 pînă la orele 
17), N, Bălcescu (16; 18.15; 20,30), PESCUI
TORII DE BUREȚI : 13 Septembrie (18.30; 
20,30), ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Tinereții, 
lui (16,15; 18,15: 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : 1 Mai (10; 12,30; 15.30: 18:
20.30) , Arta (11| 15,30; 18: 20.30). Libertății 
(10; 12,30; 16; 18,30; 21). VIZITA PREȘE, 
DINTELUI rulează la cinematografele 
Gh. Doja (10,30; 12,15: 15,15; 17; 19; 21), 
Alex. Sahir (10,30; 12,30, 14,30; 16.30. 18 30,
20.30) , Miorița (10; 12; 16; -----
DRUM BUN. AUTOBUZUl.E :
(16: 18,15, 20 15), Popular (16; 18,15. 20.90), 
16 Februarie (16; 18; 20). MUZICANTUL 
ORB rulează la cinematograful Alex. 
Popov (In continuare de la orele 10 pînă

17; li); 21),

1830; 20.30).
Cultural

-------------------------------------------Tÿ;

la orele 21). VALEA MINORA ; 8 Martie 
(15. 17; 19. 21), CURSA DE 100 KILOME
TRI : Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21), C. 
David (15, 17; 19; 21), Ille Pintllie (16; 18; 
20). FII FERICITA, ANI I ; Unirea (16; 
18,15; 20,30). Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
CETATEA HURRAMZAMIN ; T. Vladl- 
mirescu (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Munca (16; 18,15; 20.30). NANA : 
Mpîilor (15,30, 18. 20.30). ROSITA : Donca 
Slmo (16; 17; 19, 21), INSULA - cinema
scop : M. Eminescu (16; 18.15; 20.30).
CAIDUL : 8 Mai (15; 17: 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00 - EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE Dlr) IN- 
TKRPDINDERl. Din cuprins ; Telejur
nalul săptâniînii. Modernizarea parcului 
de mașini utilaje și instalații, factor im
portant in „porirea productivității și 
îmbunătățirea calității produselor. Cărți 
nou apărute în Editura tehnică. Brigada 
de agitație a uzinelor ..Tudor Vlad'imi- 
rc-cu". Muzică ușoară : Soliști : Aida 
Moga, Doina Ipnescu, NproceJ Dlm’trlu 
și Rodion Hodovanski — orele 18 00 — 
EMISIUNEA PENTRU SATE. Din cu
prins ■ O.-apeți in studio. Tntîlnire cu 
constructori ai mașinilor agricole îomî- 
ne;ti. Pent]u legumicultori... Ciniece și 
jocuri populare romîiiești clin diferite 
regiuni ale târli, Cintă o formație in
strumentală condusă de Nicu Stănescu, 
artist emeriț, Soliști vocali : Rodica Bu
jor, Maria Pietrarii Constantin Cocriș, 
Damlan i neg și rir1) rmloran.

CUM VA FI VREMEA?
Timp 1 probabil pentru zilele de 29. 30 

șl 31 rmrtie i Vremea se va menține 
sr’hii'.ilr toare, cu cerijl temporar noros. 
Vor că’ea ploi locale, vjnt potrivit din 
e lin.i'l vestiç, Temperatura în creștere 
ii ' . Minimele vor ff cuprinse între
in■ pis i si plus 5 grade, iar maximele 
între plus 4 șl plus 14 grade, local mai 
ridicate

li/, "I vestiç, Temperatura în creștere 
’ ■ Minimele vor fi cuprinse între
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In parcurile și grădinile orașului sosesc sute de mii de flori din serele .Administrației parcurilor 
Capitalei. în fotografie : Intr-un compartiment al serei de la Herăstrău. (Foto; M. Cioc)

Parcurile și grădinile Capitalei
în pragul primăverii

In ciuda iernii tîr- 
zii, în Capitală au în
ceput pregătirile pen
tru a întîmpina cum 
se cuvine primăvara. 
In parcuri și grădini, 
pe marginea străzilor, 
a bulevardelor și ma
gistralelor, mina har
nică a celor care gos
podăresc vasta zonă 
verde a Capitalei a- 
ranjează coroanele po
milor, înlătură uscă
turile, retușează bos
chetele, reprofilează 
aleile parcurilor, cu
răță bazinele lacurilor, 
pe scurt, le fac toale
ta de primăvară.

In acest an, spațiile 
verzi se vor extinde 
pe o suprafață de 
circa 370,000 mp în 
jurul blocurilor de lo
cuințe recent finisate 
și pe alți 50.000 mp de 
terenuri virane, Ora
șul va fi împodobit cu 
peste 14 milioane flori, 
cu zeci de mii de ar
bori și arbuști orna
mentali. Parcurile Ca
pitalei vor fi decorate 
eu petunii, pansele, 
bujori, lalele, zambile, 
narcise, gladiole.

Sînt pregătite pen
tru plantare 200 va
rietăți de arbori și ar
buști și 800 varietăți 
de trandafiri.

In aceste zile, în 
Parcul de cultură și

odihnă „Herăstrău“ 
sute de floricultori, 
peisagiști fac noi ame
najări pentru a spori 
farmecul acestui mi
nunat ' loc de recrea
ție, Lucrările de în
treținere sînt extin
se pe o suprafață de 
aproape 120 hectare. 
Aci se vor planta 
250.000 flori. Vor fi a- 
menajate mozaicuri 
noi și peluze. Parteru
lui central al parcu
lui — de la intrarea 
din Piața Aviatorilor, 
pînă la „Valea Fuma- 
listului" — i șe va da 
i înfățișare nouă. Pe 
această porțiune se 
vor planta flori, ar
buști veșnic verzi. La 
intrarea principală se 
va amenaja un mo
zaic pe o suprafață 
de 200 mp, cu desene 
artistice din flori,

Groapa Tonala, odi
nioară un maidan plin 
de bălării, s-a trans
format încă de anul 
trecut într-un frumos 
loc de recreație. Par
cul din preajma- Cir
cului de Stat arată în 
aceste zile ca un șan
tier, Se plantează 12— 
15.000 arbori, arbuști, 
eoniferi și 50—60,000 
flori anuale și vivace, 
se amenajează garduri 
vii din foioase,

Parcul Libertății 
îmbracă și el o haină

nouă. I se amplifică 
decorurile florale de-a 
lungul aleii magistrale 
și în preajma grade- 
nelor (teraselor ce 
urcă spre monument), 
se curăță aleile, se ro
tunjesc coroanele po
milor.

Cișmigiul, bătrîna și 
veșnic tînăra grădină 
din mijlocul Capitalei, 
se pregătește și ea să 
întîmpine primăvara. 
Se fac lucrări de ame
najare a movilei de la 
cascadă, se „taie“ alei 
noi, se fac plantații de 
conifere. Coasta din 
zona coltului zoologic 
se amenajează eu 
plantații de conifere. 
Insula din mijlocul la
cului se va transforma 
într-un loc de odihnă 
împodobit cu un decor 
floral îmbietor, în a- 
ceastă primăvară, în 
Cișmigiu se vor plan
ta aproape 250.000 
flori.

Trecerea în revistă a 
pregătirilor care se 
fac în zona verde a 
Capitalei nu poate lua 
sfîrșit fără a pomeni 
și despre parcurile 
raionale „N. Bălces- 
cu", „Parcul 8 Mai“, 
„Obor”, „Vitan” și al
tele care sînt amena
jate cu grijă pentru a 
deveni plăcute locuri 
de recreație a bucu- 
reștenîlor.

D. MINCULESCU

Cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani 

de la înființarea brigăzilor 
internationale din Spania
Marți după-amiază a avut loc la 

Teatrul C.C.S. din Capitală o adu
nare publică organizată de Comite
tul foștilor deținuți antifasciști din 
R. P. Romînă, cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la înființarea brigă
zilor internaționale din Spania.

Au luat parte foști voluntari în 
brigăzile internaționale care au lup
tat alături de poporul spaniol, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Gheorghe Vasilichi, președintele Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști.

Au luat cuvîntul general locote
nent Mihai Burcă și Santiago Alva
rez, membru în Biroul Poliție al 
CsC. al P.C. din Spania. Adunarea a 
adoptat o moțiune în care se cere 
acordarea amnistiei depline tuturor 
deținuților și exilaților politici anti- 
franchiști.

A fost prezentat în continuare un 
film documentar din perioada răz
boiului civil din Spania.

(Agerpres)

INFORMAȚII
• Marți a plecat la Budapesta o de

legație a cooperației de consum din R.P. 
Romînă, care va participa la lucrările 
celui de-al 5-lea ÇoHgres al Uniunii coo
perativelor maghiare ce va avea loc în
tre 29 și 31 martie.

Din delegație fac parte Filip Geltz, vi
cepreședinte al Centrocoop, și Emil Pă- 
truică, președintele Uniunii regionale a 
cooperativelor de consum Oltenia,

• Zilele trecute în sălile secției de 
artă a Muzeului regional Brașov s-a 
deschis o expoziție de caricatură con-! 
țemporană. Aici își prezintă lucrările lor 
caricaturiștii Eugen Taru, Nell Cobar, Rik 
Auerbach, Adrian Lucaci, I. Doru și alții, 
Expoziția se bucură de mult interes din 
partea publicului brașovean,

Mondiala

EXTERNE
A 40-A ANIVERSARE A PARTIDULUI COMUNIST 

DIN BRAZILIA
cut în lupta împotriva a tot felul de 
devieri de dreapta și de stînga, împo
triva sectarismului, t.„

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 
— Comuniștii brazilieni au sărbă
torit cea de-a 40-a aniversare a 
partidului lor — detașamentul de și revizionismului, 
frunte al clasei muncitoare și al tu
turor oamenilor muncii din Brazilia.

P.C. din Brazilia a străbătut un 
drum greu, dar glorios.

Partidul Comunist din Brazilia a 
luat ființă în anul 1922. El s-a trans
format într-o puternică forță poli
tică, aflîndu-se în fruntea luptei oa
menilor muncii și a maselor popu
lare pentru satisfacerea revendicări
lor lor, pentru independența națio
nală a țării, pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

Din cei 40 de ani de existență, 35 de 
ani partidul a fost în ilegalitate. Li
derii săi, nu o dată au fost supuși 
represiunilor, exilați și aruncați în 
închisori. Mulți ani de-a rîndul Luis 
Carlos Prestes, conducătorul comu
niștilor brazilieni, a trăit în adîncă 
ilegalitate. Și în prezent partidul își 
sărbătorește cea de-a 40-a aniver
sare, neavînd dreptul să participe 
legal la viața politică a țării, la ale
geri. în aceste condiții grele parti
dul s-a maturizat și s-a călit în 
luptă.

Partidul nostru, a declarat Prestes 
într-un articol publicat în suplimen
tul ziarului „Novps Rumos“, a cres-

dogmatismiilui 
El a fost tot- 
unitqții mișcării

Ziua
Ziua Mondială a Teatrului, ini

țiată de ultimul congres al Institu
itului Internațional de Teatru afiliat 
la U.N.E.S.C.O., și care se sărbăto
rește începînd cu acest an în ziua 
de 27 martie, a prilejuit și în țara 
noastră o serie de manifestări.

în cadrul acțiunilor întreprinse de 
Asociația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, tea
trele din București și din provincie 
au inclus în programul de marți 
cele mai valoroase spectacole din 
repertoriile lor.

înaintea reprezentațiilor, cunoseuți 
actori, regizori și alți oameni de

a Teatrului
teatru au vorbit despre semnificația 
instituirii Zilei Mondiale a Teatru
lui, despre însemnătatea artei tea
trale ca mijloc de culturalizare și de 
apropiere între popoare, despre dez
voltarea teatrului romînesc și carac
terul său militant,

*
Cu prilejul Zilei Mondiale a Tea

trului, artistul emerit Radu Beligan 
a conferențiat marți după-amiază 
în sala lectoratului central al 
S.R.S.C., despre „Teatrul romînesc 
în anii , puterii populare“.

(Agerpres)

SPORT

întreceri internaționale 
în Capitală

Azi, la ora 17, In aula Bibliotecii 
centrale universitare începe întîlni- 
rea amicală de șah dintre repre
zentativele mixte ale R. P. Bulgaria 
și R. P. Romine. Se va juca la zece 
mese. Echipele sînt formate din opt 
șahiști și două șahiste.

*
Mîine, la ora 19. Sala sporturilor 

Giulești va găzdui meciul revanșă 
din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la basehet-feminin i Dau
gava Riga-Rapid București. Prima 
întîlnire a fost eîștigată de echipa 

I sovietică cu scorul de 51—-26.
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ÎN BĂTAIA FARURILOR
(Urmare din pag, l-a)

Să vedem însă și cum au muncit.
Cînd asiști astăzi la o adunare 

gpnerală a colectiviștilor din Sțobo- 
zia-Mîndra. te întrebi cum de se 

'află în ■ sală atît de multi briga-' 
dieii... Da. Pentru că fiecare colec
tivist, prin lărgirea cunoștințelor 
sqle agrotehnice, prin faptul că s-a 
învățat să privească lucrurile de la 
înălțimea intereselor obștești, prin 
priceperea cu care discută proble
mele gospodăriei, pare a fi un a- 
devărat brigadier. Stai de vorbă cu 
vreunul din ei și întreabă-1 cum a 
muncit, ce are de făcut în viitor. El 
va scoate de îndată un carnet în 
care are notat tot ce a lucrat pînă 
acum, tpt ce are de lucrat brigada 
sa, echipa sa. Oamenii au învățat 
să gîndească gospodărește, să gîn- 
dească din punct de vedere econo
mic. In momentul cînd urcă pe se
mănătoare, înhamă caii sau își pune 
sapa pe bicicletă și pleacă la lu
cru, colectivistul dih Slobozia-Mîn- 
dra știe clar ce are de făcut în ziua 
respectivă, de ce este necesar să 
facă o lucrare sau alta. Organiza
rea muncii în gospodăria colectivă, 
metodele agrotehnice cele mai indi
cate îi sînt binecunoscute, iaz cînd 
discută în adunări, vezi că-i un om 
care știe ce vrea și, mai ales știe 
ce trebuie să tacă pentru ca treaba 
să meargă și mai bine. Cîtă deo
sebire Într9 qn așemenea tip de co
lectivist și țăranul de odinioară, rob 
al petecului lui de pămînt al tn- 
tîmplării și l voinței altora l

Așa se face că cei din Slobozia- 
Mîndra și-au dezvoltat mai multe

ramuri de producție : sectorul zoo
tehnic, pomicultura, cultura orezului, 
obținînd venituri bune.

în dreapta lot, gospodarii din 
Uda-Clocociev au știut să foloseas
că din plin această experiență pre
țioasă, Ei au preluat de la slobo- 
zeni și experiența organizării mun
cii și çea a dezvoltării ramurilor de 
producție pentru care au condiții 
prielnice. Brigadieri și colectiviști 
din Uda-Clocociov au venit la cei 
din Slobozia-Mîndra ca să vadă ce 
metode aplică ei în creșterea anima
lelor, să învețe din experiența lor 
în ce privește construcțiile ieftine. 
Colectiviștii din Slobozia-Mîndra au 
fost la Uda-Clocociov ca să-i în
drume pe cei care începeau sa cul
tive orezul. Și astfel în momentul 
de față, gospodăria colectivă din 
Uda-Clocociov chiar a întrecut-o în 
multe privințe pe cea din Slobozia- 
Mîndra.

„.în stînga, colectiviștii din Brîn- 
coveanca au însă o gospodărie mai 
slăbuță,

Deci, lucrurile stau cam așa : co
lectiviștii din Slobozia-Mîndra au 
căpătat o experiență bună. Unii au 
preluat-o, alții nu. însearnnă că. din 
punctul acesta de velere. orqanele 
raionale de la Tr. Măgurele au lă
sat lucrurile să se desfășoare cam 
la întîmplare E drept că nici cei 
din Brîncovegnca nu au privit cu 
băgare de seamă peste hotarul loz, 
spre Slobozia-Mîndra, cum au făcut 
cei din Uda-Clocociov, dar bine e-a 
dacă instructorii comitetului raional 
de partid, sfatul popular raional 
l-ar fi sfătuit s-o facă. Organele ra

ionale și-au dat seama cît de fo
lositor poate fi farul din Slobozia- 
Mîndra numai după ce au văzut că 
lumina lui a început să fie reflec
tată la fel de puternic și-n Uda- 
Clocociov. Abia atunci i-au îndem
nat pe colectiviștii slobozeni să 
transmită experiența lor și celor din 
Brîncoveanca, Bine și așa. Dar lu
crurile puțeau fi făcute mai din 
vreme

Un far — cum am văzut — nu 
este far numai pentru că străluceș
te. Este far și pentru ca să lumineze 
în anumite direcții, îndrumînd 
calea celor care-1 văd, Intere
sele dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste cer ca organele locale de 
partid și de stat, îndreptîndu-și a- 
tenția spre consolidarea economiaă 
a tuturor gospodăriilor colective, a- 
cordîndu-le un ajutor direct și te
meinic în toate problemele dezvol
tării lor, să mînuiască totodată cu 
cea mai mare perseverență și pri
cepere puternicele faruri ale gospo
dăriilor colective fruntașe, să orga
nizeze răspîndirea experienței lor 
înaintate, pentru ca toate unitățile 
agricole socialiste să pășească în 
rînd cu cei din frunte. Cu atît mai 
necesar este aceasta astă?i, după 
terminarea colectivizării, cînd au 
luat ființă numeroase gospodării 
noi, care au nevoie să cunoască și 
să folosească experiența fruntașilor,

Farurile care au luminat în aceste 
luni multor țărani calea spre qos- 
podăria colectivă, se cuvine sa lu
mineze și de aici înainte noilor co
lectiviști calea cea mai scurtă sp'e 
producții agricole mari, spre bună
stare.

deauna credincios unității mișcării 
comuniste internaționale, principiilor 
marxisrn-leninismului, internaționa
lismului proletar, tezelor expuse în 
documentele Consfătuirilor repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din 1957 și 1960.

înarmat cu invincibila învățătură 
marxist-leninistă, partidul comunist 
a luptat și continuă să lupte pentru 
unitatea și organizarea clasei mun
citoare, a maselor largi de oameni 
ai muncii de la sate, a intelectuali
tății, a păturilor mijlocii ale popu
lației, pentru un front larg al tutu
ror forțelor antiimperialiste și anti
feudale. El a luptat neobosit pentru 
alianța clasei muncitoare cu țărăni
mea. Comuniștii s-au situat în frun
tea luptei împotriva monopolurilor 
străine, împotriva dictaturii reacțio
nare, pentru pace. împotriva fascis
mului.

Cu prilejul acestei aniversări, pe 
stadionul din orașul Niteroy a avut 
loc un miting la care au participat 
peste 5.000 de oameni.

La miting a rostit o amplă cuvîn- 
tare Luis Carlos Prestes, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Brazilia.

--------- o*o---- -----

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
• PREȘEDINTELE FRONDIZI A FORMAT UN NOU GUVERN • GE
NERALUL FRANKLIN RAWSON A CHEMAT UNITĂȚILE MILITARE 

LA O REBELIUNE PENTRU RĂSTURNAREA LUI FRONDIZI 
BUENOS AIRES 27 (Agerpres).

.— Evenimentele din Argentina se 
precipită. Președintele Frondizi a 
respins categoric cererea ce i-a 
fost prezentată de fostul președinte 
Pedro Aramburu, mediator al for
țelor armate, de a demisiona și a 
format un nou guvern care a de
pus jurămîntul la 26 martie. în 
poul guvern, postul de ministru al 
Afacerilor Externe este ocupat de 
Roberto Etchepareborda, președin
tele Consiliului municipal din Bue
nos Aires, la Interne a fost numit 
Vacca Narvaja, fost ministru al E- 
conomiei, iar ca ministru de Război 
— dr. Rodolfo Martinez, un avo
cat care nu face parte din nici un 
partid politic.

Ça urmare a acțiunii lui Frondizi, 
generalul Franklin Rawson, coman
dantul unei divizii de cavalerie din 
sudul provinciei Buenos Aires, a 
chemat toate celelalte unități mi
litare la o relșliune fățișă și la 
răsturnarea cu forța a președin
telui.

Agențiile de presă subliniază si
tuația grea în care se găsește pre
ședintele Frondizi, a cărui demisie 
este cerută atît de forțele armate, 
care vor să instaureze o dictatură 
militară, cît și de partidele de opo
ziție, care îl acuză de încălcarea 
Constituției prin faptul că a anulat 
rezultatele ultimelor alegeri parla
mentare.

Ziarul conservator „LA NACION", 
într-un articol avertizează în legă-

MOSCOVA 27 (Agerpres).—TASS 
transmite :

Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a declarat la 27 martie că 
acțiunile guvernului francez în le
gătură cu recunoașterea de drept de 
către guvernul U.R.S.S. a Guvernu
lui Provizoriu al Republicii Algeria 
„nu pot fi considerate deeît ca un 
pas îndreptat spre înrăutățirea rela
țiilor franco-sovietice“.

Vasili Kuznețov, ministru ad-inte- 
rim al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit pe ambasadorul francez la 
Moscova și i-a expus poziția Uniu
nii Sovietice în problema algeriană 
în legătură cu faptul că guvernul 
francez a încercat să prezinte recu
noașterea de drept a Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria ca 
un gest dușmănos față de Franța. 
Intr-o declarație a Ministerului Afa
cerilor Externe Francez în legătură 
cu aceasta s-a spus că după păre
rea părții franceze, menținerea re
lațiilor franco-sovietice la nivelul 
ambasadorilor, a devenit imposibilă 
și că ambasadorul Franței în 
U.R.S.S., Maurice Dejean, este che
mat la Paris pentru consultări.

Guvernul sovietic a amintit că el 
consideră Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria drept „singurul 
exponent legal al voinței și intere
selor poporului algerian, conducăto
rul acestuia în lupta pentru elibera
rea națională și independență“.

Totodată guvernul U.R.S.S., avînd 
în vedere tratativele oficiale dintre

guvernul Franței și Guvernul Pro
vizoriu al Republicii Algeria, a re
marcat că și guvernul francez recu
noaște de fapt el însuși Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria 
drept singurul reprezentant plenipo
tențiar al poporului algerian.

Guvernul sovietic a declarat că 
recunoașterea de către Uniunea So
vietică a Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria nu este îndrep
tată cîtuși de puțin împotriva Fran
ței. „în Uniunea Sovietică s-a con
siderat întotdeauna că reglementa
rea pașnică în Algeria pe calea tra
tativelor corespunde intereselor na
ționale ale Franței și va contribui la 
însănătoșirea situației în această 
importantă regiune a Africii“.

în declarația Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. sînt puse 
întrebările : Pe ce bază guvernul 
francez pretinde rolul de tutore 
față de țări și popoare, arogîndu-și 
dreptul de a stabili cine poate și 
cine nu trebuie să recunoască noile 
state care și-au scuturat jugul do
minației coloniale ? Dorește oare în- 
tr-adevăr guvernul Franței să fie 
traduse cît mai grabnic în viață 
acordurile de la Evian, atunci cînd 
încearcă să limiteze drepturile re
prezentanților legali ai poporului al
gerian ?

Guvernul sovietic a subliniat că 
întreaga răspundere pentru înrăută
țirea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Franța și pentru urmările ce decurg 
de aici revine guvernului francez.

-----------o® o----------

Sesiunea Adunării Reprezentanților Populari 

din întreaga Chinătură cu primejdia instaurării unei 
diețaturi militare.

Săptămînalul mexican de largă 
circulație „EL FIGARO”, referin- 
du-se la criza politică din Argenti
na, scrie : „Slăbiciunea lui Fron- 
dizî, care în urmă cu çîteva sap- 
tămîni a cedat cererilor militarilor 
de a rupe relațiile cu Cuba, i-a adus 
mai mari prejudicii 
Cubei”.

unui uriaș

lui deeît

PEKIN 27 (Agerpres). — La 27 
martie s-a deschis la Pekin cea de-a 
treia sesiune a Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga Chină, 
a celei de-a doua legislaturi. La șe
dința dip 27 martie au participat 
Mao Țze-dun, președintele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Chinez, Liu Șao-ți, președintele

o®o

fost calculate dimensiunile 
accelerator de particule 

încărcate
MOSCOVA 27 (Ager

pres). — TASS transmi
te : In Uniunea Sovieti
că a fost elaborat un 
nou principiu și au fpșt' , _ ,
calculate dimensiunile celerării protonilor pînă 
unui uriaș accelerator 
de particule încărcate, 
uriaș a cărui energie va 
depăși de zeci de ori e- 
nergia oricăror accele
ratoare cunoscute în 
știința modernă,

Un grup de fizicieni 
și ingineri de sub con
ducerea acad, Alexandr 
Minț' și prof. Valentin 
Petuhov, laureați ai pre
miului Lenin, a propus 
următorii' parametri 
pentru viitorul ultraac
celerator.

Lungimea circuitului 
străbătut de particule 
va fi de circa 20 de

magnetic această devie
re și dirijînd protonul 
pe traiectoria stabilită 

nui cadru obișnuit de prin calcul.
Acest principiu, pe 

care autorii l-au denu
mit autocorecție, nu a 
fost cunoscut ’ pînă în 
prezent în fizica atomi
că mondială.

Autocorecția 
fasciculul de 
încărcate de 
primejdii care

km. Acest cerc uriaș cu 
o secțiune care nu de
pășește pe aceea a u-

film este destinat de

là 1.000 de ‘miliar
de de electron-volți, 
energie care poate fi 
întîlnită numai- în Cos
mos.

Autorii proiectului u- 
riașului accelerator au 
propus un principiu de 
reglare automată a zbo- nință pe orbita de mai 
rului protonilor. Un mulți kilometri. Ea va 
servomecanism special da posibilitatea realiză- 
conectat la o mașină e-' rii unor acceleratoare 

extrem de puternice și 
a obținerii de protoni 
cu energie nemaiîntîl- 
nită. Miliardele de elec- 
trop-volți obținuți pe 
cale artificială vor fi 
puși în slujba omului.

lectronică de calcul 
stabilește in mai puțin 
de o zecime de miime 
de secundă cauza devie
rii de pe orbită a par- 
ticulelor, semnalizînd 
în sistemul electro-

De la un timp încoace în R.F.G. 
se iac auzite voci împotriva orien
tării rigide în problema germană, 
pe care se situează oficialitățile de 
la Bonn. Recent, în presa veșt-ger- 
mană s-a publicat un memorandum 
semnat de 8 personalități ale vieții 
publice, In memorandum se spune ; 
„O atmosferă în care conducerea 
politică face imposibil ca poporu
lui să 1 se spună adevărul, este o 
atmosferă otrăvită",, In contradicție 
cu linia oficială a Bonn-ului, memo
randumul cere „o politică externă 
activă, adică normalizarea relațiilor 
politice cu vecinii rășăriteni ai Ger
maniei", „recunoașterea graniței 
Oder-Neisse" și „renunțarea Ia înar
marea atomică a Bundeswehrulul ca 
fiind Iluzorie din punct de vedere 
militar și periculoasă din punct de 
vedere politic“.

Propaganda oficială a depus mul
te eforturi pentru a minimaliza sem
nificația acestui memorandum și a-1 
prezenta drept „o eroare a unor 
necompetenți". Dar ca semnatarii 
memorandumului gîndesc mulți alți 
oameni de vază din R.F.G. Nu de 
mult cunoscutul pastor Niemöller, 
președintele bisericii evanghelice 
din landul Hessa, a cerut, „să se re
nunțe Ia superstiția că divergențele 
între Est și Vest sînt de neîmpăcat".

Ecouri mult mai durabile a produs 
așa-numitul „caz Kroll“, Nu s-a pre
cizat oficial nici pînă acum dqcă 
declarațiile atribuite dr-ului Hans 
Kroll, ambasadorul R.F.G. la Mos
cova, îi aparțin în realitate sau nu, 
dar fapt e că ele au trezit, prin 
conținutul lor, interesul opiniei pu
blice. Și totodată iritare în une
le cercuri revanșarde. „Kroll să 
fie dat de-a berbeleacul" — stri
gau adversarii rațiunii. Și pentru ce ? 
După cum a scris „Die Welt“, Kroll 
ar fi cerut ca problema Berlinului 
occidental să fie rerplvată prntr-o 
înțelegere între U.R.S.S., R.D, Ger
mană și puterile occidentale, admi- 
țîndu-se transformarea sa într-un 
oraș liber, demilitarizat ; ar fi spriji
nit ideea recunoașterii graniței 
Oder-Neisse ; s-ar fi gîndit la ori- 
mirea ambelor state germane în 
O.N.U. și ar fi pus la îndoială ne
cesitatea armei atomice pentru 
R.F.G, După cum a scris ziarul „Die 
Andere Zeitung", „ambasadorul 
R.F.G. la Moscova consideră că sin
gura politică posibilă este politica 
tratativelor pe baza stărilor de

fapt". Chiar și evocarea acestor pă
reri lucide, atribuite lui Kroll, nu pu
tea fi iertată de către adversarii 
destinderii din R.F.G.

Și iată că, după ce cu greu „ca
zul Kroll“ a fost scos, cel puțin în 
aparență de pe ordinea de zi, poli
tica oficială este din nou luată în 
discuție, în ansamblul ei, de către 
dr. Thomas Dehler, lider al partidu
lui liber-demociat și vicepreședinte 
al Bundestqgului. Intr-un interviu lq 
televiziune, el a calificat politica 
guvernului federal cu privire la uni
ficarea Germaniei ca fiind „total
mente sterilă" și a subliniat necesi
tatea tratativelor dintre U.R.S.S, șl 

■illllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllii, 

De la corespondentul 
nostru la Berlin

R. F. Germană. Dehler a criticat po
ziția cancelarului Adenauer în pro
blema tratatului de pace cu Germa
nia. R.F. Germană ar fi trebuit, a 
spus el, să vină cu propuneri con
crete, cu o poziție proprie i impunîn- 
du-și o pasivitate totală, ea nu a 
prezentat niciodată așa ceva.

în ciuda stăruințelor ziariștilor 
care căutau să dirijeze interviul pe 
un făgaș mai puțin „periculos1', 
Dehler a susținut că interesele re- 
unificării Germaniei cer retragerea 
armatelor străine din țară.

Vorbitorul a acordat o mare a- 
tenție relațiilor dintre U.R.S.S. și 
R F. Germană El a declarat că 
Uniunea Sovietică este interesată în 
menținerea păcii și în asigurarea 
securității europene, Dehler a con
damnat „anticomunismul primitiv" 
care încătușează politica guvernu
lui federal în relațiile sale cu Ră
săritul. „De 30 de ani Germania 
duce un război, cînd cald, cînd 
rece împotriva Rusiei... a spus el, 
Noi nu 1-qrn depășit Încă pe Hit
ler, continuăm aproape cu aceeași 
tiradă". în încheiere, subliniind aă 
Uniunea Sovietică este „o forță 
reqlă, cu care trebuie tratat" Deh
ler a arătat că de la această reali
tate trebuie să pornească polițica 
externă a R. F, Germane.

Criticile aduse de dr. Dehler au 
pus guvernul într-o situație dificilă. 
„Este ceva fără precedent la noi, 
scriu ziarele vest-germane, ca un 
asemenea atac să pornească atît de

ferește 
particule 

diferite 
îl ame-

direct din rîndurile persoanelor atît 
de sus-puse". De la ponegrirea în 
presă și pînă la cererea insistentă 
de a fi destituiț dip înalta sa func
ție, au fost folosite toate metodele 
de presiune pentru a-1 dețermina pe 
autorul declarațiilor să și le retragă 
sau, cel puțin, sg le atenueze.

Toate aceste cazuri și am ci
tat numai pe acelea care sînt mai 
cunoscute și au produs mai multă 
vîlyă — arată că și în cercurile po
litice importante se desfășoară acel 
„proces de diferențiere", la care se 
refera unele ziare vest-germane. 
Chiar și criticii cei mai îndîrjiți ai 
lui Dehler, ai semnatarilor „memo- 
randpmului celor opt" etc., nu le 
pot contesta acestora simțul politic; 
și ei, tocmai ca oameni politici, re
flectă în poziția lor curentul mai lu
cid, cpnținînd elemente mai con
structive, care s-a conturat și se 
face simțit în rîndurile unei părți 
importante a opiniei publice vest- 
germane Declarațiile lui Dehler au 
urmat de altfel după o serie de de
clarații ale președintelui partidului 
liber-democrat, Mende, în care a 
susținut „necesitatea unei politici 
mai pozitive iață de Răsărit". La fel, 
reprezentantul acestui partid în gu
vernul de la Bonn, ministrul Wolf
gang Mischnick a subliniat, după 
cum' a scris „Combat", într-o adu
nare publică la Kiel necesitatea ca 
„R.F.G. să rupă cu concepțiile isto
rice învechite și depășite și să fo
losească orice ocazie pentru a În
cepe tratative, adică pentru a parti
cipa Ia activitatea diplomatică cu 
Răsăritul". Nu trebuie uitat aă toc
mai susținerea unor asemenea idei 
de către partidul liber-democrat în 
timpul campaniei electorale i-a adus 
acestuia la alegerile din septembrie 
1961 un spoi considerabil de voturi 
fața de alegerile din 1957, fiind con
siderat ca „principalul cîștigător al 
scrutinului".

Faptul că puncte de vedere ca a- 
celea exprimate de Dehler reflectă 
un curent de opinie muH mai larg 
este recunoscut și de o parte a pre
sei vest-germane, După cum arată 
ziarul „Neue Rhein.-Zeitung" ,critici
le aspre pronunțate de dl. Dehler 
sînt împărtășite de cercuri tot mai 
largi". Acest lucru a fost semnalai 
și de presa internaționala Influentul 
ziar englez „Times" a arătat că 
există în R F G. o vizibilă „schim
bare a stării de spirit fața de Ră- 
•ărit", Iar ziarul francez „Combat“

Republicii Populare Chineze, Sun 
Țin-lin, Dun Bi-u vicepreședinți ai 
R. P. Chineze, Ciu De, președintele 
Comitetului permanent al Adunării 
Reprezfentanților Populari din în
treaga Chină, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat, a prezentat la ședință un ra
port cu privire la activitatea guver
nului.

Conferință la Copenhaga 
împotriva aderării Danemarcei 

la „Piața comună“
COPENHAGA 27 (Agerpres). — 

La Copenhaga a avut loc o confe
rință a muncitorilor, convocată din 
inițiativa mai multor sindicate, în 
legătură cu,planurile eventualei ade
rări a Danemarcei la Comunitatea 
economică europeană (Piața comu
nă). La conferință au participat pes
te 220 de delegnți.

Participant» la conferință au ară
tat în discursurile lor urmările grele 
pe care le-ar implica pentru Dane
marca aderarea la „Piața comună“.

La conferință a fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție în care se 
spune că participant! la conferință 
au ajuns la părerea unanimă că este 
necesar să se opună prin toate mij
loacele rezistență aderării Danemar
cei la „Piața comună“,

a remarcat că „noi simptome au a- 
părut și ele dovedesc divergențe de 
păreri in legătură cu atitudinea 
față de Moscova și, pe de altă par
te, că ideea tratativelor cu U.R.S.S. 
își continuă treptat drumul". în pu
blicația franceză „L'Express" Michel 
Bosquet a scris că în cercurile con
ducătoare vest-germane există 
„oameni politici care ar încerca un 
sentiment de ușurare dacă intre 
Moscova și Bonn s-a? stabili relații 
mai bune, dacă Germania (R.F.G,) 
ar recunoaște linia Oder-Neisse, 
dacă ea ar recunoaște R.D.G., ne
cesitatea unui nou statut pentru 
Berlin și a unei politici externe au
tonome“, Ei — arată Bosquet — nu 
îndrăznesc însă să spună direct q- 
devăruri pe care nimeni nu le ig
norează.

în mod evident, apariția și dezvol
tarea unui astfel de curent pozitiv 
nemulțumește profund pe adepții 
politicii rigide. „Faptul că tot mai 
mulți încep să gîndească, și încă 
așa cum au făcut-o cei 8 intelectu
ali protestanți, dr Kroll sau dr. Deh
ler, nu este deloc comod", își ex
primă îngrijorarea „Frankfurter Al- 
gemeine". „Unde vom ajunge, dacă 
toți încep să pună întrebări de a- 
cest gen..,", se întreabă un comen
tator de radio.

Adevărul este că sînt tot mai mulți 
aceia care-și pun întrebări de acest 
gen. In cazurile citate mai sus, oa
menii politici se refereau doar 
la anumite probleme (lista proble
melor care interesează opinia pu
blică germană este mult mai largă, 
incluzînd recunoașterea realității 
Republicii Democrate Germane, ne
cesitatea încheierii Trqtatului de 
pace, problema relațiilor 'diplomati
ce cu alte țări socialiste, pe lîngă 
U.R.S.S. și alte probleme ,') — dar 
chiar și rele ridicate de aceste per
sonalități reprezintă elemente pozi
tive care-și au semnificația lor. Fapt 
este că din ce în ce mai mulți oa
meni politici, personalități ale vieții 
publice și culturale, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri etc, subliniază 
că intereselor vitale ale poporului 
german le corespunde nu calea 
nefastă a cursei înarmărilor și a 
încordării în Europa, ci calea con
tribuției proprii la destindere, a 
coexistenței pașnice și a dezvoltării 
continue a relațiilor economice și 
comerciale reciproc avantajoase cu 
toate țările lumii indiferent de siste
mul lor social, a recunoașterii rea
lităților lumii contemporane și a ce
rințelor popoarelor — cu alte cuvinte 
calea păcii.

A. VELA
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celor 18 stateLucrările Comitetului

E necesar să fie intensificată lupta 
împotriva fasciștilor din 0. A. S.

Cuvîntarea lui Maurice Thorez la Plenara 
C. C. al P. C. Francez

Adoptarea preambulului din proiectul sovietic
DECLARAȚIA COMUNA GROMÎKO-RUSK REFERITOARE 
INTÜNIRILE CONSACRATE DISCUTĂRII PROBLEMEI GERMANE

GENEVA 27 (Agerpres). — TASS : După o întrerupere de trei zile, 
la Geneva s-au întrunit din nou delegații celor 17 țări participante la 
lucrările Comitetului celor 18 pentru dezarmare.

La Geneva s-a așteptat cu un viu interes ședința din 27 martie. 
Ședința a fost prezidată dc Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Romîne.
Primul a luat cuvîntul secretarul 

de stat al S.U.A., D. Rusk, care a 
încercat să-i asigure pe membrii 
Comitetului că S.U.A., după cum s-a 
exprimat el. vor cu adevărat să ob
țină dezarmarea generală și totală 
și sînt decise să ducă cu răbdare 
tratative în acest scop. După ce a 
comunicat că intenționează să pără
sească marți Geneva, Rusk a decla
rat totodată 
reîntoarcă la 
trebui.

Totodată în 
lui de stat al 
faptul că în opoziție cu munca con
cretă asupra tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, el a

că este dispus să se 
Geneva oricînd va

cuvîntarea secretaru-
S.U.A. atrage atenția

pus din nou pe primul plan ideea 
unor măsuri parțiale.

Rusk a anunțat că S.U.A. inten
ționează să prezinte în curînd Co
mitetului programul său din 25 sep
tembrie 1961 într-o formă mai detai
lată. Dar chiar astăzi secretarul de 
stat al S.U.A. a insistat din nou a- 
supra rezolvării unor probleme care, 
după cum a spus el, oferă o bază 
pentru un acord și îndeosebi a pro
blemei folosirii în comun a spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. El a ri
dicat din nou problema „oportuni
tății” creării de subcomitete sau de 
grupuri de lucru pentru studierea 
diverselor probleme tehnice și a 
problemei controlului.

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
turor popoarelor de ororile războiu-A luat apoi cuvîntul ministrul A- 

facerilor Externe al U.R.S.S., A. A. lui reprezintă țelul nostru comun, 
Gromîko. El a amintit că Comitetul 
a aprobat procedura care trebuie 
urmată în cadrul lucrărilor viitoare 
și că s-a hotărît în unanimitate să 
se acorde atenția principală elabo
rării tratatului cu privire 
marea generală și totală.

Trebuie să urmăm cu 
linia preconizată, fără a 
din drum și fără a pierde nici o 
clipă din vedere scopul principal — 
încheierea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală care 
ar elibera pentru totdeauna po
poarele de povara înarmărilor și 
totodată de primejdia războiului.

In memorandumul prezentat spre 
examinare Comitetului celor 18 
state, guvernul sovietic și-a expri
mat convingerea profundă că pro
blema dezarmării poate fi rezolvată 
dacă această dorință va--fi, firește, 
manifestată de toate statele, în
deosebi de acelea care dispun de 
cele mai puternice forțe armate și 
armamente. îndemnăm la aceasta 
pe toți participanții la tratative.

Arătînd că de acum înainte.lucră
rile Comitetului trebuie să capete 
un caracter concret, activ, A. A. Gro-, 
mîko a subliniat că, după cutn au 
arătat discuțiile, această dorință 
este împărtășită și de ceilalți mem
bri ai Comitetului. Putem să proce
dăm la examinare capitol cu capi
tol, punct cu punct a propunerilor 
prezentate în Comitet. Se înțelege 
că rațional este ca această exami
nare să se facă pe baza unui docu
ment care cuprinde în modul cel 
mai deplin măsurile de dezarmare 
și- control asupra dezarmării, stabi
lește clar ordinea înfăptuirii acestor 
măsuri, într-un cuvînt, prezintă 
tabloul cel mai complet și mai clar 
al întregului proces de dezarmare 
generală și totală, de la început și 
pînă la sfîrșit. Un asemenea docu
ment există deja la dispoziția Comi
tetului — acesta este proiectul 
tratat cu privire la dezarmarea 
nerală și totală sub un control 
ternațional riguros, prezentat 
guvernul sovietic la 15 martie.

Aceasta nu înseamnă deloc că se 
va acorda mai puțină atenție pro
punerilor celorlalte delegații referi
toare la dezarmarea generală și to
tală. Uniunea Sovietică, a subliniat 
reprezentantul U.R.S.S., intențio
nează să discute concomitent, în 
modul cel mai amănunțit, toate cele
lalte propuneri referitoare la pro
blemele examinate într-un stadiu 
sau altul al tratativelor cu ocazia 
discutării proiectului nostru.

A. A. Gromîko a comentat în 
amănunțime preambulul proiectului 
sovietic de tratat. El a subliniat că 
tratatul cu privire la dezarmarea 
generală și totală este un document 
de importanță istorică. Un asemenea 
tratat, a spus el, ar marca o cotitură 
radicală în relațiile dintre state.

Principalele prevederi din pream
bulul proiectului de tratat, prezen
tat de guvernul sovietic, a spus în 
continuare reprezentantul U.R.S.S., 
exprimă ideea simplă și clară că, 
încheind tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală, statele 
procedează în conformitate cu vo
ința și aspirațiile popoarelor care 
cer să se înfăptuiască de urgență 
dezarmarea generală și totală. Ele 
reflectă convingerea generală că 
războiul nu poate și nu trebuie să 
fie un mijloc de soluționare a liti
giilor internaționale, că cl trebuie 
să fie exclus pentru totdeauna din 
viața societății omenești.

Conținutul paragrafului al doilea 
al preambulului proiectului de tra
tat sovietic, a declarat A. A. Gro
mîko. corespunde primului punct al 
principiilor 
generale și 
mun acord 
și aprobate 
a O.N.U.

Mulți, dacă nu toți miniștrii par
ticipant! la Comitet au subliniat în 
cuvîntările lor necesitatea de a se 
obține înlăturarea războiului, dis
trugerea mijloacelor de ducere a 
războiului. Despre aceasta a vorbit 
și secretarul de stat al S.U.A., dom
nul Rusk, arătînd că „noi trebuie 
să lichidăm mijloacele de distru
gere“.

A. A. Gromîko a constatat că, în 
acest fel. există un acord general 
asupra acestei prevederi și a altor 
prevederi ale preambulului proiec
tului de tratat sovietiq. Salvarea tu- 
i»~* ____________________

la dezar-

fidelitate 
ne abate

de 
ge- 
in-
de

de bază ale dezarmării 
totale, stabilite de co- 
între U.R.S.S. și S.U.A. 
de Adunarea Generală

Apoi a vorbit Green, ministrul 
Afacerilor Externe al Canadei. El a 
pus accentul principal pe necesita
tea realizării grabnice a unui acord 
în problemele care, după părerea 
sa, prezintă elemente comune. Ară- 
tînd că trebuie să se înceapă cu 
problema spațiului cosmic, el a pre
zentat un scurt proiect de declara
ție în care se propune să se pro
clame folosirea Cosmosului exclusiv 
în scopuri pașnice.

S-a dat apoi cuvîntul lui V. David, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Cehoslovaciei.

Pentru ca lucrările Comitetului să 
progreseze în ritm rapid, a spus 

•V. David, trebuie să se ia ca bază 
proiectul sovietic de tratat care re
prezintă un tot realist, bine elabo
rat, logic și organic.

întrucît lucrările noastre trebuie 
să ducă cît mai curînd la elaborarea 
unui tratat, a subliniat el, calea cea 
mai bună pe care o poate urma Co
mitetul ar fi să procedeze imediat 
la discutarea articol cu articol a 
proiectului sovietic de tratat.

Nu închidem ochii în fața greută
ților, a spus în încheiere V. David, 
dar sîntem convinși că se vor putea 
obține rezultate pozitive.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Mexicului, M. Tello, a sprijinit ideea 
examinării măsurilor menite să asi
gure colaborarea pașnică în dome
niul Cosmosului.

Lordul Home, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, s-a solidarizat 
întrutotul cu discursul lui Rusk, 
căutînd în același timp să dea asi
gurări că Occidentul dorește sincer 
dezarmarea. Ca și Rusk, el a anun
țat că pleacă din Geneva și a asigu
rat că se va întoarce cu plăcere în 
orice moment dacă va fi nevoie.

Intr-o scurtă cuvîntare J. Wacliu- 
ku, ministrul Afacerilor Externe al 
Nigeriei, a cerut copreședinților să 
pregătească lista așa-numitelor mă
suri paralele supuse examinării care 
ar putea fi completată 
delegații. Totodată el a 
mod deosebit problema 
zone denuclearizate în

K. Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe al Bulgariei, care a luat 
apoi cuvîntul, a cerut să se înceapă 
imediat elaborarea 
tratat cu privire la

GENEVA 27 (Agerpres). — TASS germane și problemelor în legă- 
transmite declarația comună a mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, și a secreta
rului de Stat al S.U.A., D. Rusk :

In legătură cu prezența lor la Ge
neva, pentru a participa la primele 
ședințe ale Comitetului celor 18 țări 
pentru dezarmare, miniștrii Aface
rilor Externe ai U.R.S.S. și Statelor 
Unite au organizat o serie de întâl
niri, consacrate discutării problemei

tură cu aceasta. Convorbirile lor au 
fost utile și sincere și a fost reali
zat un oarecare progres în ce pri
vește elucidarea domeniilor în care 
există un acord și a domeniilor în 
care există divergențe.

Ei au căzut de acord să reia într-o 
ordine corespunzătoare contactele 
după ce vor prezenta rapoarte gu
vernelor lor și după ce se vor con
sulta cu aliații lor.

■Ooo------- —

Memorandumul guvernului R. D. Germane 
transmis delegațiilor țărilor participante la lucrările 

Comitetului celor 18 state pentru dezarmare

PARIS 27 (Agerpres). — La 26 
martie, ziarul „LTIUMANITE“ a 
publicat o expunere a cuvîntării 
rostite la 22 martie, la Plenara C.C. 
al P.C. Francez, de către Maurice 
Thorez, secretar general al P.C. 
Francez. Semnarea acordului cu pri
vire la încetarea focului în Algeria, 
a spus Maurice Thorez, constituie o 
mare victorie a forțelor păcii, o vic
torie a poporului algerian, o victorie 
a clasei muncitoare din Franța, a 
poporului francez și un succes poli
tic al Partidului Comunist Francez.

Poporul algerian a obținut recu
noașterea inviolabilității frontierelor 
sale, a integrității teritoriului său, 
inclusiv Sahara. S-a recunoscut 
existența națiunii algeriene.

Lupta curajoasă a patrioților, a 
tuturor republicanilor și democrați
lor francezi pentru instaurarea păcii 
în Algeria, a declarat Maurice Tho
rez, a schimbat situația din țară,

fapt de care au trebuit să țină seama 
autoritățile oficiale și guvernul.

Tocmai în condițiile situației poli
tice schimbate din țară trebuie să 
ne pregătim pentru apropiatul re-' 
ferendum, a spus M. Thorez. în ca
drul referendumului, comuniștii 
francezi vor spune „da“ păcii și 
„nu" lui De Gaulle. Ei vor vota pen
tru pace, deoarece pacea mai tre
buie apărată, ea trebuie obținută, 
deoarece încetarea focului nu în
seamnă încă pacea.

în prezent, a spus vorbitorul în 
continuare, este necesar să se inten
sifice lupta împotriva fascismului, 
împotriva formei franceze a fascis
mului, pe care o reprezintă „Orga
nizația armată secretă“.

In timpul referendumului, Parti
dul Comunist Francez va arăta pc 
porului francez poziția sa clară și 
fermă în problema algeriană, va 
arăta că politica Partidului Comu
nist Francez corespunde intereselor 
Franței.

recunoscut de noi încă în anul 1945 
cu prilejul semnării Cartei O.N.U., 
a declarat el în continuare. Firește 
că el trebuie să figureze ca cea mai 
importantă prevedere în preambu
lul documentului pe care îl elabo
rează Comitetul.

Constatăm cu satisfacție că con
siderentele noastre în această pri
vință coincid cu considerentele 
S.U.A., care în propunerile lor de 
dezarmare au considerat de aseme
nea necesar să vorbească despre 
aceasta.

Reprezentantul sovietic și-a expri
mat convingerea că toți membrii 
Comitetului vor fi de acord și cu 
ideea expusă în preambulul proiec
tului sovietic că dezarmarea gene
rală și totală sub un strict control 
internațional este o cale sigură și 
reală care duce la transpunerea în 
viață a visului secular al omenirii 
— asigurarea unei păci veșnice și 
trainice pe pămînt. ■ ■-ț,-.-

Ideea cuprinsă în acest preambul 
de a elibera omenirea de o irosire ■ 
a muncii lipsită de sens pentru 
crearea armelor și a altor ipijloace. 
de exterminare a oamenilor, .șhjde,,_____
a folosi toate resursele pentru asi- ,. nerală și "totală.

Secretarul de stat
Rusk, care a luat ulterior cuvîntul, 
deși a declarat că delegația sa n-are 
obiecțiuni serioase împotriva proiec
tului sovietic de preambul, a propus 
totuși să nu se grăbească perfecta
rea lui, întrucît, potrivit spuselor 
sale, ar fi oportun ca în acest pro
iect să se includă și alte cîteva pre
vederi.

Ultimul la ședința din 27 martie 
a luat cuvîntul Carlo Russo, repre
zentantul Italiei. El s-a declarat de 
acord cu punctele de vedere expri
mate de D. Rusk și a sprijinit pro
punerea de a se începe imediat exa
minarea proiectului declarației cu 
privire la folosirea Cosmosului ex
clusiv în scopuri pașnice.

La sfirșitul ședinței Comitetul 
celor 18 a hotărît să se întrunească 
la 28 martie pentru a examina a- 
ceastă problemă în calitate de Co
mitet pentru măsuri paralele.

gurarea ridicării continue a bună
stării și progresului social-econo
mic în toate țările din lume, a sub
liniat A. A. Gromîko, a figurat și 
în declarațiile reprezentanților Bra
ziliei, Canadei, Cehoslovaciei și ai 
altor țări.

Uniunea Sovietică consideră, și 
aceasta este oglindit în proiectul 
de tratat prezentat de noi, că o anu
mită parte din mijloacele care se 
vor elibera prin desființarea arma
telor și încetarea producției de 
război trebuie să fie destinate pen
tru acordarea de ajutor economic și 
tehnic țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic. în pro
punerile americane este menționată, 
de asemenea, ideea că resursele na
țiunilor trebuie să fie consacrate 
progresului material, cultural și spi
ritual al omului. El a arătat că, după 
cît se vede, nu se ivesc nici un fel 
de greutăți pentru a se ajunge la 
un acord în ceea ce privește aceas
tă prevedere a preambulului proiec
tului de tratat sovietic, precum și în 
ceea ce privește acea parte a lui în 
care se subliniază că este necesar 
ca relațiile dintre state să se sta
bilească pe baza principiilor păcii, 
bunei vecinătăți, egalității în drep
turi a statelor și popoarelor, neames
tecului, respectării independenței și 
suveranității tuturor țărilor.

Cred, a adăugat A. A. Gromîko, 
că paragraful preambulului care 
confirmă prevederea incontestabilă 
că toți participanții la viitorul acord 
trebuie să se călăuzească după țe
lurile și principiile Cartei O.N.U. 
este, de asemenea, acceptabil pentru 
membrii Comitetului.

Ultimul paragraf al preambulului 
consfințește hotărîrea statelor de a 
înfăptui fără întîrziere dezarmarea 
generală și totală sub un control 
internațional strict și eficient și de 
a încheia în acest scop un tratat. 
Pentru aceasta am venit aici, 
ceasta este sarcina pe 
încredințat-o popoarele.

Studierea cuvîntărilor 
membrii Comitetului, a 
Gromîko în încheiere, ne convinge 
că considerentele cu privire la te
lurile și sarcinile acordului de de
zarmare generală și totală expuse în 
cadrul Comitetului și-au găsit o de
plină oglindire în partea introduc
tivă a proiectului de tratat. Consta
tăm, de asemenea, că o serie de 
puncte coincid într-o anumită mă
sură cu propunerile prezentate de 
S.U.A. la 25 septembrie 1961. Aceas
ta coincide, de asemenea, cu unele 
considerente expuse în prezenta șe
dință de secretarul de Stat al S.U.A. 
și se referă la țelurile generale ale 
dezarmării. Toate acestea înlesnesc 
obținerea unui acord asupra acestui 
prim capitol al proiectului de tratat 
care trasează un țel clar și precis 
— dezarmarea generală și totală a 
statelor.

In fața Comitetului s-a creat po
sibilitatea de a face primul pas, de 
a pune prima cărămidă a acordului, 
și anume : de a adopta preambulul 
așa cum a fost propus în proiectul 
de tratat care se află în examina
rea dv. După părerea noastră acest 
lucru s-ar putea face fără dezbateri 
îndelungate.

A-
care ne-au

rostite de 
spus A. A.

de celelalte 
subliniat în 
creării unei 
Africa.

proiectului de 
dezarmarea ge-

al S.U.A., Dean

O.N.U. ce- 
cercul sta- 
atomică și 
deplin de 
guvernului 
la crearea 

care să

GENEVA 27 (Agerpres). — Dr. 
Lothar Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., a trimis delegații
lor țărilor participante la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare un memorandum al gu
vernului R. D. Germane. în memo
randum se spune că guvernul R. D. 
Germane sprijină pe deplin rezolu
ția Adunării Generale. a 
rînd să nu se lărgească 
telor care posedă arma 
reafirmă că este pe 
acord cu propunerile 
R. P. Polone cu privire
unei zone denuclearizate 
cuprindă R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R.F. Ger
mană.

Ținînd seama de interesele po
porului german în ce privește asigu
rarea păcii, guvernul R. D. Germa
ne ar saluta cu căldură, alături de 
guvernul Suediei, crearea unei zone 
denuclearizate, din care să facă 
parte nu numai statele din Europa 
centrală, ci și din Europa de nord. 
El declară că este gata să-și asume 
încă de pe acum toate obligațiile 
ce decurg din aderarea la această 
zonă denuclearizată.

în interesele asigurării păcii pen
tru întregul popor german și pentru 
popoarele Europei, se spune în con
tinuare în memorandum, guvernul 
R. D. Germane consideră că este cît 
se poate de necesar ca cele două 
state germane, în afară de obligații-

o zona a păcii“
'ATENA 27 (Agerpres). — La Ate

na a avut loc o adunare publică 
consacrată recentei Consfătuiri de la 
Sofia a reprezentanților comitetelor 
de colaborare balcanică. Adunarea 
s-a desfășurat sub lozinca : „Balca
nii trebuie să devină o zonă a păcii 
în care să nu existe baze pentru ra
chete și arma nucleară, o zonă a 
prieteniei și colaborării între po
poare".

Președintele Mișcării elene pentru 
înțelegere balcanică, fostul ministru 
S. Merkuris, a declarat că opinia 
publică din Grecia va depune efor
turi pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și va cere 
guvernului grec să întreprindă ' ac
țiuni în acest domeniu. El a decla
rat că toate popoarele balcanice sînt 
interesate în dezarmarea generală și 
totală.

■  -----------o • o-----------

^0 declarație a ministrului de Externe al Ung Hei

LONDRA 27 (Agerpres). — TASS 
Luînd cuvîntul la aeroportul din 

Londra, ministrul de Externe al An
gliei, Home, a apreciat în mod po
zitiv atmosfera și spiritul care dom
nesc la ședințele Comitetului celor 
18 state. Tratativele cu privire Ia 
dezarmare, a spus lordul Home, au 
început destul de bine și discutarea 
planurilor sovietic și american de 
dezarmare poate duce la crearea 
unui plan unic acceptabil pentru toți 
membrii Comitetului.

Subliniind „marea utilitate” a 
convorbirilor îndelungate pe care 
le-a avut cu A. A. Gromîko, Home 
a spus că schimbul de păreri în pro-

blema Berlinului a creat imaginea 
clară a tuturor punctelor asupra că
rora părerile celor două părți 
coincid sau diferă, astfel îneît există 
speranța că, în cele din urmă, se va 
ivi posibilitatea de a se ajunge la un 
acord.

Totodată Home a repetat că pu
terile occidentale nu intenționează să 
renunțe la dezideratul cu privire la 
controlul asupra experiențelor cu 
ajutorul unor inspecții internațio
nale, deși tocmai această poziție a 
Occidentului împiedică realizarea 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme nucleare.

•O* O-----------

Atmosferă de lucru la Geneva
GENEVA 27. - De la 

trimisul special Ager
pres N. Puicea.

Ședința de marți di
mineața a Comitetului 
celor 18 state pentru 
dezarmare — care s-a 
desfășurat sub preșe
dinția șefului delegației 
R. P. Romine, Corneliu 
Mănescu, a fost aștep
tată cu mult interes 
întrucît ea urma să 
stabilească punctele de 
plecare pentru activita
tea de viitor a Comite
tului celor 18 state. Im
portant este faptul că 
marți s-a trecut în mod 
concret la discutarea 
propunerilor supuse 
deja Comitetului și în 
primul rînd a pream
bulului documentului 
principal — proiecti.il de 
acord prezentat de 
U.R.S.S.

In rîndurile delegați- 
lor — consideră cercuri 
informate — a fost a- 
preciată cuvîntarea ro
stită în această ședință 
de A. A. Gromîko care

a subliniat încă o dată 
dorința Uniunii Sovie
tice de a folosi toate 
posibilitățile în vederea 
desfășurării cu succes a 
lucrărilor Comitetului. 
Se remarcă de aseme
nea atmosfera de lucru 
care a caracterizat lu
crările de marți ale con
ferinței. Diferite pro
puneri făcute în cadrul 
ședinței pot aduce fără 
îndoială o contribuție 
la activitatea Comitetu
lui. In acest sens re
prezentanții țărilor so
cialiste au arătat că vor 
studia sugestiile făcute 
în ședință de către se
cretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., 
precum și de alți dele
gați.

Miercuri se va în
truni subcomitetul care 
studiază măsurile ne
cesare pentru a se a- 
junge la destinderea in
ternațională, subcomitet 
creat în urma propune
rii delegației R. P. Ro
mâne,

Desigur, nu se poate 
omite faptul că lucrări
le Comitetului sînt di
ficile și că ele compor
tă o deosebită răspun
dere. Există numeroase 
greutăți provenite din 
cauza poziției unor dele
gații occidentale. Insă 
este limpede că printr-o 
dorință unanimă de co
laborare și înțelegere 
dovedită în mod con
cret prin fapte, se poa
te ajunge la un acord.

In încheierea acestei 
ședințe, președintele — 
șeful delegației R. P. 
Romine — a declarat 
că Comitetul și-a în
ceput azi munca pentru 
încheierea unui acord 
de dezarmare generală 
și totală, așa cum este 
prevăzut în paragraful 
1 al acordului de proce
dură, adoptat vinerea 
trecută. Întregul Comi
tet a fost de acord cu 
aprecierea pe care pre
ședintele a dat-o lucră
rilor de marți dimi
neața.

le ce decurg din apartenența la zona 
denuclearizată, să-și asume în plus 
obligația de a înceta înarmările și 
de a reduce forțele lor armate și 
armamentele.

Guvernul R. D. Germane consideră 
acceptabilă instituirea controlului 
special asupra lichidării tuturor ti
purilor de armă nucleară și asupra 
reducerii forțelor armate clasice în 
cele două state germane. El consi
deră posibil ca controlul asupra de
zarmării în domeniul armei nuclea
re și al forțelor armate clasice să fie 
înfăptuit în ambele state germane 
de o comisie creată pe bază de pa
ritate din reprezentanți ai organiza
ției Tratatului de la Varșovia și or
ganizației pactului Atlanticului de 
nord.

„Algeria a intrat
TUNIS 27 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Algeria a întîmpinat 
cu deosebită bucurie încetarea răz
boiului pe baza independenței Alge
riei, a unității poporului și terito
riului ei, se spune în declarația C.C. 
al Partidului Comunist din Algeria, 
publicată în ziarul „Et Talia”.

Atrăgînd atenția poporului asupra 
afirmației greșite potrivit căreia 
greutățile s-ar fi terminat o dată cu 
încetarea focului, ' -
Algeria arată că 
într-o nouă etapă 
asuprire colonială 
ani. Această etapă cere din partea 
algerienilor să desfășoare lupta po-

intr-o nouă etapă"

C.C. al P.C. din 
Algeria a intrat 
istorică, după o 
de peste 130 de

Evenimente sîngeroase la Alger
ALGER 27 (Agerpres). — Situa

ția din principalele orașe ale 
geriei s-a caracterizat în cursul 
lei de luni prin intensificarea 
țiunilor sîngeroase la care se 
dau ultracolonialiștii din O.A.S. 
numai împotriva populației alge
riene, ci și a armatei, poliției și 
jandarmeriei franceze. Numai la 
Alger, ca urmare a încercării ultra- 
colonialiștilor de a elibera pe fas
ciștii încercuiți de forțele armate 
și poliția franceză în cartierul Bab- 
el-Oued, sînt 40 de morți și 130 de 
răniți.

în momentul în care fasciștii au 
încercat să rupă barajele ridicatd 
de forțele de poliție și armată a 
început un schimb de focuri care, 
potrivit agențiilor de presă, s-a 
continuat pînă noaptea tîrziu. în 
dimineața zilei de marți, arată a- 
genția France Presse, rebelii au fost 
complet împrăștiați, iar autorități
le controlează din nou orașul Alger.

în legătură cu noile evenimente 
sîngeroase de la Alger din după-a- 
miaza zilei de luni, prefectul poli
ției a lansat un apel.

Sarcina populației algeriene, se 
arată în apel, „este de a se apăra 
împotriva fasciștilor din O.A.S. 
care nu au altă doctrină decît vio-

Al- 
zi- 
ac- 
de- 
nu

lența oarbă, dezordinea și asasina
tul".

în apel se arată că în urma eve
nimentelor de.la Alger au fost e- 
fectuate . percheziții, și descinderi în 
cartierul Bab-el-Oued, unde au fost 
arestate 2.300 de perăoanb. La cei 
arestați au fost găsite peste 1.000 
de arme.

litică pentru întărirea unității în 
scopul lichidării O.A.S. și a activi
tății ei criminale ; pentru aplicarea 
eficientă a principiului autodeter
minării și admiterea la referendum 
a algerienilor domiciliați în Franța ; 
pentru punerea imediată în libertate 
a tuturor deținuților politici și îna
poierea în Algeria a deportaților și 
refugiaților ; pentru abrogarea le
gilor care interzic și împiedică acti
vitatea organizațiilor naționale cum 
sînt Frontul de Eliberare Națională 
din Algeria, Partidul Comunist din 
Algeria, Uniunea generală a munci
torilor algerieni, Uniunea femeilor 
din Algeria, Uniunea generală a stu
denților musulmani din Algeria ; 
pentru respectarea tuturor libertă
ților democratice ; pentru înfăptui
rea unor măsuri sociale în interesul 
populației rurale și al algerienilor 
care nu au de lucru”.

„Partidul nostru, se spune în de
clarație, va acorda sprijin Frontului 
de Eliberare Națională din Algeria 
în înfăptuirea programului lui dé e- 
liberare a țării, așa cum l-a susținut 
în trecut în războiul patriotic timp 
de peste șapte ani”.

1

La Alger continuă atacurile asasine ale bandelor O.A.S. In foto
grafie : Autoblindate aie forțelor armate franceze pe străzile cartierului 
Bab-el-Oued.

♦ ♦♦
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C.S.

DIN U.R.S.S

MOSCOVA. La 26 martie și-a în
ceput lucrările cea de-a 9-a Plenară 
a Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. consacrată sarcinilor ce 
revin sindicatelor în lumina hotărî- 
rilor Plenarei din martie a C.C. al 
P.C.U.S. în raportul prezentat la 
Plenară, Viktor Grișin, președintele 
C.C.S. din U.R.S.S., a arătat că sin
dicatele sovietice, ca și întregul po
por sovietic, sprijină și aprobă cu 
căldură hotărîrile Plenarei din mar
tie a C.C. al P.C.U.S. Pe marginea 
raportului prezentat de Viktor Gri
șin au început discuțiile. Lucrările 
Plenarei continuă.

sosi în Uniunea So- 
vizită de răspuns.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — Sub 
semnul luptei pentru rezolvarea paș
nică a problemei germane și a pro
blemei Berlinului occidental, în Pa
latul Congreselor din Bruxelles a 
avut loc o adunare a reprezentanți
lor opiniei publice belgiene, organi
zată de Asociația „Inițiativa de la 
Bruxelles pentru contribuția Belgiei 
la destinderea internațională“.

La adunare au participat deputați 
și senatori, miniștri, fruntași sindi
cali și ai vieții publice, 
universitari.

americani vor 
.vietică într-o

profesori

Europa și Asia de zone denucleari
zate“.

LONDRA. Reprezentanții a peste 40 
de țări, printre care ' R. P. Romînă, s-au 
întrunit la 26 martie la Londra, la tea 
de-a 3-a conferință internațională de 
luptă împotriva infectării apelor mărilor 
cu produse petroliere. Conferinfa va dura 
pînă la 13 aprilie.

VARȘOVIA. O delegație de spe
cialiști lomîni din industria chimică, 
condusă de tov. Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului și Chi
miei din R. P- Romînă, a vizitat timp 
de aproape două săptămîni R. P. 
Polonă, Cu acest prilej delegația ro
mînă a vizitat numeroase întreprin
deri ale industriei chimice. In urma 
tratativelor care au avut loc între 
delegația romînă și reprezentanții 
Ministerului Chimiei al R. P. Polone 
a fost semnat un protocol care sta
bilește sarcinile în domeniul extin
derii și dezvoltării colaborării dintre 
cele două țări.

BUDAPESTA. La Budapesta s-a 
desfășurat Festivalul internațional 
al modei, la care au participat șap
te țări socialiste din Europa : R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Romî
nă, R. P. Ungară și Uniunea Sovie
tică. Cu acest prilej a avut loc și 
un larg schimb de păreri și expe
riență între reprezentanții industriei 
de confecții din țările socialiste.

WASHINGTON. în Statele Unite 
se află de mai bine de trei săptămîni 
un grup de tineri turiști sovietici. 
Grupul a sosit în Statele Unite în 
conformitate cu programul schimbu
lui bilateral de delegații ale tine
retului.

în vara aceasta, un grup de tineri

NEW YORK. Savantul 
merican H. Bethe, unul 
lierii științifici ai președintelui Ken
nedy, s-a declarat împotriva conti
nuării cursei înarmărilor nucleare 
și a condamnat pe acei oa
meni de știință americani care 
exercită presiuni pentru crearea unor 
arme din ce în ce mai destructive 
„fără a se gîndi la consecințe". El 
cere insistent să se împiedice răs- 
pîndirea armelor nucleare și își ex
primă părerea că o cale judicioasă în 
această direcție ar fi „stabilirea în

atomist a- 
din consi-

RABAT. La 26 martie, în timp ce 
se afla în capitala Marocului, Anton 
Iugov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a avut o 
întrevedere cu Ben Khedda, primul 
ministru al Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria.

NEW YORK. Comandamentul mill- 
far din Fort Polk (Louisiana) a deferit 
unui tribunal militar pe Bernis Owen, 
conducătorul demonstrațiilor de rezer
viști, care s-au desfășurat sub lozinca 
„Vrem să fim lăsafi la vatră". Rezer
viștii fuseseră concentrați în toarhne 
anului trecut. Hotărîrea comandamen
tului armatei S.U.A. de a-i refine sub 
arme pe termen nedeterminat a sfîrnit 
o largă nemulțumire.

■O «O-----------

Președintele Kennedy 
despre situația economiei S. U. A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

în ultimele două luni rezultatele ob
ținute de economia S.U.A. ,,au fost 
sub așteptări“, a declarat președin
tele Kennedy. într-o scrisoare adre
sată Comitetului pentru lucrări pu
blice a Camerei Reprezentanților.

După cum transmite agenția U.P.T., 
în această scrisoare președintele 
S.U.A. cere Congresului să aprobe 
finanțarea unor lucrări de utilitate 
publică în regiunile care nu și-au re
venit din declinul înregistrat de e- 
conomia americană în 1960—1961, 
Kennedy atrage atenția Congresului 
„să nu aștepte cu aceste alocații pînă 
cînd un alt declin va amenința eco
nomia S.U.A.“.

In scrisoare, Kennedy este nevoit

să admită că „cele două rece
siuni economice din ultimii cinci ani, 
întrerupte numai printr-o redresare 
incompletă și de scurtă durată, au 
dat naștere unor probleme serioase 
legate de șomajul de mari proporții 
și durată, precum și calamităților eco
nomice în sute de centre populate în 
rîndurile tuturor păturilor populației 
țării. Din aceste centre populate fac 
parte orașe mari și mici, precum și 
localități rurale“.

în scrisoare se mai arată că de 12 • 
luni sau chiar mai de mult, 106 cen
tre populate sînt considerate regiuni 
cu un șomaj considerabil. în 958 cen
tre populate locuiește 38 la sută din 
populația țării, iar nivelul mediu al 
șomajului întrece cu 33 la sută pe cel 
înregistrat în restul țării.
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