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Deschiderea lucrărilor celui de-al lll-lea Congres al Cooperației meșteșugăreștiSalutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Statși Consiliului de Miniștri
prezentat de tovarășul Chivu Stoica
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Joi dimineața, în sala Ateneului Republicii Populare Romine, a avut loc ședința consacrată constituirii Consiliului Superior al Agriculturii.La ședință au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, președintele Consiliului Superior al A- griculturii, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.
i -------------------------

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a rostit cuvîntul de deschidere.Tovarășul Nicolae Giosan a dat apoi citire Hotărîrii Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne privind a- probarea constituirii Consiliului Superior al Agriculturii.In continuare a avut loc ședința de lucru a Consiliului Superior al Agriculturii, după care au urmat ședințe pe secții.In ședința plenară

după-amiază, tovarășul Mihai Dalea a făcut o expunere cu privire la sarcinile actuale ale agriculturii, la măsurile ce trebuie luate de către consiliile agricole regionale și raionale în vederea creșterii producției agricole, consolidării și dezvoltării continue a unităților agricole socialiste, pentru ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii agriculturi.Lucrările continuă.

Tovarăși,Vă este cunoscut că recenta sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, la care au participat alături de deputați peste 11.000 de invitați din întreaga țară, a votat, în urma unor largi dezbateri, pe baza propunerilor Comitetului Central al partidului, legea pentru organizarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale șl raionale.Ședința noastră de astăzi este consacrată constituirii Consiliului Superior al Agriculturii, ca organ central de conducere a agriculturii, care, după cum știți, are menirea să asigure realizarea sarcinilor stabilite de partid și guvern privind creșterea producției agricole, consolidarea și dezvoltarea continuă a unităților agricole socialiste, ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii noastre agriculturi.Așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheor- ghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale și în dezbaterile care au avut loc cu acest prilej, forma de organizare a conducerii agriculturii stabilită prin Legea adoptată de sesiune este impusă de noua etapă de dezvoltare în care am pășit ca urmare a încheierii colectivizării.Schimbarea radicală a sistemului de conducere a agriculturii este o măsură revoluționară, originală, proprie partidului nostru, izvorîtă din realitățile țării noastre, din propria noastră experiență, constituind o contribuție de preț la rezolvarea unei probleme de bază a statului socialist — problema conducerii agriculturii.A fost necesară o asemenea măsură revoluționară, deoarece vechea formă de conducere, compatibilă cu o agricultură în care predomina proprietatea individuală asupra pă- mîntului, a fost depășită, nu putea să asigure rezolvarea problemelor— ingineri agronomi și hortiviticoli ingineri zootehnicieni și medici veterinari— ingineri mecanizatori>— ingineri economiști, hidroamelioratori și alți specialiști— țărani colectiviști — președinți de gospodării colective

principale ale producției agricole, să înfăptuiască cu succes sarcinile mari și complexe ce-i stăteau în față în condițiile în care socialismul a cuprins întreaga noastră economie națională.Noul sistem de organizare a conducerii agriculturii se întemeiază pe faptul că organele conducătoare, de la Consiliul Superior și pînă la consiliile raionale, sînt constituite din cele mai calificate cadre de ingineri agronomi, hortiviticultori, zooteh- nicieni, mecanizatori, medici veterinari, care lucrează în marea lor majoritate nemijlocit în producție, președinți de gospodării colective cu o bogată experiență în munca de organizare și conducere a gospodăriilor, cadre didactice din învățămîn- tul agricol, oameni de știință din institutele de cercetări și din stațiunile experimentale, cu o înaltă pregătire teoretică și experiență practică.Structura organizatorică a noului sistem, modul de funcționare a organelor de conducere, de la Consiliul Superior și pînă la consiliile raionale, fiind concepute pe baza acelorași principii, asigură o conducere unitară a agriculturii, de sus, de la organele centrale și pînă jos, la unitățile de producție.Faptul că din Consiliul Superior și din consiliile agricole regionale și raionale vor face parte circa 20.000 de cadre care lucrează în unitățile productive, constituie cea mai bună garanție că hotărîrile și măsurile la a căror elaborare participă • direct vor fi înfăptuite, ei fiind în primul rînd aceia care sînt chemați să le transpună în viață în unitățile în care lucrează.Pe baza propunerilor organelor locale de partid și de stat, Consiliul de Miniștri a desemnat ca membri ai Consiliului Superior al Agriculturii un număr de 983 persoane.După pregătirea de bază, membrii consiliului se repartizează astfel ;665162933033Total : 983Din Consiliul Superior al Agricul- jganele locale 'de conducere a agrî- turii fac parte specialiști din unitățile agricole productive, din școli și institute agricole, precum și din or- culturii din toate regiunile și raioanele, asigurîndu-se astfel cuprinderea întregului teritoriu al tării.

Din numărul total membri ai Consiliului Agriculturii :— 353 își desfășoară direct în gospodăriile colective ;— 99 în stat ;— 72 în tractoare ;— 58 la veterinare ;— 65 în institutele de cercetări și stațiunile experimentale agricole ;— 50 în școlile și institutele de învățămînt agricol ;— 17 ca președinți agricole regionale și București ;— 168 ca președinți agricole raionale ;— 25 ca directori ai trusturilor gospodăriilor agricole de stat ;— 76 în permanența Consiliului Superior al Agriculturii și reprezentanți ai unor organe de stat centrale.Sîntem convinși că prin această componență a Consiliului Superior se va realiza o strînsă legătură a conducerii agriculturii cu baza ei, unitățile de producție, asigurîndu-se înfăptuirea cu succes a sarcinilor de mare răspundere cu privire la întărirea și dezvoltarea continuă a gospodăriilor agricole socialiste, la creșterea considerabilă a producției agricole vegetale și animale.Legînd conducerea agriculturii de unitatea de producție, se creează condițiile cele mai favorabile desfășurării largi a inițiativei celor care iau parte directă la, procesul de producție agricolă.Participarea directă, nemijlocită, la conducerea agriculturii a celor mai bune cadre de specialiști, cu experiență, din unitățile de producție și din cercetarea științifică asigură ca această conducere să fie competentă, strîns legată de nevoile practice ale agriculturii, precum și efectuarea unui larg schimb de experiență asupra problemelor de bază ale agriculturii, asupra celor mai eficace metode de sporire a producției agricole.Noua formă de conducere dă posibilitatea dezbaterii temeinice, calificate, a celor mai actuale și importante probleme ale agriculturii, găsirii celor mai bune și mai practice soluții, adoptării hotărîrilor și măsurilor celor mai juste a căror înfăptuire să asigure realizarea cu
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Maistrul Constantin Moscu, de 
la întreprinderea Textilă Galați, 
dînd îndrumări tehnice muncitoa
relor Marioara Manea și Dumi- 
trița Dima care în curînd vor 
trece să lucreze la o mașină 
nouă.

Cărbune peste planCa urmare a dotării minelor regiunea Ploiești cu noi utilaje înaltă productivitate, minerii din ploatările trustului „Muntenia” scos la suprafață, pesta plan,primele patru luni ale anului acesta mai mult de 20.000 de tone de cărbune cu un conținut de cenușă sub cifraSe care -nelese efectueze cu mijloace mecanizate un volum de lucrări de încărcare a cărbunelui din galerii șl a- bataje cu 60 la sută mai mare decît anul trecut.

din de ex- au în
admisă.prevede ca prin noile măsuri urmează a fi aplicate în mi- djn această p&te- ă. țării- să

9
Brigăzî de medici 

în exploatările forestiere
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Re

cent, secțiunea sănătății a Sfatului 
popular regional Bacău a trimis în 
unitățile forestiere din raza re
giunii 5 brigăzi formate din cadre 
medicale. Ele vor analiza felul cum 
funcționează aci asistența medicală, 
precum și condițiile de muncă și de trai ale muncitorilor forestieri.

pe Butnaripanouri prefabricate
(Foto : Agerpres)

Noi construcții de locuințe din 
levardul 1 Mai din Capitală.

Sporesc producția de otel
Topitorii care lucrează la cuptoarele 

electrice de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au sporit anul acesta pro
ducția de oțeluri speciale pentru rul
menți cu aproape 50 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului tre
cut. In același timp ei au realizat 2 
mărci noi de oțel cu un consum mai 
redus de materiale pentru aliere și cu 
rezistentă mai mare.

Preocuparea oțelariior pentru 
mite uzinelor constructoare de 
cantități. sporite din asemenea oțeluri și 
de calitate superioară se reflectă si în 
alte rezultate. La oțelăria electrică a 
combinatului, planul de producție a fost 
depășit în fiecare lună cu 4—8 la sută, 
iar calitatea oțelului după laminare a în. 
regis'rat o creștere de peste 2 la sută.

a »ri- 
mașini

Dragi tovarăși.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne transmit un călduros salut delega- ților la cel de-al lll-lea Congres al Cooperației Meșteșugărești, și, prin ei, tuturor lucrătorilor din cooperativele meșteșugărești din întreaga țară.Lucrările Congresului se desfășoară curînd după sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, care a sărbătorit evenimentul istoric al încheierii colectivizării agriculturii. în țara noastră socialismul a învins definitiv la orașe și sate. Sub conducerea încercată a partidului, a Comitetului său Central, poporul nostru a obținut strălucite succese în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. La aceste realizări și-a adus o contribuție de seamă cooperația meșteșugărească, care numără în rîndurile ei peste 117.000 de membri.Călăuzindu-se după indicațiile date de Congresul al lll-lea al partidului, cooperația meșteșugărească și-a îmbunătățit și lărgit activitatea, a extins volumul prestărilor de servicii, creînd unități noi în întreaga țară, a realizat progrese continue în ridicarea calității lucrărilor executate, a dezvoltat producția de artizanat, care se bucură de o bună apreciere atît în țară cît și peste hotare. Membrii cooperativelor meșteșugărești au obținut rezultate bune în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea rentabilității unităților, ceea ce a contribuit la consolidarea economică a cooperativelor, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cooperatorilor.Partidul și guvernul, oamenii muncii din țara noastră prețuiesc munca rodnică desfășurată de masa cooperatorilor pentru mai buna deservire a populației, succesele obținute de cooperația meșteșugărească în îndeplinirea sarcinilor sale.
Tovarăși,In țara noastră, pe baza avîntului întregii economii, a dezvoltării în ritm susținut a producției industriale și agricole, crește continuu nivelul de trai material și cultural al poporului muncitor. Oamenii muncii de la orașe și sate se îmbracă și se hrănesc mai bine, dispun de tot mai multe bunuri de uz gospodăresc și personal, care le fac viața din ce în ce mai confortabilă. Aceasta pune în fața cooperației meșteșugărești sarcina de mare răspundere de a ridica la un nivel superior activitatea de deservire a populației, de a face față în condiții tot mai bune cerințelor crescînde ale oamenilor muncii.în centrul întregii activități a cooperației meșteșu-

'găreștl trebuie să stea lărgirea prestărilor de servicii în toate domeniile necesare populației. In acest scop, organele cooperației meșteșugărești trebuie să studieze cu atenție cerințele oamenilor muncii din fiecare regiune, raion, oraș, centru muncitoresc, stațiune de odihnă, să dezvolte șl să perfecționeze activitatea cooperativelor în raport cu aceste necesități. Totodată, unitățile cooperației meșteșugărești trebuie să spo« rească și mai mult producția obiectelor de artă populară, să lărgească sortimentul șl să îmbunătățească calitatea acestor produse.Membrii cooperativelor meșteșugărești să considere drept o sarcină de cinste realizarea unor lucrări do bună calitate, executarea conștiincioasă și la timp a comenzilor ce le sînt încredințate, să-și cîștige, prin muncă ireproșabilă, o bună apreciere din partea populației.Sfaturile populare trebuie să manifeste o preocupare sporită față de activitatea cooperativelor meșteșugărești, să vegheze la dezvoltarea rețelei de unități cooperatiste și la justa lor amplasare, la îmbunătățirea permanentă a calității lucrărilor șl deservirea civilizată a cetățenilor.Organele de conducere ale cooperației meșteșugă« rești sînt chemate să-și îmbunătățească munca de în« drumare și control în ce privește gospodărirea cooperativelor, reducerea costurilor de producție, sporirea rentabilității unităților și dezvoltarea avutului obștesc, baza întăririi activității economice a cooperativelor, a creșterii veniturilor și bunăstării cooperatorilor. El« trebuie să se preocupe permanent de creșterea cadrelor necesare cooperației meșteșugărești, de ridicarea continuă a calificării șl îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale cooperatorilor.Organele șl organizațiile de partid trebuie să asigure o permanentă îndrumare a activității coopera« tivelor meșteșugărești, să mobilizeze pe cooperatori lâ îndeplinirea sarcinilor de producție, să desfășoare o largă muncă educativă de dezvoltare a atitudinii socialiste față de muncă și avutul obștesc, de lichidară a deprinderilor și mentalităților înapoiate, de formare a omului nou, cetățean conștient șl devotat al patriei noastre socialiste.Exprimîndu-și convingerea că membrii cooperativelor meșteșugărești vor munci cu tot elanul pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne urează celui de-al lll-lea Congres al Cooperației Meșteșugărești succes deplin în desfășurarea lucrărilor sale.
Ședințele din ziua de u -în sala mică a Palatului R. P. Romîne s-a deschis joi dimineață Congresul al lll-lea al Cooperației meșteșugărești din Éi P. Romînă.La lucrări participă 370 de delegați reprezentînd pe cei peste 117.000 de membri ai cooperativelor meșteșugărești din întreaga țară.La deschiderea congresului , au asistat tovarășii Chivu Stoica, Petre Borilă, Ștefan Voitec, membri ai C. C. al P.M.R., miniștri, conducători de 'instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cadre de conducere din economie.Sînt prezență delegați ai organizațiilor cooperatiste din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară.Lucrările Congresului au fost deschise de tovarășul GheorgheVa- silichi, președintele U.C.E.C.O.M.După alegerea prezidiului și a comisiilor de lucru ale congresului a fost adoptată ordinea de zi care cuprinde : prezentarea raportului de activitate al Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și a raportului de activitate al Comisiei de revizie U.C.E.C.O.M., adoptarea unor îmbunătățiri aduse statutului U.C.E.C.O.M. și alegerea organelor de conducere U.C.E.C.O.M.întîmpinat cu vii aplauze de par-

ticipanțil la congres, a luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, care a transmis din partea C.C. al P.M.R., a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri un cald salut de- legaților din întreaga țară la cel de-al lll-lea Congres al Cooperației meșteșugărești și, prin ei, tuturor lucrătorilor din cooperativele meșteșugărești.La primul punct al ordine! de zi a luat . cuvîntul tovarășul Gheorghe Vâsiïichï, care a ' prezentat raportul de activitate al Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

17 maiIn continuarea lucrărilor, tovarășul Adam Simion, președintele Comisiei de revizie a U.C.E.C.O.M., a prezentat raportul de activitate al comisiei.în ședința de după-amiază au început discuțiile la cele două rapoarte prezentate. Au luat cuvîntul tovarășii : Vasile Andrei, președintele Uniunii regionale a cooperativelor meșteșugărești Ploiești, Constantin Cristu, președintele cooperativei „înfrățirea" din Medgidia, Iosif Be«(Continuare în pag. III-a)
Atenție deosebită lucrărilor 
de întreținere a culturilor

(Continuare în pag. III-a)

sæEEassiEsssæn
Lucrări de modernizare în porturiIn porturile maritime și fluviale se fac în prezent importante lucrări de modernizare. La Galați s-a început amenajarea a trei dane pentru acostarea vaselor de mare tonaj și a unui chei modern, care vor contribui la creșterea de aproape două ori a capacității docurilor. în alte portari fluviale, printre care Brăila, Orșova și Oltenița, se instalează macarale și stivuitoare în vederea mecanizării operațiilor grele.In portul maritim Constanța se montează rale de mare productivitate.Prin mărirea gradului de mecanizare a în porturi durata de staționare a vaselor pentru încărcare și descărcare se va reduce în acest an cu circa 20 la sută față de a- nul trecut.

MOLDOVA 
NOUĂ (coresp. 
„Scînteii"). — în 
cadrul gospodăriei 
colective din co
muna Socol, raio
nul Moldova Nouă, 
s-a amenajat o 
pepinieră viticolă. 
Aici s-au altoit 
23.000 vițe din so
iul „Creața" care 
vor fi plantate în 
1963 pe o suprafa
ță de 2,5 ha. Prin 
amenajarea aces
tei pepiniere, co
lectiviștii vor rea
liza economii anu
ale în valoare de 
aproape 50.000 lei

9 maca-lucrărilor
Călătorie pe.,.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In 
cadrul manifestărilor casei raionale de 
cultură din Marghita sînt organizate ade
sea „Călătorii pe... hartă".

La ultima manifestare de acest fel, în 
prezenfa unui număr însemnat de invi
tați — țărani colectiviști — s-a făcut 
o „călătorie" prin gospodăriile colective 
fruntașe ale raionului Marghita. Cu a- 
ceastă ocazie a fost popularizată expe
riența acumulată de aceste unități în di
ferite sectoare de producție.

hartă

La odihna 
și tratament

oa- 
din 

și 
re-

CRAIOVA (co
resp. „Scînteii”).— 
Tot mai mulți 
meni ai muncii 
Oltenia — ca 
din celelalte
giuni ale țării — 
își petrec conce
diul de odihnă sau 
se tratează în sta
țiunile 1 
materice, 
mitetele 
lor din 
derile și 
regiunii 
în diferite stațiuni 
balneare,' de Ia în
ceputul anului și 
pînă acum, aproa
pe 5.000 de per
soane, iar prin a- 
genția O.N.T. „Car- 
pați” din Craiova 
— peste 500 de 
persoane.

balneo-cli- 
. Prin co- 

sindicate- 
întreprin- 

institutiile 
au plecat

Centrul raional Negrești racordat 
la sistemul energetic național

MARE (coresp.
Colectivul 
regionale 
Maramu- 

zilele tre-

DE PESTE HOTARE

34.000 DE MUNCITORI VEST- 
GERMANI, care fac parte din organizația din Düsseldorf a sindicatului metalurgiștilor, au declarat, prin reprezentanții lor, că este necesar să se protesteze prin toate mijloacele, inclusiv prin greve, împotriva legilor antidemocratice excepționale pregătite de guvernul de la Bonn.

BERTRAND RUSSELL, președintele „Comitetului celor 100“, nu intenționează să renunțe la sprijinirea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, de la Moscova, în pofida hotărîrii conducerii partidului laburist englez de a-1 exclude din partid. B. Russell este de părere că „problema coexistenței omenirii este mult mai importantă decît problema apartenenței la partidul laburist“.
BAIA

„Scînteii"). — 
întreprinderii 
de electricitate 
reș a terminat 
cute construcția liniei de 

■înaltă tensiune Seini-Ne- 
grești. Prin aceasta se 
creează condiții pentru e- 
lectrificarea tuturor co
munelor și satelor din ra
ionul Oaș. Raionul Oaș 
este cel de-al cincilea ra
ion din regiunea Maramu-

reș racordat la sistemul 
energetic național. In pre
zent, constructorii ener- 
geticieni lucrează la liniile 
de înaltă tensiune care 
vor lega localitățile Seini- 
Cehul Silvaniei, 
Mare-Halmeu și
Mare-Cărășeu. Astăzi pe 
cuprinsul regiunii Mara
mureș sînt de 10 ori mai 
multe comune și sate e- 
lectrificate decît în 1950.

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
CANADEI a declarat agenției „Canadian Press News' că țara sa va refuza orice cerere de a trimite trupe în Laos. El a menționat că grupul Boun Oum-Fumi Nosavan poartă întreaga răspundere pentru Laos. actuala criză din
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COLOMBOdistribuire are, aparținînd unor companii străine, au fost preluate de către societatea de stat „Corporația ceyloneză a petrolului'.
143 de centre de produselor petrolie-

Cu toate că anul acesta primăvara venit cu întîrziere iar ploile au căzut zile la rînd, colectiviștii și mecanizatorii din S.M.T. și G.A.S. au folosit din plin mijloacele de lucru în zilele cu timp prielnic, reușind să facă însămînțările la vreme și la un nivel calitativ superior față de anii trecuți. Astfel, în prima campanie agricolă desfășurată după încheierea colectivizării agriculturii s-a dovedit din plin ce mare forță reprezintă munca imită a țăranilor colectiviști.Au mai rămas numai unele terenuri din lunci pe care, din cauza excesului de umiditate, nu s-a putut face semănatul. Pe aceste terenuri colectiviștii și lucrătorii din gospodăriile de stat execută lucrări de scurgere a apelor și, pe măsură ce terenul se svîntă, fac semănatul, astfel ca nici o parcelă de teren să nu rămînă neînsămînțată.Peste tot culturile au răsărit și se dezvoltă repede, iar condițiile climaterice din acest an sînt favorabile obținerii de recolte bogate. Fiecare țăran știe că asta nu înseamnă că de aici înainte n-a mai rămas decît să aduni recolta și s-o duci la magazie. Odată cu dezvoltarea culturilor agricole cresc și buruienile care răpesc din hrana și apa necesare plantelor. Pe lîngă aceasta, ploile căzute în ultima vreme au bătătorit pămîntul și au favorizat formarea crustei, care înlesnește pierderea apei din sol și stînjenește dezvoltarea plantelor.Pentru obținerea de recolte sporite la hectar este necesar ca în a- ceastă perioadă să se dea o mare a- tenție lucrărilor de întreținere a culturilor de porumb, floarea-soare- lui, sfeclă de zahăr și alte culturi prășitoare. Executînd patru prașile la vreme și de bună calitate, colectiviștii din satul Radu Vodă, raionul Lehliu, au realizat anul trecut producții ridicate la toate culturile prășitoare : de pe 771 de hectare cîte 4.500 kg porumb boabe la ha, de pe 180 ha cîte 1.745 kg floarea-soarelui la ha, iar de pe 60 ha cîte 34.135 kg de sfeclă de zahăr la ha. Și anul acesta colectiviștii au început la timp lucrările de întreținere a culturilor. La floarea-soarelui și sfeclă de zahăr ei au terminat de cîteva zile prima prașilă, iar acum prășesc porumbul.în multe gospodării de stat și colective se lucrează intens la întreținerea culturilor. în regiunea București s-a executat prașila întîia la sfecla de zahă- și floarea-soarelui. iar la porumb această lucrare s-a făcut pe o mare parte din suprafața cultivată. în regiunea Ploiești 80 de gospodării colective au terminat prima prașilă la sfeclă și floarea-soarelui. Și în regiunile Oltenia, Galați, Banat și altele s-au

a
prășit pe mari suprafețe culturile de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și porumb.în toate unitățile agricole socialiste sînt condiții ca lucrările de întreținere a culturilor să se facă la timp și la un înalt nivel agrotehnic. Ele dispun în acest an de un număr sporit de mașini agricole ; în gospodăriile colective au fost repartizați ingineri agronomi care ajută la organizarea muncii, arată colectiviștilor la fața locului, pe tarlale, ce lucrări trebuie făcute, cînd și cum anume. Recenta Hotă- rîre a partidului și guvernului cu privire la redistribuirea cadrelor de specialiști din agricultură constituie un îndemn ca fiecare specialist să depună toate eforturile pentru sporirea producției agricole. „Voi răspunde prețuirii ce ni se arată — ne-a scris inginerul agronom Ion Vrînceanu, de la gospodăria colectivă din comuna Independența, regiunea Galați — muncind cu toată dragostea și priceperea pentru sporirea producției agricole, pentru întărirea gospodăriei colective în care lucrez". Este în interesul gospodăriei colective și al fiecărui colectivist să asculte cu atenție indicațiile agronomului și să muncească cu hărnicie pentru aplicarea lor.Recomandările Institutului Central de Cercetări Agricole cu privire la lucrările de întreținere a culturilor (publicate în „Scînteia" nr. 5519 din 5 mai 1962) trebuie să constituie un ghid pentru conducerile gospodăriilor agricole de stat și colective, pentru inginerii și tehnicienii agronomi. Bineînțeles, ele nu trebuie aplicate șablon, ci în mod diferențiat, ținîn- du-se seama de condițiile specifice din fiecare gospodărie.Pe bună dreptate se arată în recomandări că lanul de porumb scăpat în buruieni la prima prașilă, greu se va reface, iar producția va fi micșorată foarte mult. Iată de ce trebuie mobilizate toate forțele ca prima prașilă mecanică între rînduri și prima prașilă manuală pe rînd să se execute fără nici o întîrziere. în recomandări se mai arată că în majoritatea cazurilor, densitatea plantelor se hotărăște odată cu executarea prașilelor manuale. De aceea, specialiștii și toți oamenii muncii din agricultură sînt datori să acorde o mare atenție asigurării densității optime și anume 30.000 -50.000 plante la hectar în condiții de neirigare, în funcție de hibridul cultivat și de condițiile climatice, de fertilitatea naturală a solului și de măsurile agrotehnice. Bine au procedat anul trecut colectiviștii din Miloșești, regiunea București, care au asigurat o densitate optimă, ceea ce a contribuit

(Continuare în pag. IIT-a)



©ci do ood&ativlști din Țînță-
Kfi—reni, raionul Filiași, ascultau ț?u oîteMa seri în urmă pe Constan- 

tln Roșaulescu, președintele gospodăriei colective, care le împărtășea Cit® l-a fost dat să audă la sesiunea Marii Adunări Naționale, Impresia de neuitat pB care l-a produs-o în. tîlnlrea ou conducătorii partidului șl statului, Raportul prezentat la sesiu
ne de tovarășul Gh. Gheorghiu-De], măreț program de înflorire a agriculturii socialiste trasat de partid.In adunarea lor, colectiviștii au discutat despre sarcinile care le stau în față pentru ca gospodăria lor să ajungă în cît mal scurt timp în rîndul celor fruntașe. Era de față și tov. Aurel Popa, secretai al comitetului raional de partid. El le-a vorbit despre marile transformări înnoitoare ce se petrec în cuprinsul raionului, despre creșterea nivelului de conștiință a colectiviștilor.Cutreierînd satele raionului, îți dai seama cît de mult s-au schimbat oamenii, ce roade minunate dă activitatea organizațiilor de partid pentru formarea omului nou al satului socialist....Tare cătrănită nesigur, de om musca pe căciulă, gătoare la G.A.C. „Drumul belșugului" din Filiași, căuta să-l convingă pe primul secretar al comitetului raional de partid, tov. Emanoil Că- peț, că ar fi o greșeală să muți în alt loc, din cauza unei neglijențe „aproape neînsemnate“, un colectivist care a prins drag de vitele ce le are-n grijă, ba a ajuns într-un fel „cadru specializat în cel mai important sector al gospodăriei". „Cadrul specializat" era, bineînțeles, chiar ea — Ioana Ene.„Pînă acum un an — ne spunea I. Tudorică, președintele gospodăriei colective — cîte nu făceam noi, ca să nu ee vînture alita oamenii în sectorul zootehnic 1 Pe tovarășa Ene nu o singură dată am rugat-o să nu lase vitele pentru altă muncă. Acum se duce ea la partid să ceară să n-o schimbăm „de la locul ei". Și o s-o ținem mai departe în brigada zootehnică“....Cînd în toamna anului trecut a aflat creze G.A.C.Brănești, colectivistul Marin Popescu a cerut președintelui, brigadierului, secretarului organizației de bază din gospodărie să aibă grijă ca să fie înscris și tul agrozootehnic.în tot cei mairesponsabilul cercului, naturale Ilie Fumurescu. „Este și unul din cei mai buni lucrători de la grădină", a completat secretarul organizației de bază, tov. Ilie Pășunoiu.Dacă-1 întrebi pe tov. Marin Popescu ce l-a îndemnat să, ceară cu atîta insistență eă învețe, îți răspunde simplu : „Cînd puneam trei straturi șl 50 de fire de răsad de varză pe peticul meu de grădină, nu trebuia prea multă știință. Ce știam din bătrîni mi-era de-ajuns. Acu-i alta povestea. Lucrez la o grădină de 9 hectare. După recoltă o să ne judece oamenii din alte sate“....Pe-o uliță a comunei Aninoasa, am întîlnit-o pe bibliotecara Eugenia Jianu cu un pachet de cărți. Ieșise „pe teren“. Trecea din casă în casă aplicînd un original sistem de „deservire la domiciliu". La fiecare trei luni, cele 3.000 de volume ale bibliotecii comunale sînt citite In 700—800 case de colectiviști. Oamenii sînt dorn,ici să cunoască tot mai multe, iar cartea este un bun sfătuitor...

șl cu glas cam, ce se simte cu Ioana Ene, mul-

că a fost repartizat să lu- în brigada legumicolă a „23 August" din comuna
el în învă-țămîn-„A fost unul din ne spunea profesorul de științe

timpul iernii activi cursanfi“

SClNTEIÀ

...Po semn® aă-i brigadier, or so- cotitoaul gospodăriei, mi-am spus despre Nicolae Parîia, din satul Brebenei, cînd l-am auzit stînd de vorbă au O. Tudor care se cam codea să iasă la săditul viței do vie. „Ce ne chinuim atîta cu dealul ăsta, mal mare daraua decît ocaua* — mormăia Tudor. „Ehei, dealul, vezi bine, ne va aduce mai mult folos chiar decît lunca Jiului — îi spuse Parîia. Acum uite, am socotit aci pe hîrtie cît primim din vîn- zarea porumbului de pe un hectar de luncă șl alături cît ne dă un hectar de vie. De două ori mai mult. Și-apoi, gîndește-te, dealul oricum nu dă recoltă mare de cereale, pe
,'llllllllllllllll!lllllllllllllllll!llllllll!!lllllllllill!lllllllll|!llllllll!ll!llllllllllii.

SCRISORI
DIN RAIONUL FILIAȘI

cînd vița nicăieri nu-i la loc mai potrivit ca aci".Pe seară, l-am întîlnit din nou p® Nicolae Parîia, înconjurat d® un grup de colectiviști cărora le arăta cît primiseră anul trecut pentru zilele muncă făcute Marin Stanca, Ion Costoiu, Alexandru Privita și alți colectiviști de nădejde. Nu-i de mirare că în echipa în care lucrează el toți colectiviștii sînt mereu pre- zenți la lucru.Am aflat mai tîrziu că tovarășul Nicolae Parîia nu are funcție de conducere în gospodăria colectivă, dar organizația de bază i-a încredințat sarcina de agitator. Și el, simplu colectivist, se simte răspunzător pentru întreaga activitate a gospodăriei.Așa gîndes.c și acționează tot mai mulți colectiviști. Iar în toate acestea se reflectă roadele muncii educative a organizațiilor de partid.upă încheierea colectivizării agriculturii, comitetul raionalde partid și-a concentrat eforturile spre a ridica și mai sus nivelul activității de partid la sate, chezășja întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective. în toate gospodăriile colective din raion s-au creat organizații de partid. în 72 brigăzi de cîmp și din sectorul zootehnic au fost create grupe de partid. în activul fără partid au fost atrași, numai în ultimele săpiă- niîni, 1.160 de colectiviști dintre cei care au muncit cu devotament luni și luni în șir, alături de comuniști, pentru colectivizarea agriculturii. Acum, pe lîngă membrii de partid, 3.400 de colectiviști din activul fără partid iau parte la munca politică de masă. Cei mai buni dintre aceștia, fruntași în munca pentru întărirea gospodăriilor colective și în activitatea obștească, sînt primiți în rîndurile membrilor și candidați- lor de partid.Comitetul raional acordă o mare atenție activității agitatorilor. în toate brigăzile și echipele din gospodăriile colective au fost repartizați ca agitatori membri de partid care se bucură de autoritate și prețuire pentru hărnicia lor, pentru rezultatele dobîndite în muncă, precum și sute și sute de alți colectiviști care au desfășurat o vie activitate în perioada colectivizării. Secretarii organizațiilor de bază informează periodic colectivele de a- gitatori asupra problemelor celor mai importante care stau în fața organizațiilor de bază și ale gospodăriilor. Rezultate bune dă participarea regulată a secretarilor comitetului raional și instructorilor teritoriali la instruirea agitatorilor pe grupe de comune.

Despre agitația vizuală în schimb se pot spune puține lucruri bune ; 
ea nu ține pasul cu schimbările petrecute în sate, rămîne în urma vieții. Panouri cu chemări : „să dezvoltăm sectorul zootehnic 1“ sau „să obținem producții sporite la hectar 1“ își au desigur roilul 1er. Ce bine ar fi însă dacă aceste chemări generals ar fi sprijinite prin popularizarea vie, convingătoare a mijloacelor practice care pot asigura sporirea producției de porumb, de legume, sau de lapte, a metodelor folosite de fruntașii recoltelor bogate 1 Or, în multe din comunele raionului găsești fie numai chemări generale, fără adrosă precisă, fie panouri cu cifre foarte concrete, dar despre lucruri de mult ieșite din actualitate. Șl totuși, pe lîngă asemenea mostre de „agitație vizuală“ trec nu puțini activiști al organelor locale de partid....Cu greu am răzbit în sala Casei de cultură din Filiași la spectacolul brigăzii artistice de agitație a colectiviștilor. Oamenii au deprins drumul spre căminul cultural unde ascultă conferințe interesante, asistă sau iau parte ca artiști amatori Ia programele formațiilor artistice. De mult succes s-au bucurat conferințele ținute aci de activiști de partid și de stat, de învățători și specialiști din agricultură pe teme din cele mai diverse : „însemnătatea creșterii fondului de bază al gospodăriei", „Cum va arăta comuna noastră în 1965“, „Din istoria satului nostru“, „Recolte mori prin culturi intercalate" ; se expun sistematic conferințe care informează pe colectiviști asupra principalelor probleme politice interne și internaționale.Cu mult interes a iost primită de colectiviști inițiativa organizării unui concurs al artiștilor amatori din raion pe tema „Muncă rodnică, unită pentru viață fericită" în cadrul căruia vor ii prezentate programe artistice consacrate popularizării fruntașilor, generalizării experienței înaintate etc. Casa raională de cultură care, deocamdată, se mulțumește să organizeze manifestări artistice doar la centrul de raion, va trebui să-și îndeplinească mai bine rolul de coordonator și îndrumător al activității căminelor culturale.Rezultate bune va da, fără îndoială, aplicarea indicației comitetului raional de partid cu privire la pregătirea unor programe artistice diferite în comunele învecinate ; în felul acesta, prin organizarea de deplasări reciproce ale echipelor culturale din aceste comune, colectiviștii vor avea posibilitatea să vizioneze mai multe spectacole.m întîlnit în satele raionului țărani care cu ani în urmăerau copleșiți de gindul cum să „iasă din iarnă" fără a se îndatora pe un întreg an la chiaburi ; acum ei duc o viață îndestulată, iau parte la schimburi de experiență în aplicarea metodelor agrotehnice, discută despre planul de muncă anual al gospodăriei colective, pun la cale acțiuni obștești pentru electrificarea comunei sau construirea unui dispensar, trimit scrisori la ziare, pun întrebări dintre cele mai neașteptate brigăzilor științifice. Toate aceste lucruri, azi firești, vorbesc despre noul în viața satului. Iar acestor schimbări petrecute în viața satelor și a țărănimii, trebuie să-i urmeze o intensificare a muncii politice și culturale, pe măsura cerințelor actuale ale satului colectivizat.

NICOLAE BIVOLU
rajwsssÂsmsnriaiJ»

în ultima vreme, ziarele regionale și raionale publică lot mai des articole, reportaje, pagini speciale, în care tratează cu tot mai multă competență o serie de probleme importante legate de dezvoltarea și întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, educarea socialistă a colectiviștilor, îmbunătățirea muncii de partid la sate.Din cîteva pagini speciale publicate în ziarele „Drum Nou“-Bra- șov, „Crișana"-Oradea, „Viața Nouă“-Galați, spicuim următoarele :Furai© variate ”Ce de "p^anie însiiozăm" ?
• ” » > J j i.-« — se intitulează articolul semnatȘi Consistent© producții de loan Kessler, președintele 

G A.C. din Marpod. Anul trecut 
colectiviștii din această gospodărie 
au însilozat 1000 de tone furaje 
din care 700 de tone porumb si
loz, iar restul de 300 de tone 
coceni în amestec cu trifoi, 
colete și frunze de zahăr, diferite 
resturi din 
precum și 56 
acesta se va 
de 1300 tone

într-un alt 
pagină, inginerul Constantin Tris
ta, directorul G.A.S. 
tă cum s-a organizat 
rie conveierul verde, 
verzi cît mai variate 
calitate, eșalonate în 
veierului verde, de 
timpuriu pînă toamna tîrziu 
stituie un aliment deosebit de va
loros în hrana vacilor. Anul acesta 
la G.A.S. Agnita s-a rezervat con- 
veierului verde o suprafață de 140 
hectare, împărțite în mod propor
țional pentru ciiltivarea secarei 
pentru masă verde, borceagului si 
trifoiului.

animaliere mari“«.
în pagina spe-

me de bază a 
zootehniei de ziarul „Drum Nou"- 
Brașov, specialiști, președinți 
gospodării colective, brigadieri 
gospodării de stat și colective 
raionul Agnita, împărtășesc 
experiența lor în asigurarea 
rajelor pentru animale.

Inginerul zootehnist Vasile Mun- 
tenaș de la G.A.C. Hosman sem
nează un articol despre „Foloasele 
pășunatului pe tarlale". Aflăm din 
acest material că anul trecut în 
urma pășunatului rațional fiecare 
hectar a dat cu 3000 de kg. mai 
multă masă verde. în anul acesta, 
arată . în continuare autorul arti
colului, se vor organiza două ta
bere de vară : una pentru tineretul 
taurin și alta pentru vacile cu 
lapte. Ca și în ceilalți ani, fiecare 
din aceste pășuni va fi împărțită 
în 2 tarlale. Atît vacile cît și 
retul taurin nu vor pășuna 
tarla mai mult de 5—8 zile.

Despre experiența G.A.S. 
dorf în întreținerea în bune 
diții a pășunilor și fînețelor 
un articol N. Tomulețiu, organiza
tor de partid. Autorul articolului a- 
rată printre altele că în această 
gospodărie s-a făcut grăpatul pă
șunilor pe o suprafață de peste 520 
ha., s-au împrăștiat mușuroaiele pe 
200 ha., s-au curățat de mărăcini 
peste 300 ha., s-au îngrășat cu sub
stanțe chimice peste 350 ha.

de 
din 
din 
din 
fu-

tine- 
pe o

Hen- 
con- 
scrie

grădina de legume, 
tone borhot. Anul 

însiloza o cantitate 
furaje.
articol din această

Agnita, ara- 
în gospodă- 

Nutrețurile 
și de bună 
cadrul con- 

primăvara 
con-

Construcții zootehnice trainice și ieftine
în cadrul unei 

pagini speciale, 
ziarul „Crîșa- 
na" din Oradea 

popularizează pe larg experiența a- 
cumulată la G.A.C. din comuna 
Ciumeghiu în executarea unor con
strucții zootehnice trainice și ief
tine din resurse locale.

Sub titlul : „Ne folosim de expe
riența acumulată", articolul sem

nat de vicepreședintele gospodă
riei, loan Netea, arată cum au reu
șit colectiviștii să ridice construcții 
zootehnice la un preț de cost 
redus. „în primăvara anului 1961, 
studiindu-se posibilitățile de va
lorificare a resurselor locale, co
lectiviștii au hotărît să folosească 
în construcții pămînt bătut, împle
tit cu nuiele. Aceasta prezenta 

. pentru noi mai multe avantaje. 
Pe lîngă faptul că nu ne costa ni
mic, îl puteam lua din imediata 
apropiere a obiectivului aflat în 
construcție. Ce-am cîștigat prin a- 
ceasta ? în primul rînd grajdurile 
sînt trainice, corespund atît din 
punct de vedere calitativ, cât și 
igienic. Apoi fiecare grajd con
struit cu pămînt bătut ne-a costat 
în medie 65.000 lei, cu 40.000 lei 
mai puțin decît grajdurile pentru 
care n-am folosit resursele locale".

Secretarul organizației de bază 
P.M.R. a gospodăriei scrie într-un 
articol despre aportul comuniști
lor în realizarea unor construcții 
zootehnice ieftine. Cu ocazia unei 
adunări a organizației de bază s-a 
făcut propunerea ca membrii de 
partid să sprijine brigada de con
strucții. angajîndu-se totodată să 
fie în fruntea acestei acțiuni. 
Aceasta a contribuit mult la redu
cerea prețului de cost al construc
țiilor.

Un grafic sugestiv reprezintă 
volumul construcțiilor din ultimii 
trei ani : dacă în anul 1958 existau 
în gospodărie 8 construcții zooteh
nice, anul acesta numărul lor va a- 
junge la 25. Astfel, colectiviștii din 
Ciumeghiu și-au asigurat necesarul 
de construcții pe măsura dezvoltă
rii gospodăriei.

Articolul „Buna organizare — te
melia succeselor“, scris de loan 
Ghender, șeful brigăzii de con
strucții, arată între altele : „Pen
tru buna desfășurare a lucră
rilor, defalcăm sarcinile lunar și 
decadal pe echipe... Am pus un 
accent deosebit Pe calitatea mun
cii prestate și folosirea resurselor 
locale... în baza experienței cîști- 
gate, lucrările le vom desfășura în

Se lărgește rejeaua 
comercială sătească

construi localuri cu etaj, des- pentru magazine și bufete, Căluț se va construi un ma- și restaurant
Prin valorificarea 

deșeurilor
Colectivul atelierului matrife de la 

seefia forjă a uzinei „23 August" din Ca
pitală a valorificat, în luna aprilie, o mare 
cantitate de deșeuri care înainte se tri
miteau la 
economisit 
tonache a 
Irife vechi

®O---------------

BACÄU (coresp. „Scînteii"). — Rețeaua comercială a cooperativelor de consum din regiunea Bacău a cunoscut o largă dezvoltare. în ultimii doi ani în satele și comunele regiunii au fost date în folosință peste 30 de magazine mixte și universale. Ele sînt înzestrate cu utilaje comerciale și mobilier modem. în prima jumătate a acestui an se vor deschide un număr de 16 magazine noi. în comunele Tazlău, r a ioni/ Buhuși, și Săbăuani, raionul Roman, se vor tinate iar în gazin

Apartamentul-etalon
S-au purtat și se vor mai purta și de 

aici înainte discuții fructuoase în jurul 
unei importante probleme a activității 
de proiectare și construcții : ce trebuie 
făcut pentru a construi locuințe cîf 
mai bune ?

Proiectanții și oamenii de pe șan
tiere au ajuns să aibă rezultate bune, 
cu care se pot mîndri, o știe oricine. 
Dar aceasta nu-i poate mulțumi. Buna 
intenție a tuturora este aceea de a pune 
la dispoziție omului un apartament care 
să-i ofere un cîf mai înalt grad de 
confort și să fie, totodată, finisat cum 
se cade, de la întreg la detaliu. în 
sfera acestor preocupări se înscriu toa
te eforturile pe care le fac, deopotri
vă, proiectanții și constructorii.

Dar și aici, ca în Orice altă activi
tate, lucrurile evoluează cu repeziciu
ne, gustul și trebuințele sînt mereu 
altele. Apar, cum se știe, materiale noi 
de construcție și de finisaj ; industria 
bunurilor casnice își întregește mereu 
gama de aparate și mașini cu noi pro
duse de mare folos familiei. Gospo
dina vrea pentru fiecare din acestea 
un loc, o nișă, pentru estetică și con
fort (așa cum fac constructorii de la 
Timișoara). Cei ce concep și constru
iesc locuințele trebuie să fie mereu 
receptivi la cererile justificate ale omu
lui muncii.

Așa a apărut, în practica muncii de 
pe șantiere, apartamenful-eîalon. Ca o 
necesitate. Ca o mostră a ceea ce au 
de gînd să construiască oamenii șan
tierelor. Ca un model pe care între
prinderea îl supune discuției tuturor 
celor interesați.

în ultima vreme, în scopul îmbună
tățirii finisajelor, pe aproape toate ma
rile șantiere de construcții de locuințe 
se fac apartamente-etalon care, o dată 
acceptate de beneficiar, servesc ca 
model pentru realizarea tuturor celor
lalte apartamente. Este un lucru care 
trebuie salutat din toată inima. Se pare 
că s-a găsit prin acestea o bună me
todă de a se discuta pe concret cum 
trebuie să fie un apartament care să 
îmbine cîf mai deplin cerințele omu
lui cu posibilitățile actuale ale indus
triei construcțiilor și materialelor de 
construcții.

Dar cum sînt folosite apartamentele- 
etalon ?

La Călan, la Galați și în alte locuri 
constructorii au organizat, la aparta
mentele prototip, schimburi de expe-

—
( Zile d0 studiu lntons. La Biblio- j 
l teca centrală universitară ăin j 
( lași studiază zilnic peste 1.0001 
I de studențl.
j (Foto : Agerpres) j
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Costache Anton

natură 
să ri-

douăsprezece 
culegerea de 
contemporan, 
preocupă în

retopit. In felul acesta s-au 
8.548 de lei. Maistrul H. An- 
recuperat, de asemenea, ma-i 
în valoare de 2.500 lei.

A-rc'.'/.'.

✓/

lanț, ceea ce asigură o mai bună 
folosire a timpului.

Pagina este bogat ilustrată cu 
portrete de fruntași în muncă, cu 
fotografii care înfățișează parte din 
construcțiile zootehnice ale gospo
dăriei.Creșterea rațelor — un sector rentabil

Sub acest titlu 
ziarul „Viața 
Nouă"-Galați a 
publicat recent 

o pagină din experiența dobîndită
de G.A.S. Pisc, raionul Brăila, în 
creșterea rațelor. în articolul care 
deschide pagina, organizatorul de 
partid Tănase Iancu povestește 
cum a luat ființă crescătoria de 
rațe. Pe locul tinde fuseseră îna
inte niște cărămidării — scrie el 
■— se întindea un teren numai de 
gropi de vreo 10 hectare. Pe la 
sfîrșitul anului 1959, comuniștii 
din gospodărie au propus ca gro
pile să fie umplute cu apă prin 
canalele de irigație și să se în
ființeze o crescătorie de rațe. în 
primăvara anului 1960 s-au adus 
primii 10.000 boboci de rață. în 
1961 s-au crescut 20.000 de rațe 
care la valorificare au cîntărit 
35.618 kg. Beneficiul realizat din 
creșterea rațelor a fost de 42.700 
de lei. în anul acesta gospodăria 
crește peste 27.000 de rațe, din 
care un prim lot de 2660 au și 
fost valorificate. Iată pe scurt 
bilanțul acestei inițiative rodnice, 
ilustrat în pagină și cu un grafic 
edificator.

O serie de materiale publicate în 
aceeași pagină fac cunoscută expe
riența cîștigată în creșterea rațelor, 
între acestea amintim articolul 
semnat de ing. Milan Popovici in
titulat „Cum obținem 100 de ouă 
la fiecare rață furajată", un tabel 
al rațiilor de hrană stabilite pe 
baze științifice etc.

Un loc de cinste în pagină îl 
ocupă și prezentarea fruntașilor 
în muncă. Crescătoarea fruntașă 
Ana Ivanova semnează un articol 
intitulat „O îndeletnicire frumoa
să“, în care împărtășește din expe
riența ei. Pagina se încheie cu un 
scurt îndemn — sub titlul „Urma- 
ți-le exemplul !" — adresat unor 
gospodării de stat și colectiva din 
regiune.

rlență în toată regula între proiectant, 
beneficiar și oamenii șantierului. Fie
care și-a spus părerea, s-a ajuns la o 
concluzie comună, după care s-au fă
cut recomandări constructorului. în fe
lul acesta s-a putut ajunge la finisaje 
cît mai corespunzătoare cerințelor unei 
locuințe de azi. însă lucrurile nu stau 
așa pretutindeni.

Constructorul de pe șantierul Smeu- 
rei, din Pitești, a făcut și el două apar- 
tamenfe-etalon, cu două și trei camere. 
Sfatul popular orășenesc și-a trimis re
prezentantul său să le vadă, să-și pre
cizeze pretențiile. Proiectantul, de ase
menea. Cei doi au venit, și-au împăr
tășit reciproc impresiile și au plecat, 
lăsînd constructorul așa cum l-au găsit. 
Acum, șeful șantierului, inginerul H. 
Margine, spune : „Așteptam de la ei 
observații, pozitive sau critice. Dar 
nu-i nimic ; îi vom invita încă o dată“.

Să fie la mijloc teama de răspunde
re ? Ar fi de neînțeles : aparfamentul- 
etalon este făcut cu scopul de a da 
prilej unei confruntări de opinii, pen
tru a se stabili soluția cea mai bună 
pentru finisarea locuințelor.

O asemenea atitudine nu-i de 
să-i stimuleze pe constructori,
dice calitatea muncii în construcții. Și 
nu numai la Pitești, dar și în alte re
giuni — Oltenia, Banat etc., — apar- 
famentele-efalon nu se bucură de a- 
tenție, în primul rînd din partea bene
ficiarului și proiectantului (fără să mai 
vorbim că la discutarea modelului de 
apartament prezentat de consfrùcfor ar 
trebui să fie invitați și alți oameni ai 
muncii, cu deosebire gospodine). Alt
minteri, nu s-ar fi ajuns ca lemnăria in
terioară — uși și ferestre — din unele 
apartamente să fie vopsite în verde 
închis, ceea ce dă locuinței un aspect 
de baracament (Reșița) ; nu s-ar fi a- 
juns la mozaicuri de aceeași culoare 
peste fot și insuficient șlefuite sau, pe 
alocuri, la bucătării mult prea adînci, 
însă sfrîmfe, încît pun sub semnul în
trebării posibilitatea folosirii mobilie
rului din comerț (Craiova, Drăgășani).

La Timișoara, în lotul 12, se pregă
tește un aparfameni-etalon cu zugră
veli și pardoseli pe bază de materiale 
plastice, cu intrînduri pe hol pentru 
frigider șj mașină de spălat, cu baie 
zidită în faianță etc. Cum e și firesc, 
constructorul așteaptă ca beneficiarul 
și proiectantul să consfințească această 
strădanie a lui și să stabilească împre
ună modelul, linia viitoarelor aparta
mente. Este o foarte îndreptățită pre
tenție.

Apartamenfele-etalon și-au dovedit 
pe deplin utilitatea acolo unde ele au 
constituit obiectul unei atenții stărui
toare. E bine ca astfel de modele să 
nu lipsească de pe nici un șantier. 
Bineînțeles, cu condiția absolut obli
gatorie ca afîf sfaturile populare, cît și 
organul de proioctare regional și con
structorul să le acorde toată atenția, 
cu convingerea că apartamentele-eta- 
lon sînt un mijloc, o cale de îmbună
tățire a muncii în construcții, de mă
rire a gradului de confort al locuinței.

ST. ZIDARIȚA

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

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : FRAȚII KARAMAZOV — (ore
le 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI 
— (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : SFÎNTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : TACHE, TANKE ȘI 
CADIR — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO ..................... .. ‘
copii) : SALUT VOIOS

TEATRUL 
AL DOILEA 
le 19,30).

TEATRUL 
GIULEȘTI ; 
19,30).

TEATRUL _______ _
TĂNASE“ (Sala Savoy) ; 
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) ; 
CONCERT ÎN RE... I-IAZLIU — (orele 
20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
ALBA CA ZĂPADA — (orele 16). (Sala 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
(orele 16).

CINEMATOGRAFE. LUNGA NOAPTE 
A LUI '43 : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 20), Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15), București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15). ANII FECIORIEI : Re
publica (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FIBIE : 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla
căra (11; 15; 17; 19; 21), Olga Bancic (15; 
17; 19; grădină — 20,30), Grădina Tudor 
Vladimirescu (20). APARTAMENTUL — 
cinemascop ; Gh. Doja (10; 12,30; 16,15; 
18,45; 21,15), Alex. Sahia (9; 11,30; 14;
16,30; 10; 21,30), G. Coșbuc (10; 12,30;
15,30; 10; 20,30). ȘOFERII ÎADU-.

(orele_20). (Sala pentru 
(orele 17).

DE COMEDIE : SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL — (ore-

MUNCITORESC C.F.R.- 
ROMAGNOLA — (orele
SATIRIC MUZICAL „C. 

VORBA RE-

Subiectele celor 
schițe, care alcătuiesc 
față, aparțin satului 
Pe Costache Anton îl 
special lucrurile obișnuite, în apa
rență „mărunte", 
vistul Ilie Daneț se întoarce intr-o 
zi de la oraș cu douăsprezece far
furii și sparge strachina mare de 
lut, din care mînca pînă acum toată 
familia lui. („Lună beată"). Morocă
nosul Simian Totocea se hotărăște, 
într-o zi, să ia cuvîntul (pentru pri
ma dată în viața lui), în adunarea 
generală a gospodăriei colective 

printr-o gos- 
a fermei de 
el, se poate a- 
mai însemnat 
la cuvînt").

„banale". Colecti-

și să arate cum 
podărire chibzuită 
porci, unde lucrează 
duce un venit mult 
gospodăriei („Primul

Așadar, lucruri obișnuite, de fie
care zi. Autorul vădește o cunoaștere 
bună a lumii satului. Problemele ce-i 
frământă pe oameni, bucuriile și ne
cazurile lor, nu-i sînt deloc străine.

Un merit al cărții îl constituie 
pulsul viu, contemporan, care o stră
bate. După lectura ei, imaginea satului de azi îți apare destul de lim
pede. Colectiviștii se bucură de roa
dele electrificării, ale pătrunderii 
culturii la sate, își construiesc case 
noi etc. Intervin schimbări și în 
mentalitatea lor, oamenii se dezbară 
de vechi obiceiuri și năravuri. Gri- 
gore Țurcaș, on\ însingurat, timid, 
văzînd că gospodăria îl sprijină în 
ridicarea unei case noi, își dă seama 
că bucuria lui nu poate fi întreagă 
decît împărtășind-o tuturor celor din 
sat. („Printre oameni").

Sînt surprinse și aspecte legate de 
perioada dinainte de terminarea co
lectivizării agriculturii. După moar-

tea unei bătrîne, peticul ei de pămînt 
cauzează conflicte de ani de zile între 
cumnații care se ceartă pentru 
moștenire. Cele cîteva prăjini de pă
mînt sînt arate în vrăjmășie, cînd 
de unul, cînd de celălalt din cei doi 
rivali. Pământul constituie astfel 
„umbra" care-i desparte pe oameni, 
umbră care dispare însă odată cu 
cererile de înscriere în gospodăria 
colectivă („Umbra").

Costache Anton procedează, une
ori, ca un reporter care informează 
despre viața nouă a satului, dînd 
amănunte cu privire la fondul de 
bază, la ferma de vaci etc. Pe alocuri, 
din pricina netransfigurării artistice 
a materialului de viață, autorul se 
îndepărtează de la cerințele schiței, 
grija pentru concentrare și pentru un 
conflict strîns, bine închegat fiind 
mai puțin evidentă („Reprezentantul 
O.C.R.-ului"). în genere, eroii lui 
Costache Anton sînt oameni cu o 
intensă viață interioară. Uneori, însă, 
autorul le creează în mod artificial, 
false probleme, ca în cazul eroului 
din schița „Plecarea", care în mod 
nemotivat este cuprins de „nostal
gia" drumului. Nu toate per -.onajele 
sînt suficient de bine conturate. Se 
pot cita neglijențe de stil, repetiții 
care denotă o insuficientă muncă 
asupra textului.

Luat în ansamblu, volumul de 
schițe „Lună beată" se înscrie ca o 
reușită a autorului, atestînd un ta
lent care, printr-un efort sporit de 
adîncire a vieții și de perfecționare 
a măiestriei artistice, se va putea 
dezvolta pe linia exigențelor de 
astăzi ale literaturii noastre.

MARIN SORESCU

CEZAR PETRESCU : Vladim sau drumul pierdut. Editura pentru literatură, 536 pagini — 12,70 lei.M. SEBASTIAN: Accidentul — roman. Editura pentru literatu,- ră, 256 pagini — 6,05 lei.S. FĂRCĂȘAN : J.B.C. trece cortina, ediția a Il-a revăzută, Ed. tineretului, 232 pagini — 5,35 lei.

LUI rulează la cinematografele Ma- 
gheru (9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 10; 21,30 
— grădină 20; 22,30), înfrățirea între po
poare (10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina Elena Pavel (orele 20,45), Sta
dionul Giulești (orele 20), Volga 
(9,30; 12; 14,30; 10,30; 19; 21,15), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Sta
dionul Dinamo (orele 20), Grădina 
Progresul (orele 20), V. Alecsandri 
(13; 15,30; 18; 20,45). POST-RESTANT : 
C'-tin David (15; 17; 10; 21). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATA : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amlază 16; 18,15; 20,30). CURCANII 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30),
V. Roaită (10; 12; 15,30; 17,30; 19,15), Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESIU
NEA DOAMNEI WARREN : Central
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Moșilor 
(16; 18,15; — grădină 20,30). TOT AURUL 
DIN LUME : Victoria (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE (ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂL
BATICE : 13 Septembrie (10; 12; 16,30; 
18,30; 20.30). HANUL DIN SPESSART : 
Tineretului (15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBA : Cultural (16; 18; 20). ÎNTRE 
DOUA IUBIRI rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21) și N. Băl- 
cescu (16; 18,15; 20,30). MAI TARE CA 
URAGANUL : 8 Martie (15; 17; 19), 23
August (10; 12; 15; 17; 10; 21 — grădină 
20). ULTIMUL MEU TANGO : Arta (16; 
18,30; 21). GARDIANUL : 8 Mai (15; 17; 
19; 21) EXPRESUL DE SEARĂ : B. De
lavrancea (16; 18; 20). IN NOAPTEA DE 
AJUN : Unirea (16; 18). CASA SURPRI
ZELOR : T. Vladimirescu (16; 18; 20). 
CÎNTECUL ÎNTRERUPT : Munca (16,30; 
18,15; 20,30). EXPERIENȚA PRIMEJDI
OASĂ : rulează la cinematograful Popu
lar (16; 18,15; 20,30). RĂZBOI ȘI PACE 
ambele serii : Donca Simo (16; 19,30). 
ULTIMA REPRIZA : 16 Februarie (16; 
18; 20). FRUMOASA LURETTE : M. Eml- 
nescu (15; 17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI: 
rulează la cinematograful Ule Plntilie

V.

K. SIMONOV: Vii și morfi — roman. Editura pentru literatură universală, 614 pagini — 16,40 lei.MARIE MAJEROVA : Sirena — roman. Colecția „Biblioteca pentru toți”. Editura pentru literatură, 520 pagini — 5 lei.
N. KAZANTZAKIS : Libertate sau moarte (Căpitan Mihalis) — roman. Editura tineretului, 560 pagini — 11 lei.

as-, 18; 20). CINE-I DE VINA : Drumul 
Serii (16; 18; 20). B. Delavrancea (16; 18; 
20). ARTISTUL : Luceafărul (15; 17; 19). 
BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele serii : 
G. Bacovia (15,30; 19), Aurel Vlaicu (14,30; 
17,45; 21). MAMA INDIA: V. Roaită (gră- ‘ 
dină orele 20.30). Gri vița (15; 17; 19; 21).

RADIO, 
simfonic 
gistrări ; 
viziunii 
o Limba I 
zică din 
Porumbescu ____ _
duete din operete — orele 14,03 
o Lucrări de compozitori romîni — ore
le 15,10 — I o Actualitatea în țările so
cialiste - orele 15,35 - II o Din cîn- 
tecele tineretului nostru — orele 16,45 — 
I o Muzică popularii romîncască — ore
le 17,15 — I o Muzică romînească de 
estradă — orele 18,40 — II e Jurnalul 
satelor — orele 19,00 — l e Teatru :
„D-ale carnavalului“ de I. L. Caragiale
— orele 19.30 — II ® Concert ghicitoare
— orele 20,40 — I o Din cele mai cu
noscute melodii populare — orele 21,35
— Io George Enescu, compozitor, vio
lonist, pianist și dirijor — orele 22,30 — 
I o Uverturi din opere — orele 23,40
— II.

, VINERI 18 MAI. o Concert
— orele 8,45 — I o Noi înre- 
primite din partea Radlotele- 
sovietice — orele 11,03 — I 
noastră — orele 12,00 — I o Mu- 
opereta „Crai nou“ de Ciprian/ / 

orele 12,40 — I o Arii șl
' - t — II

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 mai : Vreme schimbătoare. Ce
rul va prezenta înnourări temporare mai 
ales în nordul țării Vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Minimele 
vor fl cuprinse între 3 șl 13 grade, Iar 
maximele între 16 șl 26 de grade.

d vremea?
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© x t e r Es ®meșteșugărești
Raportul prezentat de tov. Gh. VasilichlDupă ce s-a referit la condițiile în care își desfășoară în prezent activitatea cooperația meșteșugărească din țara noastră — caracterizate prin victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, dezvoltarea impetuoasă a economiei și creșterea bunăstării poporului — vorbitorul a arătat că la lupta pentru făurirea unei .vieți noi, pentru construirea socialismului, își aduc contribuția, împreună cu toți oamenii muncii, și membrii cooperativelor meșteșugărești.Cooperația meșteșugărească — a Bpus vorbitorul — numără peste 117.000 de membri, organizați în 323 de cooperative și 12.400 secții.Indicațiile extrem de prețioase Sate prin Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn cooperației meșteșugărești. în vederea îmbunătățirii continue a activității și îndreptării ei în mod deosebit spre prestarea de servicii pentru populație au stat la baza întregii munci desfășurate în ultimii ani. Astăzi, din volumul total al producției de 4 miliarde lei, 2 miliarde 600 milioane lei reprezintă prestări de servicii pentru populație. Au fost organizate activități noi pentru întreținerea diferitelor obiecte de uz casnic și personal ca : mașini de spălat rufe, frigidere, televizoare, motociclete și altele.Pentru lărgirea rețelei de deservire s-au asigurat cooperativelor spații noi, deschizîndu-se numai în ultimii doi ani peste 1.000 de unități, reamenajîndu-se și modernizîn- jdu-se 2.000 de . secții.îmbunătățirea calității lucrărilor Și prestărilor de servicii a constituit obiectivul principal al întrecerii socialiste. A fost îmbunătățită activitatea de creare a modelelor și editarea jurnalelor de modă pentru îmbrăcăminte, tricotaje, încăl- 'țărhinte.Rezultatele bune obținute în ultimii ani în activitatea cooperativelor se datoresc unei mai bune organizări a muncii și introducerii midii mecanizări. Aceasta a avut ca urmare ridicarea productivității muncii, în ultimii 2 ani, cu aproape 23 la sută. în aceeași perioadă au fost aplicate peste o mie de inovații, care au avut ca rezultat creșterea continuă a volumului deservirii populației, precum și obținerea de economii.Consiliul șl Comitetul Executiv al U.C.E.C.O.M. "’"'au dat o atenție mai mare pregătirii profesionale a cooperatorilor. S-a pus un accent deosebit pe meseriile legate de dezvoltarea noilor activități cerute de întreținerea obiectelor de uz casnic și personal.După ce s-a referit la unele lipsuri care mai persistă în deservirea populației în ce privește numărul unităților de reparații, calitatea și operativitatea lucrărilor executate și atitudinea unor cooperatori față de clienți, vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii continue a calității lucrărilor și a muncii de îndrumare și control, precum și a extinderii unităților existente și organizării altora noi.în continuare, vorbitorul a arătat realizările obținute de cooperativele de obiecte de artă populară, domeniu în care lucrează aproape 9.000 de cooperatori. Producția obiectelor de artă populară a sporit, ajungînd la finele anului 1961 la o valoare de 118 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 3 ori și jumătate față de producția anului în care s-a ținut ultimul congres. Produsele de artă populară și artizanat sînt solicitate și pe piața externă, fapt relevat cu prilejul numeroaselor prezentări de exponate la tîrgurile internaționale și de volumul sporit cerut la export.Referindu-se la producția de mare Serie a unor bunuri de consum în cadrul cooperației meșteșugărești, vorbitorul a arătat că în viitor a- ceasta va trebui în mod treptat res- trînsă, întreaga activitate concen- trîndu-se spre îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, de a dezvolta multilateral prestările de servicii pentru populație.în ultimii doi ani au fost făcute Investiții în construcții și utilaje în valoare de 108 milioane de lei. Unitățile nou construite au fost amplasate îndeosebi în centrele industriale, în stațiunile balneoclimaterice și în orașe. S-au repartizat, 'de asemenea, cooperației meșteșugărești un număr important de mijAtenție deosebită lucrărilor de întreținere 

a culturilor(Urmare din pag I) în mare măsură la obținerea unei producții de peste 5.000 kg. porumb la hectar.Experiența gospodăriilor fruntașe arată ca pentru a se obține o recoltă bogată de porumb și floarea- soarelui trebuie să se prășească mecanic între rînduri de cel puțin trei ori pînă în momentul cînd se poate intra cu tractorul fără să se rupă plantele, iar prășitul manual pe rinei trebuie să se facă de 3 ori și chiar de 4 ori. Gospodăriile colective au brațe de muncă suficiente și pot să facă și a patra prașilă, încît terenul să fie menținut curat în tot timpul vegetației culturilor. O dată cu aceste lucrări este necesar să se supravegheze permanent lanurile pentru identificarea parcelelor atacate de boli sau dăunători, în vederea aplicării celor mai eficace măsuri de combatere.Pentru ca în fiecare gospodărie colectivă lucrările de întreținere a culturilor să se facă în mod exemplar, consiliul de conducere și inginerul agronom, cu sprijinul organizației de partid, au datoria să organizeze temeinic munca brigăzilor și 

loace de transport auto, care au contribuit la buna organizare a transportului obiectelor și materialelor la unități. O contribuție la rezultatele pozitive obținute de cooperativele meșteșugărești a avut-o aprovizionarea din ce în ce mai bună cu materii prime, materiale, piese, aparate și scule.în vederea îmbunătățirii aprovizionării, conducerile de uniuni și cooperative vor trebui să ia măsuri pentru încheierea la timp a contractelor economice, urmărind livrarea la termenele stabilite, veghind la păstrarea în condiții corespunzătoare a materiilor prime, la folosirea lor cu spirit gospodăresc, la stabilirea unor ■ consumuri specifice corespunzătoare, evitînd cazurile de risipă, pierderi și degradări de materiale și de aprovizionare cu materiale peste necesități.Ca urmare a reducerii cheltuielilor de tot felul și a folosirii mai bune a rezervelor interne, s-a redus prețul de cost, au sporit beneficiile cooperativelor. în anul 1961 au fost obținute, peste plan, economii de peste 59 milioane de lei, precum și beneficii de 48 de milioane de lei. Cota parte din beneficiu ce s-a distribuit cooperatorilor la sfîr- șitul fiecărui an a totalizat numai în perioada 1960—1961 suma de a- proape 100 de milioane lei. în ultimii doi ani fondul de bază al cooperativelor s-a mărit cu aproape 25 la sută, iar fondul social cu 20 la sută, ceea ce a asigurat investiții pentru mărirea continuă a volumului activității economice.Trebuie arătat că în unele cooperative nu s-au luat întotdeauna măsuri suficiente pentru lichidarea pierderilor, nu a fost combătută și nu s-au luat măsuri împotriva încălcării disciplinei financiare, nu s-a manifestat destulă grijă pentru buna gospodărire a fondului obștesc.în vederea continuei consolidări economice a unităților, conducerile de uniuni și cooperative trebuie să folosească toate mijloacele pentru reducerea cheltuielilor neproductive și lichidarea celor inutile, întărind continuu disciplina financiară și e- xercitînd permanent un control competent și eficace, care să ducă la sporirea fondurilor obștești.Referindu-se la condițiile asigurate prin grija partidului pentru ridicarea continuă a nivelului de viață material și cultural al cooperatorilor, vorbitorul a arătat că, pe baza rezultatelor obținute în creșterea producției și ridicarea productivității muncii, cîștigul mediu al cooperatorilor, în ultimii doi ani, a crescut cu peste 18 la sută.în perioada care a trecut de la ultimul Congres s-a utilizat, prin sistemul propriu ăl asigurărilor sociale, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale membrilor cooperatori suma de 650 milioane lei.în majoritatea cooperativelor au fost introduse numeroase dispozitive de protecție la mașini și utilaje, s-a îmbunătățit sistemul de ventilație, de iluminat și de încălzire în ateliere, s-au efectuat lucrări de lărgire și de mai bună amenajare a spațiilor de producție, de deservire și altele.Vorbitorul a amintit în continuare măsurile luate de UCECOM în scopul îmbunătățirii activității și simplificării aparatului tehnic-ad- ministrativ, pentru atragerea unui număr tot mai mare de cooperatori
Ședințele din ziua de 17

(Urmare din pag. I-a)revoianu, președintele cooperativei „Munca colectivă“ din Cîmpulung Muscel, Nicolae Iancu, președintele Uniunii regionale a cooperativelor meșteșugărești Galați, Paul Pristo- pan, vicepreședintele cooperativei „Munca“ din Satu Mare, Emilia Tro- can, cooperatoare la cooperativa „Sîrguința" Brașov, Gavril Mucsi, președintele cooperativei de invalizi „Vremuri noi“ din Arad.Din partea comisiei de validare a luat cuvîntul tovarășul Ion Borcuti, care a prezentat raportul comisiei.în continuare au mai luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Florea, președintele cooperativei „Progresul“ din Bîrlad, Nicolae Bîzu, președintele cooperativei „Drum nou“ din Tg. Jiu, Ion Topor, președintele cooperativei „Munca colectivă" din To- plita, Ștefan Matei, președintele coo

echipelor, încît colectiviștii să lucreze cu spor, să folosească din plin mașinile agricole și atelajele. Acolo unde fiecărei echipe i se repartizează o anumită suprafață cu culturi pră- șitoare pentru a executa toate lucrările, inclusiv recoltatul, și fiecare colectivist știe precis ce producție va trebui să obțină echipa, ce plată suplimentară se va acorda pentru depășirea producției planificate, colectiviștii sînt stimulați să facă toate lucrările la timp și de bună calitate. în numeroase gospodării colective, unde munca este astfel organizată, între brigăzi și echipe se desfășoară o însuflețită» întrecere la lucrările de întreținere a culturilor, colectiviștii luptînd nu numai să realizeze producțiile planificate, ci să le și depășească.Reușita lucrărilor de întreținerea culturilor depinde în bună măsură de munca mecanizatorilor. Mai ales în gospodăriile de stat, mecanizatorii sînt datori să folosească din plin mașinile și fiecare oră cu timp prielnic. Cel mai important lucru pentru mecanizator este ca el să execute lucrările cu sapa rotativă și cu cultivatorul în scurt timp, îna

la conducerea treburilor unităților și a subliniat necesitatea ca organele de conducere ale cooperației meșteșugărești să-și îmbunătățească necontenit metodele de muncă, să se deplaseze mai des pe teren, să a- jute concret, la fața locului, uniunile și cooperativele.Tov. Gh. Vasilichi a arătat apoi sarcinile care stau în fața cooperatorilor pentru asigurarea unei deserviri multilaterale, rapide și de bună calitate a populației, astfel ca la finele anului 1965 volumul lucrărilor și al prestărilor de servicii să fie de circa 3 ori mai mare față de 1959.Este necesar, a subliniat vorbitorul, să dezvoltăm activitățile în care mai avem rămîneri în urmă și să creăm altele noi unde cerințele de viitor reclamă acest lucru, punînd un accent mai mare pe dezvoltarea lucrărilor de reparații, pe organizarea pe scară mai largă a prestărilor de servicii la domiciliu, urmărind ca problemă de bază, permanentă, îmbunătățirea continuă a calității deservirii populației.Conducerile cooperativelor trebuie să se preocupe mai intens de valorificarea rezervelor interne, de introducerea și extinderea micii mecanizări, de lărgirea mișcării de inovații și raționalizări, care să ducă la continua creștere a productivității muncii.O atenție mai mare se va da consultării masei largi de cetățeni prin organizarea periodică de consfătuiri cu populația, prezentări de modele și expoziții.Corespunzător cerințelor de deservire a populației, pînă în 1965 vor fi pregătiți peste 8.000 de cooperatori calificați prin școli profesionale, peste 1.100 prin școli tehnice și a- proape 10.000 prin calificarea la locul de muncă.Pentru hărgirea spațiilor șl utilarea unităților, se prevede a se investi în următorii 3 ani fonduri în valoare de peste 400 milioane lei.Pentru a mări cointeresarea materială a cooperatorilor în vederea realizării sarcinilor de plan, vor trebui îmbunătățite formele de retribuire, astfel ca ele să fie și mai str!ns legate de cantitatea și calitatea muncii depuse.Avem create — a spus vorbitorul — toate condițiile ca sarcinile care stau în fața cooperației meșteșugărești să fie duse la îndeplinire cu succes. Cooperativele noastre au o bază materială și financiară bună, creată în decursul anilor. Avem cooperatori harnici și prlcepuți care muncesc cu dragoste și elan, cadre de conducere care au acumulat o bogată experiență organizatorică și e- conomică.Va trebui să folosim cu mai multă pricepere experiența dobîndită pînă în prezent, să stimulăm cu toată ho- tărîrea inițiativa și munca creatoare a tuturor lucrătorilor din cooperația meșteșugărească, să mobilizăm toate forțele pentru ca în viitorii ani să obținem noi realizări în activitatea noastră.în încheiere vorbitorul a spus : Vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne sînt trasate pentru ca, împreună cu toți oamenii muncii, să contribuim la desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie, la întărirea păcii în lumea întreagă.
perativei „Higiena“ din Sibiu, Petru Caba, președintele Uniunii regionale a cooperativelor meșteșugărești Banat și Solomon Iotcovici, președintele Uniunii regionale a cooperativelor meșteșugărești Iași.Congresul a fost salutat de tovarășii Traico Bebov, vicepreședinte al Uniunii Centrale a cooperativelor meșteșugărești din R. P. Bulgaria, Alexandru Șipoșe, președintele Uniunii regionale Bratislava a cooperativelor meșteșugărești din R. S. Cehoslovacă și Liu Iun-chen, locțiitorul președintelui Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești din întreaga Chină.Oaspeții au oferit în dar Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești din R. P. Romînă obiecte de artă lucrate de cooperatorii din țările respective.Lucrările congresului continuă.(Agerpres)

inte ca buruienile să năpădească culturile. Mecanizatorii din S.M.T. trebuie să dea un sprijin puternic gospodăriilor colective, folosind din plin mijloacele mecanizate de care dispun. Aceasta nu înseamnă că a- colo unde timpul nu permite executarea lucrărilor cu mijloace mecanizate, gospodăriile colective să aștepte. Organizîndu-și mai bine munca, colectiviștii pot executa cu prășitori trase de cai și cu sapele toate lucrările de întreținere a culturilor.Executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor trebuie considerată de către comitetele regionale și raionale de partid, de organizațiile de partid din unitățile agricole și de sfaturile populare ca o sarcină de cea mai mare importanță, pentru a cărei realizare trebuie luate toate măsurile politice și organizatorice necesare. Oamenii muncii din agricultură sînt chemați să folosească fiecare zi, fiecare oră bună de lucru în cîmp, să execute lucrările agricole la timp și la un nivel calitativ superior în vederea obținerii uner recolte bogate.

(Urmare din pag. I-a)succes a sarcinilor creșterii producției agricole, consolidării și dezvoltării unităților agricole socialiste.După cum vă este cunoscut, Consiliul Superior al Agriculturii își desfășoară activitatea pe secții, corespunzător principalelor ramuri și probleme ale agriculturii.Modul de organizare a noului sistem de conducere dă posibilitatea analizării problemelor agriculturii în ansamblu în cadrul ședințelor ■plenare ale Consiliului, precum și pe ramuri și sectoare de activitate a producției noastre agricole, în cadrul secțiilor, ceea ce va asigura dezbaterea temeinică, deosebit de calificată a acestor probleme, precum și adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru rezolvarea lor.
Tovarăși,Legea cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale prevede ca pentru exercitarea atribuțiilor Consiliului Superior al Agriculturii între ședințele acestuia și aducerea la îndeplinire a hotărîrilor luate, Consiliul Superior să aibă un Comitet Executiv.După cum vă este cunoscut, prin- tr-un Decret al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Agriculturii a fost numit tovarășul Mihai Dalea, care, trebuie subliniat, își păstrează și atribuțiile de secretar al Comitetului Central al Partidului. Domnia sa este totodată președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii.Din Comitetul Executiv mai fac parte încă 16 persoane :7 vicepreședinți și 9 membri numiți prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.Ca vicepreședinți au fost numiți tovarășii :Nicolae Giosan — oare răspunde de activitatea de cercetare științi

Conferința profesională internațională a oamenilor iwcii 
din textile, îmbrăcăminte și pielărieJoi au continuat lucrările celei de-a doua Conferințe profesionale internaționale a oamenilor muncii din textile, îmbrăcăminte și pielărie. La discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîntul ; Jozef Spychalski (R.P. Polonă), un delegat din R.F. Germană, Mëailli Vagjel (R. P. Albania), un delegat din Republica Sud-Afri- cană, Jozsef Varga (R. P. Ungară), Takazawa (Japonia), un delegat din Spania, Gisèle Johannes (Franța), Minas Panaiotis (Cipru), Larisa Munteanu (R. P. Romînă), Fawzi

-----------o®o---------- •
A apărui nr. 5 pe anul 1962 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului^A apărut, în limba romînă, în Editura politică, nr. 5 (45) pe anul 1962 al revistei „Probleme ale păcii și socialismului“, revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și muncitorești.Acest număr începe cu comentariile redacției revistei consacrate unor probleme actuale : „încetarea focului în Algeria“ de M. SADUN, „Calea spre unitatea mișcării sindicale" de M. RICO și „Un impas politic“ de S. ANDERSEN.Urmează articolele : „Programul P.C.U.S. și perspectivele capitalismului în Anglia“ de J. GOLLAN ; „Un moment nou în istoria politică a Italiei“ de L. LONGO; „Dezarmarea generală și totală — necesitate imperioasă a ziîelor noastre" de J. KANAPA ; „Despre căile pașnică și nepașnică de înfăptuire a revoluției socialiste“ de G. KAHR ; „Prietenii adevărat! și prietenii falși ai popoarelor arabe“ de AZIZ AL HAJ, ABDELKADER EL UAH- RANI, ADNAN SAFI; „Perspectivele întrecerii economice dintre socialism și capitalism“ de V. ZAGLA- DIN.Rubrica „în partidele comuniste
........-o»o--------
SPORT

A XV-a ediție a „Cursei Păcii* 
a luat sfîrșit

• ECHIPA U.R.S.S. ȘI SAIDHUJIN ÎNVINGĂTORI
• ECHIPA R. P. ROMÎNE ȘI G. MOICEANU PE LOCURILE 6

VARȘOVIA (prin telefon). Ieri 
după-amiază, pe marele stadion din 
Capitala R. P. Polone, s-a încheiat 
cea de-a XV-a ediție a „Cursei Pă
cii".

Tradiționala întrecere sportivă, la 
care au luat parte 121 cicliști din 21 
țări europene și africane, a fost ur
mărită de-a lungul celor peste 2.400 
kilometri de milioane de cetățeni din 
R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Polonă.

Ca și anul trecut, „Cursa Păcii“ 
a scos în evidență valoarea cicliști
lor sovietici, învingători atît la in
dividual (prin Saidhujin) cît și pe 
echipe.

Ultima etapă s-a desfășurat ieri 
pe distanța de 250 km. între Byd
goszcz și Varșovia. Alergătorii au 
pedalat cu toții în pluton.

Victoria în etapă a fost decisă pe 
ultimii kilometri. Sovieticul Petrov 
a reușit să evadeze și să cîștige.

Cicliștii romîni au avut în acest 
an o comportare slabă în „Cursa 
Păcii". Singurul care a dovedit o 
formă constantă a fost Gabriel Moi- 
ceanu, mereu pe primul plan al 
cursei. El a ocupat în clasamentul 
general individual locul 6. Echipa 
R. P. Romîne s-a clasat de aseme
nea pe locul 6.

Clasamentul general individual: 
1. Saidhujin (U.R.S.S.) a parcurs 2.455 
km în 58 h 58’04’’; 2. Melihov
(U.R.S.S.) la 2’28” ; 3. Gazda (R.P.P.) 
la 6’49”; 4. De Breuker (Belgia) la 
11’46”; 5. Petrov (U.R.S.S.) la 12’16”; 
6. G. Moiceanu (R.P.R.) la 13'26". 
G. Rădulescu a ocupat locul 27, Zie

fică din domeniul agriculturii, avînd și calitatea de director al Institutului Central de Cercetări Agricole.Bucur Șchiopu — răspunde de activitatea Secției gospodăriilor de stat din cadrul Consiliului și de Trustul Central al G.A.S.Nicolae Ionescu — răspunde de Secția pentru cereale și plante tehnice ; Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor; Trustul „Agrosem“ pentru aprovizionarea cu semințe și material săditor.Virgil Gligor — răspunde de Secția de creștere a animalelor; Inspecția sanitar-veterinară ; întreprinderea de stat pentru aprovizionarea cu animale de rasă șl produse biologice de uz veterinai' ; Laboratorul central veterinar.Nicolae Ștefan — răspunde de Secția de hortiviticultură ; Inspecția de stat pentru protecția plantelor ; Laboratorul central fito-sa- nitar.Petru Moldovan — răspunde de secția de mecanizare a agriculturii ; Trustul stațiunilor de mașini și tractoare ; Trustul uzinelor de reparații ; Stațiunea de încercare și omologare a mașinilor agricole; Oficiul central de aprovizionare tehnico-materială.Eugen Alexe — răspunde de Comisia pentru coordonarea planului și pentru probleme economice.Membri ai Comitetului Executiv au fost numiți tovarășii :Gheorghe Timariu — care răspunde de Secția fondului funciar și a organizării teritoriului ; Institutul de Studii și Proiectări Agricole.David Davidescu — răspunde de Secția de învățămînt și de propagandă ; Școlile medii tehnice și de mecanizatori.în afară de aceștia, au mai fost numiți ca membri ai Comitetului Executiv tovarășii :Toma Dragoș — directorul Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea Agriculturii.Liviu Bran — directorul Institu- -------- — ■■ ==$30=........   '.......==
Mohamed, (R.A.U.), Vaino Iisakki Huhtamaki (Finlanda), Sabir Islamov (U.R.S.S.), Luis Vasques (Columbia) și Bhawana Dutt Joshi (India).Participanții la conferință au fost salutați, în numele Federației Democrate Internaționale a Femeilor, de Maria Manolescu, secretară a Consiliului Național al Femeilor din R.P. Romînă, iar din partea Federației Sindicale Mondiale de Umberto Scalia, secretar al F.S.M.Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)

și muncitorești" conține numeroase materiale informative cu privire la activitatea unor partide frățești.La rubrica „Schimb de păreri“ se publică în continuare materiale ale discuției pe tema „Căile de dezvoltare a țărilor care șl-au cucerit independența națională“.în cadrul rubricii „Cărți și reviste" este publicată o recenzie asupra culegerii de documente intitulate „De la Ribbentrop la Adenauer”, și o recenzie asupra cărții profesorului american R. Newman în legătură cu necesitatea recunoașterii R.P. Chineze de către Occidentul capitalist.în rubrica „Scrisori, note“ sînt publicate scrisorile economistului francez H. Claude și economistului italian A. Pesenti pe tema influenței exercitate de lupta de clasă asupra dezvoltării economiei țărilor capitaliste, o scrisoare din Arabia Sau- dită și o notă pe marginea problemei schimbărilor care se produc în structura clasei muncitoare din țările capitaliste.Sînt publicate, de asemenea, materiale noi la rubrica „împotriva represiunilor și persecutării democraților“.

gler — locul 28, Dumitrescu — locul 
56. Au terminat cursa 82 de concu- 
renți din cei 121 care au luat star
tul la Berlin.

Clasamentul general pe echipe : 
Ï. U.R.S.S.; 2. R. P. Polonă la 19’37”; 
3. R. D. Germană la 25’05”; 4. R. P. 
Ungară; 5. Belgia; 6. R. P. Romînă; 
7. R. S. Cehoslovacă; 8. Franța; 9. 
R. P. Bulgaria; 10 Anglia.

★
înaintea sosirii cicliștilor în ulti

ma etapă a „Cursei Păcii", pe stadio
nul din Varșovia s-a disputat meciul 
de fotbal dintre echipa Știința Cluj 
și formația Legia Varșovia. întîlni- 
rea s-a terminat cu scorul de 
1-1 (1_0).

I. DUMITRIU

In cit ev a rinduii
Astăzi, la Hanovra, în cadrul turului 

doi al „Cupei Davis” (zona europeană) 
începe meciul de tenis dintre echipele 
R. P. Romîne și R. F. Germane. Echipa 
noastră este alcătuită din I. Țiriac, C. 
Năstase și P. Mărmureanu.

★
Pugilistul maghiar Laszlo Papp este noul 

campion al Europei la cat. mijlocie. 
Miercuri seara la Viena, în prezenta a 
peste 17.000 de spectatori, Papp l-a în
vins pe danezul C. Christensen, prin o- 
prirea meciului în rundul 7.

★
Cele trei partide disputate în runda a 

9-a a turneului candidatilor la titlul mon
dial de șah s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Tal — Keres remiză ; Benko — 
Filip 1—0 I Petrosian — Korcinoi remi
ză. Partida Gheller — Fischer a fost a- 
minată, 

tulul de Cercetări Veterinare și de Biopreparate „Pasteur“.Triță Făniță și Emil Balomiri — directori generali adjuncți ai Trustului Central al G.A.S.Angelo Miculescu — vicepreședinte pentru problemele agriculturii al Comitetului de Stat al Planificării.Mircea Bulgaru — director general adjunct pentru problemele agriculturii al Direcției Centrale de Statistică.Vasile Vedeanu — președintele Consiliului Agricol Regional București.Astăzi este prima ședință de lucru a Consiliului Superior al Agriculturii. Lucrările Consiliului se vor desfășura în ședințe plenare și pe secții. Pentru a înțelege mai bine care sînt sarcinile ce ne stau în față, s-a organizat studierea de către membrii Consiliului a Raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, a Legii cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale și a altor documente recente de partid și de stat în legătură cu agricultura.Pe baza indicațiilor cuprinse în Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu- Dej la sesiunea Marii Adunări Naționale și în celelalte documente de partid, în cadrul secțiilor va trebui să se dezbată temeinic sarcinile fiecărei ramuri și sector al agriculturii, să se elaboreze planurile de lucru. Planurile ce vor fi adoptate trebuie să cuprindă cele mai importante și mai actuale probleme, precum și măsurile cele mai eficace de rezolvare a acestor probleme, de înfăptuire cu succes a sarcinilor puse de partid în fața agriculturii.Hotărîrile adoptate în secții vor fi supuse dezbaterii și aprobării întregului Consiliu la sfîrșitul acestei ședințe de lucru.
Medalion literar

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri după amiază, în sala bibliotecii re
gionale Banat a avut loc un medalion 
literar pe tema „Viafa și opera mare
lui scriitor rus A. S. Pușkin", organizat 
de biblioteca centrală regională, în co
laborare cu Casa prieteniei romîno-so- 
vietice.

Despre opera și viafa marelui scrii
tor rus, a vorbit tov. Gabriel Manolescu, 
secretar liferar la Teatrul de stat din Ti
mișoara. Actori ai teatrului au citit apoi 
din operele scriitorului. La această mani
festare culturală au luat parte numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi și in
stituții, elevi și sfudenfi, cititori perma
nent ai bibliotecii.Informații

0 Membri ai Ansamblului de stat de 
dansuri populare al Uniunii Sovietice, în 
frunte, cu artistul poporului al U.R.S.S. 
Igor Moiseev, au făcut joi o vizită la 
Consiliul general A.R.L.U.S., unde au fost 
primiți de acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte, și de alți activiști ai 
asociației. *-

Au fost de fată reprezentanți ai am
basadei Uniunii Sovietice la București.

© Joi a sosit în Capitală o delegație de 
profesori cubanezi, alcătuită din Gerardo 
Fernandez, Hector Touza și Ordenel He
redia, care vor studia probleme ale în- 
vățămîntului de cultură generală în tara 
noastră. »

(Agerpres)
---------- o®o----------

Un colectiv c m ulj â î n â a ti vă 

La fabrica de hîrtie din Canton

De la corespondentul 
nostru la Pekin

„în timpul ședeiii la Canton să vizitați fabrica de hîrtie. Veți găsi acolo un colectiv cu mult spirit de inițiativă. Muncitorii fabricii produc cantități din ce în ce mai mari de hîrtie“...Am ascultat îndemnul tovarășilor care m-au primit la sosirea la Canton și am vizitat fabrica. M-am întîl- nit acolo cu colectivul unei întreprinderi vechi — și totuși noi. Construcția fabricii a început în 1933, avînd o capacitate proiectată de 50 tone de hîrtie pe zi. Toată instalația se reducea la trei cazane de fiert și la două linii de mașini.„Aproape tot ce vedeți acum aici, sînt construcții și instalații noi — mă informează directoarea fabricii, sînt rodul anilor de putere populară. Numărul salariaților a crescut de la cîteva sute la trei mii". Am văzut cum mașini puternice taie, macină pini semeți cu miros de rășină, apoi materia primă trece în cazane de mari dimensiuni. După un șir de procese tehnologice, masa vîscoasă ajunge la cele 11 linii de mașini la capătul cărora iese în șuvoi hîrtia de rotativă.Lîngă un cazan facem cunoștință cu tehnicianul Cian Si-vei care se află în mijlocul unui grup de muncitori. Sîni muncitori fruntași, care discută în cadrul unei consfătuiri de producție, la locul de muncă, cum s-ar putea reduce în continuare timpul de fierbere.în momentul de față, aceasta este o problemă de mare importanță pentru întregul proces de fabricație —- ne informează Cian. Trebuie să îmbunătățim procesul tehnologic. Viața ne împinge la găsirea de noi soluții.Stînd de vorbă cu tehnicieni și muncitori fruntași, am aflat despre unele inovații puse în aplicare. Durata prea lungă a timpului de fierbere dăuna procesului de fabricație. S-a format atunci un colectiv de tehnologi, tehnicieni, laboranți, muncitori cu înaltă calificare, care au întreprins documentații tehnice, au făcut numeroase experiențe șl probe...

Roțârirea C. C. al P. C. U. S. 
și Consiliului ds Miniștri privind 

îmbujă’ăt'irea selecționării 
și prsgăîtrii de cadre științifice 

în U. S.S.MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite: Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o hotărîre privind îmbunătățirea selecționării șl pregătirii de cadre științifice ÎQ Uniunea Sovietică.în hotărîre se menționează că în domeniul pregătirii de cadre științifice au fost obținute succese importante. în U.R.S.S. există peste 400.000 de lucrători științifici. în ultimii ani a crescut nivelul teoretici și valoarea practică a cercetărilor ști* ințifice.„Dar sarcinile dezvoltării conții nue a științei și tehnicii cer îmbunătățirea considerabilă a selecționării și pregătirii de cadre științifice, în prezent, ritmul pregătirii lucrătorilor științifici este insuficient“, se spune în hotărîre.Hotărîrea subliniază necesitatea elaborării de planuri anuale șl de perspectivă în ce privește pregătirea cadrelor științifice.S-a stabilit că la Academia de Științe a U.R.S.S., la academiile de științe ale republicilor unionale, instii tuțiile de cercetări științifice și instituțiile de învățămînt superior, în posturile de conducere pot fi numite persoane pînă la vîrsta de 65 de ani. Excepție se poate face numai în urma unei hotărîri speciale pentru fiecare caz în parte.Hotărîrea consideră ca inadmisL bilă supraaglomerarea oamenilor de știință cu numeroase sarcini științi- fico-organizatorice și obștești care îi împiedică să depună o activitate rodnică în problemele științifice importante.
Greve în AngliaLONDRA. Aproximativ 150 de muncitori feroviari din portul Southampton s-au alăturat celor 300 de macaragii, electricieni și monta- tori care se află în grevă de la 14 mai în semn de protest împotriva încercărilor administrației de a le înrăutăți condițiile de muncă. Din cauza grevei, toate lucrările din port au fost sistate.La uzina din Birmingham a societății de construcții de tractoare „Tractors and Transmissions“ au m- trat în grevă electricienii cerînd majorarea salariilor. Greva amenință să paralizeze producția în toate întreprinderile societății „British Motor Corp.“, cărora această uzină le furnizează piese.

★LONDRA. Guvernul englez a a- nunțat recent că vor fi închise unele linii ferate locale și vor fi suspendate unele curse cu autobuzul în a- numite regiuni ale țării unde traficul nu se dovedește „rentabil“. în legătură cu această măsură anunțată de guvern, a avut loc în Camera Comunelor o dezbatere furtunoasă în cadrul căreia mai mulți deputați au cerut guvernului să asigure populației din regiunile respective mijloacele de transport corespunzătoare,

A sosit și ziua cînd s-a reușit reducerea duratei procesului de fierbere la 4 ore. Totodată introdueîndu-se o nouă tehnologie de prelucrare, s-a putut spori viteza de rotație a cilindrilor de la capacitatea de a presa 150 metri hîrtie pe minut la 210 metri la mașinile vechi și 400 metri la cele noi.— Este posibil ca ruperi de hîrtie să se producă chiar în cazul folosirii celor mai bune procedee tehnologice — spune tehnicianul Cian. Sarcina constă în reducerea timpului do lipire, în caz de rupere. Noi pînă deunăzi aveam pierderi însemnate de producție din cauza duratei prea mari a timpului de lipire. Aici ne putea ajuta numai ridicarea calificării. în această direcție a militat organizația de partid. Fiecare nouă realizare era premiată și popularizată. Și așa, durata de lipire a început să scadă tot mai mult.Toate acestea ca și alte inițiative au avut ca rezultat o sporire a producției la 250 tone pe zi ; în privința indicilor de calitate, hîrtia din Canton a atins și chiar a întrecut indicii prevăzuți pontru cele mai bune produse de hîrtie din țară.Pe mecanicul Ciu Than l-am revăzut la el acasă. Acest muncitor bătrîn, care înainte de eliberare era mai mult șomer, a apucat zorile unei vieți noi. Astăzi toți membrii maturi ai familiei sale lucrează la fabrica de hîrtie. Doi dintre fiii mai mari sînt fruntași pe fabrică. Unul din ei a stat 6 luni în Uniunea Sovietică pentru însușirea experienței ia o fabrică din Gorki. Acum este mecanic-șef de echipă și urmează cursurile serale la Institutul politehnic din Canton.Fabrica de hîrtie din Canton are un colectiv harnic, care muncește cu elan.Cînd am ieșit din fabrică, în curtea căminului de zi se jucau sute de copii. Mulți dintre ei vor continua rnîine munca constructivă a părinților lor.
EMIL SORAN
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Pentru a înăbuși mișcarea de solidaritate cu greviștii spanioli

Regimul franchist intensifică arestările

Cuvîrdarea tovarășului
N. 5. Hrușciov 

la mitingul de la Varna

peȘicu că

SOFIA 17 (Agerpres). — După ce a transmis un salut fierbinte oamenilor muncii bulgari N. S. Hrușciov a spus :Oamenii sovietici se mîndresc că au prieteni atît de devotați ca oamenii muncii din Bulgaria, alături de care este plăcut să muncești, să lupți șl să învingi ! Dar prietenia nu înseamnă numai strîngeri de mînă și cuvinte frumoase. Adevărata prietenie înseamnă ajutor reciproc și sprijin reciproc.Adevărata prietenie se manifestă nu numai cu prilejul sărbătorilor și aniversărilor, ci mai ales în munca de zi cu zi, în munca noastră comună, în lupta comună pentru construirea socialismului și comunismului 1 Credincioși principiilor unei a- semenea prietenii, oamenii sovietici se bucură mult pentru fiecare succes al dv.După istorica victorie a poporului bulgar asupra monarho-fascismului, în septembrie 1944, poporul bulgar a repurtat victorii strălucite în construcția socialistă. Alături de dv., ne bucurăm de faptul că edificiul socialismului crește nu zi de zi, ci oră de oră, crește sigur și temeinic — spre bucuria oamenilor muncii din Bulgaria, din Uniunea Sovietică și din întregul lagăr socialist.Fiind în Bulgaria, nu poți să nu admiri minunatele ei peisaje — o- goarele, munții, grădinile și viile pitorești. Astăzi însă privirea noastră este atrasă de un alt peisaj al Bulgariei, tot atît de frumos — noul peisaj industrial.Frumusețea acestui peisaj arată în mod elocvent hărnicia și talentul poporului dv. Pretutindeni se observă vrednicia și energia, uriașul entuziasm cu care poporul bulgar muncește pe minunatul său pămînt, transformîndu-1 și înfrumuse- țîndu-1 pentru ca viața, care de acum este frumoasă, să devină mai bună, și mai frumoasă.Putem spune, dragi tovarăși, sentimentul profundei satisfacții,în perioada care a trecut de la Congresul al VII-lea al Partidului Comunist Bulgar, poporul bulgar a obținut succese deosebite în dezvoltarea economiei, culturii, în ri-\ dicarea bunăstării sale. în anii a- ceștia s-au dezvoltat considerabil metalurgia, energetica, și mai ales construcția de mașini din R. P. Bulgaria. Au căpătat o dezvoltare continuă industria chimică, electrotehnica, producția renumitelor articole ale industriei alimentare bulgare.în regiunea Stara-Zagora am vizitat complexul industrial „Marita- Est“, iar aici, la Varna, am văzut uzina de construcții navale care produce nave moderne de mare tonaj. O asemenea uzină la dv. nu este unica.Nu voi enumera toate realizările dv. în dezvoltarea industriei, științei și tehnicii. Le cunoașteți^ maj bine ca mine. Este însă greu să mă abțin de a nu-mi exprima admirația față de uriașele succese pe care le-ați repurtat.Care din țările capitaliste cu un teritoriu și o populație egală cu a Bulgariei se poate lăuda cu o astfel de dezvoltare impetuoasă a industriei sale — acest izvor puternic de bunăstare a oricărui stat ?Referindu-se la aspectul nou, plăcut, al satelor bulgare, tov. N. S. Hrușciov a spus :In trecut, țăranul bulgar nici nu putea visa o astfel de viată. Numai în condițiile orînduirii socialiste, numai cu ajutorul muncii conștiincioase în colectiv, numai cu sprijinul clasei muncitoare, țărănimea își poate crea o viată plină de belșug, frumusețe spirituală și fericire.Ne face plăcere să constatăm că planul cooperatist elaborat de marele Lenin, ideile sale nemuritoare despre alianța clasei muncitoare cu țărănimea, traduse în viață în Uniunea Sovietică, au^ triumfat a- cum și în Bulgaria și în multe alte țări din Europa și Asia.De obicei, țara dv- este considerată relativ mică. Intr-adevăr, cînd privești harta pare că așa și este.Problema constă nu în dimensiunile teritoriului, în numărul populației. Nu numai după acestea trebuie să apreciem o tară sau alta, un popor sau altul. Principalul constă în ce a realizat și cum a realizat poporul respectiv, în modul în care se bucură de condițiile vorabile ale noii orînduiri, cît rațional și de eficient folosește sursele naturale, economice și lelalte resurse ale tării sale.Poporul bulgar, muncitorii și rănii, intelectualitatea populara muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist și a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Todor Jivkov, creează și înmulțesc cu energie uriașă, cu mare eficiență, avuția națională a tării lor.Experiența dv., realizările dv. in industrializarea țării, în transformarea agriculturii, în dezvoltarea culturii, în domeniul transformărilor de stat și sociale arată că poporul bulgar, sub conducerea partidului său comunist, s-a dovedit un maestru minunat al construcției socialiste.Referindu.se la ținutul situat pe litoralul Mării Negre, N. S. Hrușciov a arătat că în prezent, spre deosebire de trecut, Varna și Bur- 'gasul s-au transformat în mari porți maritime ale Bulgariei. In prezent, ținutul dv. este renumit prin construcția sa de nave, prin produsele sale chimice, prin producția de mașini, ciment, mărfuri

textile, zahăr și multe altele. Viața a început literalmente să clocotească, bucurînd ochiul oricui privește lucrurile fără idei preconcepute, ci așa cum sînt ele în realitate.O impresie foarte plăcută produc stațiunile dv climaterice de pe litoral — sanatorii moderne pentru oamenii muncii.Acolo unde se întindeau numai nisipuri se înalță acum hoteluri frumoase și confortabile. Ceea ce a fost aici înainte, a fost de la natură, cum se spunea înainte — de stă rii, de fost creat construcții mult gust important,Este interesant că aceste care în trecut erau destul de tice, au devenit, o dată cu victoria socialismului pe pămîntul bulgar, un centru de atracție de un fel deosebit, unde în prezent vin oameni din toată Europa și chiar din celelalte părți ale lumii. Pînă și capitaliștii au devenit curioși : „Ce au făcut aici comuniștii ?" Intr-adevăr, în Bulgaria socialistă toți oamenii care doresc să vadă cu bună intenție ce au făurit oamenii muncii bulgari cu brațele lor, au ce vedea.Tovarăși ! Litoralul Mării Negre din Bulgaria este o adevărată bijuterie. Aș spune chiar că întregul bazin al Mării Negre, cu țărmurile sale, cu apele sale termale și clima sa blîndă, este o regiune extrem de binecuvîntată pe globul pămîntesc. Prin aceasta laud ținutul dv. și îmi exprim și bucuria că țărmul nostru al Mării Negre este atît de frumos.Marea Neagră nu scaldă numai țărmurile Uniunii Sovietice, Romîniei și Bulgariei, dar și alte .țărmuri. Marea Neagră servește de

la dumnezeu. Iar ceea ce exi- acum a fost creat de muncito- inginerii și tehnicienii bulgari, minunății arhitecti bulgari, a popor. S-au făcut bună calitate, cu foartedede și, ceea ce este cu economie. locuri, sălba-
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bleme internaționale referitoare la asigurarea și consolidarea păcii, pozițiile noastre coincid. Năzuim sincer ca eforturile noastre în lupta pentru o pace trainică în întreaga lume, pentru securitatea popoarelor să meargă în aceeași direcție.Avem relații bune cu Iugoslavia și în domeniul comerțului. Sperăm că relațiile economice reciproc avantajoase dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia vor continua să se dezvolte. Sintern dispuși să consolidăm și să dezvoltăm relațiile dintre țările noastre și în domeniul culturii, științei, schimbului de delegații — pe toate planurile, deoarece aceasta este în interesul popoarelor, în interesul consolidării păcii.Oamenii sovietici pornesc de ia ideea că în ciuda deosebirii de concepții într-o serie de probleme politice și ideologice, noi, ca țară care construiește comunismul, vom face totul pentru a avea o colaborare bună cu Iugoslavia și prin aceasta să ajutăm popoarele ei să se consolideze pe pozițiile socialismului. A- ceasta va contribui nu numai la îmbunătățirea relațiilor reciproce dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia, dar va fi în folosul tuturor care construiesc socialismul, nismul.Partidul nostru comunist vernul sovietic, înfăptuind poporului sovietic, avînd sprijinul său unanim, avînd sprijinul poporului bulgar și al popoarelor din celelalte țări socialiste, vor promova și de acum înainte în mod perseverent politica păcii, prieteniei și colaborării între popoare, vor lupta pentru interzicerea armei nucleare și pentru dezarmarea generală.în prezent, lagărul socialist, a spus în încheiere N. S. Hrușciov, dispune de suficiente forțe și mijloace pentru ca, avînd sprijinul tuturor popoarelor iubitoare de pace, să pună în frîu pe agresori. Apelăm insistent ia oamenii de stat din toate țările, indiferent de orînduirea socială : problema păcii și a războiului este o problemă de viață și de moarte. Să căutăm împreună căile spre o pace trainică ! Să facem totul pentru ca un nou război pustiitor să nu fie posibil pe Pămînt !

țărilor comu-șl gu- voința

fa- de re- ce-tă-

Uniunea Sovietică, România și Bulgaria. De ce toate țările din bazinul Mării Negre să nu folosească din plin acest bun al naturii, să nu stabilească între ele legături economice, culturale și alte legături trainice și, prin aceasta, să înlăture starea de suspiciune și îngrijorare ? Marea Neagră trebuie să fie o mare a păcii și prieteniei între popoare. Oare acest lucru nu interesează în mod vital nu numai poporul, dar și cercurile de afaceri, de pildă, din Turcia ? Doar în dezvoltarea economică și culturală a acestei țări domnește stagnarea, crește mizeria oamenilor muncii. Și nu în- tîmplător din timp în timp asistăm la zguduiri politice în această țară.Nu este oare timpul ca cercurile guvernamentale din Turcia, ca și din celelalte țări vecine cu ea, să se convingă de zădărnicia liniei lor politice de izolare de vecini, liniei politice în condițiile căreia interesele naționale sînt subordonate intereselor monopolurilor străine și pregătirilor de război absurde ? N-ar fi oare mai bine ca țărmurile pe care sînt amplasate bazele militare ale N.A.T.O. și instalațiile pentru lansarea rachetelor cu încărcături atomice să fie transformate în regiuni ale muncii pașnice și ale propășirii ?Imperialiștii, conducătorii N.A.T.O. nu pot să nu-și dea seama că poporul Turciei geme sub povara înarmărilor ce i-au fost impuse de N.A.T.O. Imperialiștii încearcă să îmbuneze unele cercuri din Turcia și din alte țări prin diferite pomeni, promisiuni de ajutor economic. Oricine își dă seama că acest așa-zis ajutor economic nu este nici pe departe dezinteresat. El atrage tot mai mult Turcia în mrejele alianței militare N.A.T.O. și prin a- ceasta împovărează și mai mult bugetul ei prin cheltuieli pentru întreținerea unei armate peste măsură de mari și pentru înarmare. Aceste cheltuieli literalmente seacă bogățiile populare și economia, care nu poate fi redresată de nici un fel de pomeni.Pentru a scăpa de greaua povară militară și totodată a se izbăvi de cheltuieli neproductive, pentru a preîntîmpina un al treilea lăzboi mondial, popoarele trebuie să determine cercurile guvernante să dizolve uniunile militare, să lichideze bazele militare, să obțină dezarmarea generală și totală.Uniunea Sovietică, țările socialismului fac totul pentru ca forțele păcii din întreaga lume să crească și să se întărească, inclusiv în Balcani. Considerăm că sarcina noastră este de a ne uni forțele în lupta pentru pace cu toate țările și popoarele care se află pe pozițiile coexistenței pașnice, care doresc o pace trainică pe pămînt.Intr-un timp, relațiile noastre cu Iugoslavia erau încordate. Acum putem remarca cu satisfacție îmbunătățirea relațiilor cu această țară — una din cele mai mari țări din Peninsula Balcanică. Popoarele Iugoslaviei au dus o luptă eroică împotriva cotropitorilor germano-fas- clști și prin această luptă au cucerit respectul popoarelor. In prezent, avem relații normale cu Iugoslavia și aș spune chiar mai mult •— relații bune. In numeroase pro-

După cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, care a fost ascultată cu o deosebită atenție, Nikolai Boiadjiev, președintele sfatului popular orășenesc, a înmînat înaltului oaspete diploma și insigna de cetățean de o- noare al orașului Varna.N. S. Hrușciov se apropie de microfon și mulțumește călduros pentru înalta cinste ce i s-a făcut de către cetățenii Varnei. în cuvîntul său el a spus printre altele :Aici sînt prezenti din țările capitaliste, au venit din Uniunea tăzi m-am întîlnit cu propiat de mine. Unii după cum le convine : Ascultă una și scriu cu totul alta. De acest lucru nu sînt vinovati ei, este vinovată orînduirea care i-a generat. Ei nu pot să înțeleagă lucrurile simple care pentru noi și pentru dv. sînt cele mai obișnuite. Ei, de pildă, nu înțeleg că noi dorim să construim socialismul, comunismul, și nu numai dorim, ci îl construim. Construim, domnilor, da, construim !Noi putem spune acestor corespondenți : Cînd nu scrieți adevărul, prin activitatea voastră umbriți o zi senină și, desigur, nu e vorba aici că nu ne ajutați, dar, din ignorantă, tăiati craca pe care stati voi înșivă. Pentru că arborele vieții este arborele comunismului, și toti oamenii se vor hrăni cu roadele acestui arbore.De aceea, venrți-vă în fire la timp, domnilor ziariști, și încercați să înțelegeți just procesele istorice care se săvîrșesc acum, cînd o treime a populației globului pămîntesc a pășit ferm pe calea construirii socialismului și comunismului. Contri- buiți prin munca voastră la acest proces ! Dar dacă nu veți contribui la aceasta, va fi mai rău pentru voi înșivă, deoarece noi în orice caz vom merge pe calea noastră, iar o dată și o dată voi vă veți rușina în fața nepoților voștri. Ei vor întreba — dar ce ați făcut cînd rușii, bulgarii, chinezii, romînii, iugoslavii și popoarele altor țări au luptat pentru victoria noii orînduiri ? Și voi va trebui să roșiți, pentru că în timp ce aceste popoare au construit socialismul și comunismul, voi v-ați dedat la tot felul de calomnii la adresa constructorilor comunismului. Mie îmi pare rău că va trebui să roșiți în fața nepoților voștri. Dați-vă seama, domnilor, și porniți pe calea pe care pășesc cei care luptă pentru viitorul mai bun al întregii omeniri.în încheiere, N. S. Hrușciov a urat cetățenilor din orașul Varna noi succese în muncă, în construirea socialismului pentru binele poporului bulgar, pentru binele tuturor popoarelor care luptă pentru fericirea oamenilor, pentru socialism, pentru comunism, pentru pace în întreaga lume.
(Sublinierile în text aparțin redac

ției).

corespondenți Unii dintre ei Sovietică. As- ei, ei s-au a- dintre ei scriu

★Joi dimineață membrii delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. în frunte cu N. S. Hrușciov, însoțiți de Todor Jivkov, Anton Iu- gov și alți conducători de partid și de stat bulgari, au vizitat Institutul de cercetări agronomice din comuna General Toșevo, din apropierea Varnei.

Lucrările Adunării Mondiale a Sănătății
Intervenții ale delegaților R. P. RomineGENEVA 17 (De la trimisul special Agerpres N. Puicea) :In Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările Adunării Mondiale a Sănătății. In cadrul a diferite comitete au loc discuții pe marginea problemelor aflate pe ordinea de zi.Luînd cuvîntul în Comitetul pentru program și buget, la capitolul privind programul de eradicare a paludismului în lume, delegatul romîn dr. Sgîndăr Pompiliu a vorbit despre realizările obținute în acest domeniu de R. P. Romînă care se situează astăzi printre țările cele mal avansate în cadrul programului de eradicare a paludismului. Dezvoltarea condițiilor economice și sociale, asanarea factorilor de mediu și organizarea unei puternice rețele

sanitare de bază și de specialitate, a spus reprezentantul romîn, ne îndreptățesc să apreciem că eradicarea paludismului în R. P. Romînă va fi definitiv încheiată la începutul anului 1965.în cadrul Comitetului pentru discuții tehnice privind sănătatea mintală, delegatul romîn prof. dr. Șo- flete a luat de mai multe ori cuvîntul, arătînd principiile și măsurile tehnico-organizatorice care stau la baza sistemului de ocrotire a sănătății în R. P. Romînă. El a vorbit totodată despre realizările tării noastre în domeniul profilaxiei și tratamentul afecțiunilor neuropsihice, despre importanta educației sanitare a populației și însemnătatea factorilor de mediu pentru sănătatea mintală.Lucrările Adunării Mondiale a Sănătății continuă.

MADRID 17 (Agerpres). — După cum transmite din Madrid agenția Francs Presse, aproximativ 30 de studenți, arestați în timpul demonstrațiilor care au avut loc săp- tămîna trecută în apropierea Universității din Barcelona, vor compărea în fața unui tribunal militar. .
La Barcelona sînt difuzate mani

feste în care muncitorii și studenții 
orașului sînt chemați să participe la 
17 mai, în Piața Universității, la de
monstrația în semn de solidaritate 
cu greviștii.Manifestele sînt semnate de membrii Comitetului de legătură ai următoarelor patru organizații : Confederația națională a muncii, Uniu-

e

muncltorilor din generală a munci-nea generală a Spania, Uniunea torilor din Catalonia și Mișcarea socialistă din Catalonia.
La Madrid au fost arestați la 16 

mai o serie de reprezentanți ai in
telectualității spaniole, printre care 
criticul de artă Moreno Galvan, poe
tul Jese Cabalero Bonal, pictorul 
Manuel Ortis și poetul Gabriel Ce- 
laia.în același timp, în știrile sosite la Madrid se arată că încă 2.500 de 
muncitori de la minele de fier din 
provincia Leon au declarat grevă.Muncitorii de la minele carbonifere și minele de fier din această provincie cer nu numai majorarea salariilor, ci și modernizarea mirm- lor în care extracția se face în prezent prin metode învechite.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — TASS transmite : In conformitate cu ordinul președintelui Kennedy, spre Tailanda, țară limitrofă cu Laosul, transformată astăzi într-un cap de pod pentru o agresiune armată împotriva Laosului, se îndreaptă trupe americane terestre și aeriene cu un efectiv de 4.000 de oameni, ca o completare la cei 1.000 de oameni transportați anterior în această țară pentru a participa la manevrele militare ale S.E.A.T.O. Debarcarea a- cestor trupe în Tailanda a început la 16 mai.McNamara, ministrul de război al S.U.A., a anunțat înființarea unui nou „comandament militar american în Tailanda". El va fi condus de generalul P. Harkins, șeful comandamentului S.U.A. pentru acordarea de ajutor militar Vietnamului de sud.După cum transmit din Bangkok agențiile ds presă americane, o parte din trupele americane din Tailanda au și fost transportate la frontiera cu Laosul.Comandamentul militar american din Tailanda ia în prezent măsuri pentru transportarea înapoi în Laos a aproximativ 3.000 de soldați din trupele clicii reacționare Boun Oum- Fumi Nosavan, care fugiseră în ultimele zile în Tailanda pentru a scăpa de mînia poporului laoțian. După cum relatează la 16 mai ziarul „New York Times", forțele armate americane, concentrate astăzi de-a lungul fluviului Mekong, la frontiera cu Laosul, vor sprijini din spate trupele lui Boun Oum. Presa americană nu exclude eventualitatea ca, în caz de „nevoie", trupele americane să fie transportate repede în Laos pentru a participa la operațiunile militare împotriva forțelor patriotice ale țării.La 15 mai, Lincoln White, reprezentantul Departamentului de Stat pentru problemele presei, a făcut o declarație în care a încercat să creeze impresia că esențialul nu constă astăzi în realizarea unui acord cu privire la formarea unui guvern Independent neutru al Laosului, ci în asigurarea „îndeplinirii efective a acordului cu privire la încetarea focului", lăsînd lucrurile așa cum au

fost în cursul ultimelor luni, cînd clica proamericană a lui Boun Oum a zădărnicit în mod sistematic toate străduințele de a se ajunge la o reglementare pașnică.
Or, poziția Uniunii Sovietice în 

problema laoțiană este bine cunos
cută și ea a iost reafirmată la 15 
mai cu prilejul întrevederii dintre 
A. F. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., și D. Rusk, secretarul de 
Stat al S.U.A. După cum a declarat 
după întrevedere ambasadorul 
U.R.S.S., este necesar să se obțină 
îndeplinirea acordului realizat în 
timpul întîlnirii de la Viena îrsîre 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului do Miniștri al U.R.S.S., și J. 
Kennedy, președintele S.U.A., iar 
apoi la tratativele de la Geneva în 
problema laoțiană.Realizarea unui asemenea acord depinde, în primul rînd, care se află în spatele Oum, acordîndu-i ajutor litar și economic.

de S.U.A. lui Boun politic, mi-

Răsfoi nd presa 
străină

Scurte șiisU
MOSCOVA. La 17 mai, Pierre Salinger, secretarul pentru problemele presei al președintelui S.U.A., care s-a aflat în U.R.S.S. la invitația lui Alexei Adjubei, redactor șef al ziarului „Izvestia“, a părăsit Moscova plecînd spre Paris.
LONDRA. Reginald Maudling, ministrul Coloniilor al Angliei, a dezvăluit, miercuri, în Camera Comunelor că Anglia a căzut de acord să concesioneze Statelor Unite insula Andros din arhipelagul Bahama (situat la sud-est de Florida și la nord de Cuba) în vederea unor experiențe cu arme antisubmarine
ALGER. „62 de atentate, 55 de morți, dintre care 52 de algerieni și 47 de răniți”, acesta este bilanțul transmis de agenția France Presse asupra activității teroriste a bandelor fasciste ale O.A.S. în cursul zilei de 16 mai.

Bilbao

Iată care sînt focarele mișcărilor popu
lare din Spania. Una după alta izbucnesc 
greve. Au loc demonstrații pe pămîntul 
sfîșiat de dictatura franchistă.

(Desen reprodus de ziarul 
„Neues Deutschland”).

-O O oConferința de presă a președintelui De GaullePARIS (Agerpres). — La 15 mai, președintele Franței, De Gaulle, a organizat la Palatul Elysée o conferință cu prilejul căreia a analizat situația internațională și a expus principalele obiective ale politicii franceze..Referindu-se la problema germană, d-sa a recunoscut că aceasta este una dintre cele mai arzătoare probleme din actualele relații internaționale, ținîndu-se seama de poziția geografică și strategică a Germaniei. Totodată, el s-a pronunțat împotriva normalizării situației din Berlinul occidental, căutînd să prezinte lucrurile ca și cum Uniunea Sovietică ar exercita „presiuni“ a- supra Occidentului.Concomitent, președintele Franței

Nave ale flotei a 7-a a S.U.Â. îndrepfîndu-se spre țărmurile Laosului

a adus elogii colaborării cercurilor guvernante franceze cu guvernul de la Bonn, afirmînd că de „solidaritatea“ dintre Franța și Germania occidentală ar depinde soarta Europei.Președintele Franței a acordat o mare atenție apărării ideii sale de „integrare politică a Europei" sub forma constituirii unei așa numite „Europe a patriilor", din care să facă parte cele șase state vest-euro- pene, membre ale „pieței comune". El a criticat pe çei care se pronunță împotriva acestui proiect francez și susțin teza cu privire la constituirea unor organe „supranationale* ale Europei integrate, teză pe care președintele a calificat-o drept „mit". Declarațiile lui De Gaulle în această problemă au fost apreciate de mai multi observatori ca o nouă dovadă a contradicțiilor serioase între „făuritorii Europei unite".Proclamînd din nou fidelitatea față de blocul nord-atlantic, președintele a lăsat să se înțeleagă că Franța, care dispune de arma atomică, ar dori, alături de S.U.A. și Anglia, să dețină un rol conducător în cadrul acestui bloc și a reafirmat linia guvernului francez de înzestrare a armatei franceze cu arma nucleară.Recunoscînd importanța problemei dezarmării, președintele a căutat să justifice refuzul guvernului francez de a participa la lucrările Comitetului celor 18 state de la Geneva.După cum se știe, în ziua de 16 mai au demisionat din guvernul francez 5 miniștri care reprezentau în guvern partidul catolic M.R.P. Potrivit relatărilor din presa franceză, gestul acestora — care se pronunță pentru o integrare totală, „su- pranațională' a statelor din „piața comună" — intervine în semn de desolidarizare față de concepțiile expuse de președintele Franței la conferința de presă cu privire la integrarea acestor state.

Tot mai numeroase sini știrile care oglindesc falimentul regimului 
de teroare instaurat în Vietnamul de Sud de clica coruptă a lui Ngo 
Dinh Diem susținută de cercurile militariste de peste Ocean.

Adîncirea continuă a mizeriei în care se zbat milioanele de mun
citori și țărani, creșterea șomajului și a foametei în rîndurile popu
lației muncitoare, intensificarea represiunilor polițienești atît la 
orașe cît și la sate, au determinat creșterea continuă a luptei desfă
șurate de forțele patriotice împotriva regimului marionetă.

Incercînd să se mențină la putere cu orice preț, diemiștii au dez
lănțuit un adevărat război împotriva patrioților partizani. Cu toate 
acestea, situația marionetei americane Ngo Dinh Diem este tot mai 
șubredă.

In cele ce urmează, publicăm un articol din revista „NEUE BER
LINER ILLUSTRIERTE" despre actuala situație din Vietnamul de 
Sud.

„în Vietnamul de sud războiul începe la porțile Saigonului, capitala țării. Orașul, cu întăriturile sale de sîrmă ghimpată, pare o fortăreață. Războiul a pătruns totuși pînă în grădinile idilice ale palatului lui Ngo Dinh Diem, sîngerosul dictator sud-vietnamez. în spatele tufișurilor îngrijite stau tancuri.

Teritorii întinse ale țârii se află sub controlul iorțelor patriotice ale partizanilor. Dar întreaga țară este împotriva lui Diem.Muncitorii sînt nemulțumiți pentru că 1.500.000 dintre ei nu au de luciu, iar ceilalți, chiar dacă lucrează și au meserii cu o înaltă cali- iicare, primesc un salariu sub mi-

Un detașament de patrioțl sud-vletnamezl în acțiune
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nimul de existență, și aceasta în condiții cînd prețurile alimentelor cresc continuu.Țăranii urăsc regimul din adîn- cul inimii, datorită deportărilor în așa-zisele „sate strategice", pentru că dictatura iavorizează pe marii latiiundiari și pentru că povara numeroaselor biruri înghite aproape 80 la sută din veniturile realizate de țărani.Și burghezia are o atitudine ostilă față de Diem. Ca urmare a concurenței1960 au prinderiChiar mata, poliția și organizațiile paramilitare, care înghit 75 la sută din buget — încep să se clatine. In1961 au dezertat din armata lui Diem 10.000 de soldați, care au plecat în junglă și au intrat în detașamentele de partizani.In țară domnește o cruntă teroare. In cele aproximativ 900 de lagăre de concentrare și închisori din Vietnamul de sud, se află în prezent 270.000 de oameni. 90.000 au fost asasinați ; peste 10.000 au rămas invalizi pe toată viața. 570.000 au fost supuși schingiuirilor, urmăriți sau arestați.Diem a obținut însă tocmai contrariul a ceea ce urmărise. In decembrie 1960, opoziția și-a unit forțele în Frontul de eliberare a Vietnamului de . sud. în numai cîteva luni, Frontul de eliberare a devenit o organizație puternică și și-a asumat conducerea operațiilor militare din întreaga țară. La sfîrșitul a- nului 1961, detașamentele armate ale partizanilor dețineau controlul pe un teritoriu reprezentînd două treimi din regiunile țării. Acțiunile lor au slăbit atît de mult pozițiile lui Diem, îneît S.U.A. au intervenit direct în această țară.Din 1954, S.U.A. au investit aici peste 2 miliarde de dolari, destl-

mărfurilor americane, în dat faliment 784 de între- mijlocii și mici.șl pilonii regimului — ar-

nați aproape exclusiv construirii a 57 de aerodromuri militare, a 11 baze maritime-militare și a unor șosele strategice. Tot din aceste fonduri a fost dotată cu armament de ricană....In mai, anul . _________ _vice-președintele S.U.A., a sosit la Saigon și a stabilit ou dictatorul Diem sporirea efectivului trupelor și al unităților poliției sud-vietnameze la 460.000 de oameni. Cu aceasta a început realizarea primei părți a planului generalului american Staley, care prevedea „pacificarea" Vietnamului de sud în 18 luni.A doua parte a planului Staley prevede punerea trupelor sud-vietnameze nesigure sub comandă a- mericană directă, folosirea armelor chimice menite să desfrunzească junglele în care se ascund patrioții și deportarea țăranilor cu stare de spirit revoluționară în așezări înconjurate de sîrmă ghimpată și turnuri de pazăîncă în iunie 1961 au sosit la Saigon primii 100 de „consilieri' americani, instruiți în faimosul Camp Fort Bragg. Din decembrie, această invazie ascunsă se desfășoară din plin. Pînă în vară 7.000 de militari americani vor prelua conducerea tuturor acțiunilor militare.O parte din ei participă direct, în calitate de comandanți de companie, la așa-zisele operații de curățire și la deportări, acțiuni denumite cu cinism „răsărit de soare".800.000 de locuitori din regiunile sudice și vestice urmează să fie deportați, cu forța armelor, în așa- zisele „sate strategice". Este vorba, în general, de femei șl de copii.Deși militarii americani se bizuie pe această tactică, special elaborată pentru războiul din junglă, a- miralul american Felt a iost totuși nevoit să aprecieze de curînd situația militară ca fiind îngrijorătoare.Marea ofensivă împotriva unităților de partizani din delta fluviului Mekong, începută la 14 martie, a eșuat, la fel ca și majoritatea acțiunilor împotriva unităților de partizani".

armata lui Diem producție ame-trecut, Johnson,

REDACȚIA' ȘI 'ADMINISTRAȚIA T București, Piețe „Setnteii”, Tel. 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele M fa« 1« oficiile poștale, factorii poștali |1 difuzorii voluntari din Întreprinderi jl instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclnteli

Referindu.se
1VjLc.IL

