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Oaspeți ai colectiviștilor

Schimb 
de experiență

■

Ierl la Palatul 
pionierilor din 
Capitală a avut 
loc festivitatea 
inmînării buleti
nelor de identita
te tinerilor din 
raionul Lenin care 
au împlinit vîrsta 
de 14 ani. In fo
tografie : se în- 
mînează buleti
nele de identitate 
unui grup de 
elevi.

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXII Nr. 5811 H Vineri 22 februarie 1963

Alegerile de deputați in sfaturile populare 
. ale orașelor raionale si ale comunelor -> J
La 3 martie vor avea loc alege

rile de deputați în sfaturile popu
lare ale orașelor raionale și ale 
comunelor, care, potrivit prevede
rilor legii, se țin din doi în doi ani. 
De la publicarea Decretului Con
siliului de Stat, prin care s-a fixat 
data alegerilor, s-a desfășurat o in
tensă activitate organizatorică și po
litică la sate, comune și în orașele 
raionale. Au fost constituite co
misiile electorale comunale și ale 
orașelor raionale, precum și comi
siile electorale de circumscripție ; 
cei 384 692 de membri ai acestora 
au fost desemnați în cadrul adună
rilor oamenilor muncii. S-au con
stituit birourile F.D.P.; au fost în
tocmite și afișate listele de alegă
tori; a avut loc desemnarea candi- 
daților Frontului Democrației Popu
lare în adunări ale oamenilor mun
cii. la care au participat peste 
5 000 000 de cetățeni. Participarea 
activă a maselor la manifestările 
prilejuite de campania electorală 
constituie o nouă și puternică dova
dă a încrederii oamenilor muncii în 
politica înțeleaptă a partidului, a 
convingerii lor că întreaga desfășu
rare a campaniei, alegerile de la 3 
martie, vor duce la întărirea sfatu
rilor populare, la îmbunătățirea con
tinuă a activității lor.

De-a lungul anilor, sfaturile popu
lare, organe locale ale puterii de 
stat, și-au cîștigat încrederea oame
nilor muncii, se bucură de un mare 
prestigiu în rîndurile acestora. Ce
tățenii li se adresează în cele mai 
felurite probleme, participă, alături 
de deputați, la rezolvarea numeroa
selor treburi obștești. Multe propu
neri și acțiuni gospodărești prețioa
se, care vădesc dragostea oamenilor 
muncii pentru orînduirea demo- 
crat-populară, au pornit din rîndu
rile cetățenilor, contribuind la buna 
gospodărire a satelor și orașelor, la 
înfrumusețarea lor. în lupta pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului, 
sfaturile populare atrag în jurul lor 
mase tot mai largi de cetățeni, sti
mulează și pun în valoare însușirile 
lor de buni gospodari, inițiativa lor 
creatoare.

Revoluția socialistă, înfăptuită de 
clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea, a pus capăt pentru totdeau
na, ca unui vis urît, stării de înapo
iere a satului, schimbînd radical 
viața maselor țărănești. Nu există 
comună sau sat în care să nu întîl- 
nești imaginile însuflețitoare ale 
noului. S-au înălțat în acești ani 
sute de mii de case și numeroase 
școli (numai în perioada 1959—1962 
au fost construite la sate circa 7 300 
săli de clasă). Noi cămine culturale, 
dispensare, case de nașteri. îmbogă
țesc peisajul satului de astăzi. In 
strînsă legătură cu milioanele de ce
tățeni. sprijinindu-se pe ei și atră- 
gindu-i la activitățile de interes 
obștesc, sfaturile populare au adus o 
contribuție de seamă la aceste mari 
înfăptuiri.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, în aceste zile au loc întîl- 
niri între candidați și alegători. 
Prin numărul mare, prin caracterul 
și conținutul lor bogat și instructiv, 
aceste întîlniri constituie una din 
manifestările politice cele mai im
portante ale campaniei de alegeri, o 
expresie a profundului democratism 
al sistemului nostru electoral.

O simplă privire asupra listelor de 
candidați ai F.D.P. din oricare oraș 
raional sau comună îți oferă ima
ginea viitorilor deputați. Aceștia sînt 
gospodari harnici și pricepuți, în
conjurați de dragoste, stimă și pre
țuire. fruntași în producție ori ade- 
vărați maiștri ai recoltelor bogate, 
femei și tineri, intelectuali legați de 
popor.

Ce contrast izbitor între candidații

de astăzi și candidații de odinioară 
— elemente exploatatoare sau cozile 
loi’ de topor, vătafi și vătășei ai di
feritelor partide burghezo-moșie- 
rești, „bașibuzucii afacerilor electo
rale“ cum le spunea scriitorul N. D. 
Cocea, care jinduiau să ajungă pri
mari ori consilieri comunali sau ju
dețeni, pentru a putea stoarce averi 
de pe spinarea contribuabililor și 
din tot soiul de afaceri murdare.

Cu prilejul întîlnirilor cu candi
dații, miile de cetățeni care iau cu- 
vîntul își exprimă mîndria pentru 
izbînzile de pînă acum ale harnicu
lui nostru popor, adeziunea lor de
plină și entuziastă față de politica 
înțeleaptă a partidului și guvernului 
închinată înfloririi patriei socialiste. 
Alegătorii dezbat larg și multilateral 
problemele legate de munca sfa
turilor populare, de buna gospo
dărire a satelor și comunelor, a ora
șelor raionale, de dezvoltarea în con
tinuare a activității culturale.

întreaga desfășurare a campaniei 
electorale, în zilele care au mai ră
mas pînă la alegeri, stă sub semnul 
unei intense munci politico-educati
ve, de largă popularizare a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, a marilor înfăptuiri 
ale regimului democrat-popular, a 
realizărilor din comuna sau orașul 
respectiv. Totodată, campania elec
torală contribuie la mobilizarea oa
menilor muncii de la orașe și sate 
pentru îndeplinirea obiectivelor pla
nului de stat pe 1963, a sarcinilor în 
domeniul agriculturii, consolidarea 
economică-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, pregătirea 
și desfășurarea exemplară a apro
piatei campanii agricole de primă
vară în vederea obținerii unei re
colte cît mai bune în acest an.

Cu prilejul alegerilor se desfă
șoară o intensă activitate politico- 
educativă și cultural-artistică. Asigu
rarea unui bogat conținut de idei, a 
unui nivel corespunzător tuturor a- 
cestor manifestări este o sarcină' 
dintre cele mai importante.

Participînd cu însuflețire la acțiu
nile prilejuite de alegerile de 
la 3 Martie, dezbătînd problemele 
și sarcinile locale, oamenii muncii 
au în față însuflețitorul bilanț al 
victoriilor obținute de poporul mun
citor, sub conducerea partidului. De 
la munții cei falnici și pînă la țărmul 
însorit al mării s-au înălțat minuna
te construcții ale socialismului, fa
brici și uzine noi, înzestrate cu teh
nică modernă, capabile să susțină a- 
vîntul întregii economii, să asigure 
creșterea mai departe a forțelor de 
producție și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la orașe 
și sate. S-au construit mii și mii 
de blocuri și case noi, școli și' 
instituții culturale, cinematografe, 
unități sanitare, magazine moderne 
și alte unități de deservire publică.

In noile condiții ale colectivizării 
agriculturii — eveniment de însem
nătate istorică în viața poporului 
nostru — sfaturilor populare comu
nale li s-au deschis noi orizonturi, 
în fața lor stau sarcini complexe și 
însuflețitoare, decurgînd din progra
mul trasat de partid pentru dezvol
tarea continuă a agriculturii socia
liste, a satului colectivizat. Campania 
electorală și alegerile de deputați în 
sfaturile populare comunale și ale 
orașelor raionale constituie o etapă 
importantă pe linia ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a activității sfa
turilor populare, a întăririi continue 
a legăturii lor cu masele largi ; ele 
vor demonstra din nou hotărîrea oa
menilor muncii de a înfăptui măre
țul program trasat de partid al de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră.

Laminate pentru întreprinderile 
constructoare de mașini

De la începutul anului și pînă acum, laminoriștii 
de la „Oțelul Roșu" au livrat 85 la sută din produc
ția de platine laminate, la dimensiuni cît mai apro
piate de acelea cerute de întreprinderile construc
toare de mașini.

în afara reducerii volumului de manoperă în între
prinderile constructoare de mașini, aplicarea acestui 
procedeu de laminare a adus siderurgiștilor de la 
„Oțelul Roșu“ o economie de 300 tone de metal.

(Agerpres)

La Casa de cul
tură din Dorohoi, 
activiștii culturali 
din raion au parti
cipat la un schimb 
de experiență în do
meniul muncii cul
tural-educative în 
perioada de iarnă. 
Ei au ascultat ex
puneri despre une
le probleme știin
țifice și despre si
tuația i 
nală, au 
spectacole 
prezentate 
matii de 
ale căminelor cul
turale fruntașe.

interna tio- 
vizionat 

artistice, 
de for- 
amatori

Bariere

L

• I. Alexandrescu — Guineea 
portugheză : Se intensifică lupta 
pentru libertate (pag. 3-a).

o Prof. dr. Roman Moldovan 
— O contribuție la rezolvarea 
problemelor complexe ale re
giunilor insuficient dezvoltate 
(pag. 4-a).

Premiera filmului 
„Lupeni 29“ 

în Valea Jiului

(Foto ; M. Cioc)

automate pentru calea ferata
In cadrul acțiunii 

de modernizare a mij
loacelor tehnice fero
viare au fost instalate 
în jurul stațiilor C.F.R. 
de la Chitila și He
răstrău bariere auto
mate.

Aceste bariere sînt 
instalate la întretăie-

rea șoselelor cu dru
murile de fier. Un sis
tem electric de teleco
mandă automată ma
nevrează bariera oda
tă cu apariția trenu
lui la o anumită dis
tanță de pasajul peste 
calea ferată, emițînd 
semnale acustice și lu-

minoase pentru vehi
culele

în 
telor 
cestor 
zate de specialiști din 
țara noastră, bariere 
automate vor fi mon
tate și la alte nume
roase stații de cale fe
rată.
-- —

rutiere.
urma rezulta- 
bune ale a- 
instalații reali-
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Broșuri, pliante, fotomontaje 
editate în regiunea Brașov

In cadrul campaniei electorale, în 
regiunea Brașov au fost editate o 
serie de broșuri, afișe, pliante, foto
montaje consacrate realizărilor din 
regiune în anii regimului de demo
crație populară. Pînă acum au apărut 
și s-au difuzat în mii de exemplare 
broșurile : „Regiunea Brașov în ci
fre și fapte“, „26 000 kg cartofi la 
ha în gospodăria colectivă Hărman". 
„42 000 kg sfeclă de zahăr la ha la 
gospodăria colectivă Homorod" și 
altele.

Interesant este fotomontajul în cu
lori care oglindește activitatea gos
podăriei colective din Hărman. Zia
rul regional „Drum nou" și cel ra
ional „Flacăra Sibiului“ au tipărit 
foi volante în care se vorbește des
pre activitatea sfaturilor populare și 
a deputaților din comunele și satele 
regiunii Brașov.

Joi după-amiază a avut loc în sala 
Palatului cultural din Lupeni pre
miera filmului „Lupeni-29“, producție 
a studioului cinematografic „Bucu
rești", care evocă momente ale eroi
celor lupte greviste desfășurate în 
1929 de minerii din Lupeni.

La spectacol au participat mineri 
fruntași în produejie de la Lupeni și 
din alte localități ale Văii Jiului, re
prezentanți aî organelor de partid și 
de sfat locale, conducători de între
prinderi.

Filmul „Lupeni-29“ s-a bucurat de 
un deosebit succes. Interprefii prin
cipali ai filmului, prezenji în sală, au 
fost felicitați călduros de mineri pen
tru această realizare a cinematogra
fiei noastre.

Numeroși scriitori au fost In aceste 
zile oaspeții colectiviștilor și ai lucră
torilor din G.A.S. și S.M.T., în cadrul 
manifestărilor organizate cu prilejui 
„Lunii cărfii Ia sate". Ei au citit din lu
crările lor, au vorbit despre activitatea 
lor literară, despre proiectele de viitor, 
au făcu/ scurte expuneri despre rolul 
cârtii în revoluția culturală.

Mai multe grupuri de scriitori s-au 
deplasat in satele regiunii București. 
Țăranii colectiviști din raioanele Videle, 
Drăgănești-Vlașca Titu, Răcari și Olte
nița au primit cu bucurie pe poeții Ve
ronica Porumbacu. Victor Tulbure, pe 
prozatorul Serbau Nedelcu. La G.A.C. 
Crovu, în comuna Ciocănești, colecti
viști și elevi au citit cu acest prilej din 
încercările lor literare, primind totoda
tă îndrumări din partea scriitorilor.

Poeții Al. Andritoiu, Ion Horea. Ion 
Acsan și ion Gheorghe s-au întîlnit cu 
sătenii din raioanele Zimnicea, Giurgiu 
Turnu-Măgurele. Alexandria, Roșiori de 
Vede. După 
viștilor din 
bleme ale 
versuri ale

Scriitorii 
nașe, Mihu 
Teodor Balș și Florența Albu au citii 
din operele lor colectiviștilor din ra
ioanele Lehliu, Călărași. Fetești. Urzi- 
cenl, Slobozia.

Cu prilejul deplasării pe care au fă
cut-o în comuna Munteni, regiunea Ga
lati, tinerii prozatori Viniciu Gafita și 
Manole Auneanu au citit colectiviștilor 
fragmente din lucrările lor. (Agerpres)

ce au vorbit în fata colecti- 
Slobozia despre unele pro 
literaturii, ei au ascultat 

colectiviștilor.
Nicolae Tăulu, Nicutö Tă- 
Dragomir. Nicolae Sloian.

Trvr

Bilanț bogat, propuneri chibzuite
IAȘI. Orașul Huși și-a schim

bat mult înfățișarea în ultimii ani. 
Străzile au fost pavate și moderni
zate, e-a extins rețeaua de apă, s-a 
făcut racordarea la sistemul energe
tic național. în oraș s-au construit o 
policlinică modernă, patru circum
scripții sanitare, au luat ființă ma
gazine noi, moderne.

Deputății Pavel Băcioiu, tîmplar, 
membru al cooperativei meșteșugă
rești, dr. Elvira Voinescu de la dis
pensarul T.B.C., s-au situat în fruntea 
acțiunilor pentru înfrumusețarea o- 
rașulul. De aceea, alegătorii i-au 
propus să candideze din nou la ale
gerile din 3 martie. în întîlnirile pe 
care le-au avut cu alegătorii, can
didați! F.D.P. au chibzuit asupra ce
lor ce mai au de făcut în viitor, pen
tru ca orașul să fie și mai bine 
podărit.

satului. Pentru spiritul său gos
podăresc, el a fost propus din nou 
candidat al F.D.P. în alegerile de la 
3 martie. Cu prilejul întîlnirii lui cu 
colectiviștii din Cheresig, aceștia au 
propus electrificarea satului. Cetățe
nii au și început zilele acestea să
parea gropilor și transportul stîlpilor 
pentru liniile

La Trustul de utilaj greu din Capitală, două excavatoare Ieșite din 
reparații sini verificate po platoul de probe. (Foto : Agerpres)

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară

Cu reparațiile 
terminaîe

(coresp.
Toate 

din 
au 
la

BRAȘOV 
„Scînteii“). 
cele 9 S.M.T.-uri 
regiunea Brașov 
terminat reparațiile
tractoarele și mașinile 
agricole necesare în 
campania d'e primăva
ră. S-au efectuat repa
rații de bună calitate la 
1 168 tractoare, 1 577 ■ 
pluguri, 682 semănători 
de cereale și alte uti- , 
la je. .
~In-.,.fruntea întrecerii , 

pentru calitatea repa-1 
rațiilor s-au situat me
canizatorii de la S.M.T. 
Făgăraș. In toate ■ 
S.M.T.-urile din regiu
nea Brașov a început 
repararea batozelor, 
combinelor și altor uti
laje necesare în cam
pania agricolă de vară.

în unitățile agricole 
din regiunea 
Hunedoara

electii’cs.

In regiunea Hunedoa
ra se fac intense pregă
tiri care să permită des-

fășurarea campaniei de 
primăvară în condiții a- 
grotehnice superioare. 
Mecanizatorii din S.M.T. 
repară și revizuiesc ul
timele tractoare și ma
șini agricole. Pînă acum 
ei au realizat planul de 
reparații în proporție de 
95 la sută la tractoare și 
de 98 la sută la semă- 
nătorile de porumb și 
grapele cu disc. Unită
țile agricole socialiste 
au condiționat însem
nate cantități de sămîn- 
ță și au trimis la labo
ratoare" probe pentru 
încercarea puterii lor de 
germinație. Colectiviștii 
au transportat la cîmp 
peste 50 000 tone de în
grășăminte naturale. In 
raionul Hațeg, de pildă, 
a fost fertilizată aproa
pe o treime din supra
fața ce urmează să fie 
însămînțată cu porumb 
și cartofi și s-au asigu
rat 21 de vagoane de 
amendamente calcaroa- 
se care vor fi adminis
trate pe terenurile a- 
cide.

Pe ogoarele 
gospodăriilor 

de stat
Gospodăriile agricole 

de stat fac ultimele 
pregătiri în vederea lu
crărilor 
măvară.
G.A.S., 
Galați, 
Severin, 
reparat 
mașinile 
care le 
campanie.

Concomitent cu 
ceasta, lucrătorii 
G.A.S. continuă acțiu
nea de fertilizare a so
lului. însemnate canti
tăți de îngrășăminte 
chimice au fost împrăș
tiate pe culturile de pă- 
ioase, iar pe terenurile 
destinate culturii po
rumbului vor fi aplica
te de aproape două ori 
mai milite îngrășămin
te, decît în anul tre
cut.

Gospodăriile de stat 
au pregătit aproape în
treaga cantitate de să- 
mînță necesară pentru 
însămînțările de pri
măvară.

agricole de pri- 
Zece trusturi 
printre care 
Crișana, 
Suceava au 
tractoarele 

agricole 
vor folosi

Tr.
I șl

Și 
pe 
în

a-
din

gos-
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★
ORADEA. In cei 13 ani de 

este deputat în sfatul popular 
munal, Dumitru Vașodi din
Cheresig, raionul Oradea, a adus o 
contribuție de seamă la dezvoltarea

cînd 
co- 

satul

Case noi în comuna Păuleșll, regiunea Maramureș. (Folo : M. Andreescu)

asfaltate sau prin noroiul uli
țelor mărginașe de odinioară. 
Sub privirile sale Bucureștiul

Se modernizează rețeaua 
comercială

GALAȚI (coresp. „Scînteii“).
Față de anul 1959 numărul magazi
nelor comerciale din regiunea Galați 
a crescut cu peste 100. Acum, în re
giune funcționează 1100 unități co
merciale, iar alte aproape 60 sînt în 
construcție. Rețeaua comercială de 
stat din regiunea Galați 
tată cu aproape 600 de 
frigorifice (față de 82 cît 
1959). Marea majoritate 
nelor a fost dotată cu mobilier mo
dern

a fost do- 
agregate 

existau în 
a magazi-

aejiunea de perfecționare 
tehnologiei de fabricație, 

din fiecare întreprindere 
i| hotărîtor. Ei studiază și 

I produejie procedeele 
avansate, îmbunătățesc 

existentă, stabilind cele 
și eficace operajii de

tehnologii 
au un ro 
introduc în 
tehnologice 
tehnologia i 
mai bune 
lucru, modul lor de aplicare. Alături 
de proiecfanfi, ei contribuie la ri
dicarea gradului de tehnicitate a uti
lajelor și mașinilor, rezolvînd cu ope
rativitate și competentă probleme din 
cele mai variate privind tehnologia de 
fabricație. într-un cuvînt, tehnologii 
unei uzine sînt pionieri ai introducerii 
noului în producție, în scopul creșterii 
productivității muncii și ridicării nivelu
lui calitativ al produselor.

Vă prezentăm cîfiva dintre tehnologii 
de la întreprinderea mecanică Roman.

*
La sfîrșitul anului 1960, colectivul a- 

cestei 
de a 
timp 
— Și 
pentru sectorul de prelucrare și indus
trializare a lemnului. Asimilarea noilor 
produse, cu un înalt grad de tehnici
tate, a pus în fa|a înlregului colectiv 
numeroase probleme. Una din cele 
mai importante a fost aceea a reor
ganizării turnătoriei de fontă.

Pînă în 1961, în uzină se turnau 
piese cu o greutate pînă la 60 
de kg. Noul profil al producției im
pune turnarea unor piese de 500—600 
de kg. Se cerea elaborarea unei noi

sarcina 
înfr-un 

noi tipuri de produse 
utilaje și mașini-unelte

întreprinderi a primit 
asimila în fabricație, 

scurt, 
anume

tehnologii de formare și turnare. A- 
ceasta necesita, înainte de toate, crea
rea unui atelier de modele și stabili
rea unor noi amestecuri de formare cu 
anumite proprietăți. Cu ajutorul colec
tivului, fînărul inginer Gh. June, teh
nologul turnătoriei, a rezolvat cu suc
ces aceste probleme.

In ce privește uscarea formelor, unii 
vedeau soluționarea ei prin construi
rea unor in.sfalajii speciale. Soluția nu 
putea fi acceptată și pentru faptul că în 
planul de dezvoltare a uzinei se pre
vede construirea în viitorul apropia! a 
unei turnătorii noi, moderne. Problema 
uscării formelor a fos* rezolvată de tî- 
nărul tehnolog prin folosirea proce- 
deulu; de uscare superficială cu aju
torul . gazului metan — metodă pe cît 
de simplă, pe atî* de economică.

La început, la turnarea unor piese, 
. rebutu' se menținea ridica*. Inginerul 

June a urmări* zile în șir, cu ajutoru1 
laboratorului, procesul de preparare a 
ameslecurilo- de tUrnare și de elabo
rare a șarjelor. Ș' oînă la urmă cauza 
rebuturilor a tos* descoperită : mate
ria pr'mă avea o compoziție foarfe di
ferențiată. Au fos* întocmite no; re
țete de elaborare a șarjelor în func
ție de compoziția fontei. Ș: astfel, nea
junsurile au tos* înlăturate.

Pentru îmbunătățirea calității piese
lor, ca și pentru creșterea producti
vități’ muncii, tehnoiogu’ s-a ocupat și 
de introducerea unor metode înaintate 
de formare și turnare. Ajuta* îndea
proape de colectivul turnătoriei, el a 
aplica* oentru prima dată aie' 
deut de folosire a bentonite'
mesfecurile de formare. Acum, lucrea
ză la introducerea procedeulu' 
lărire a miezurilor cu bioxid de car
bon — orocedeu care asigură scurta
rea timpulu’ de uscare a miezurilor și 
deci un spor simțitor de productivitate 
a munci' la aceste operații.

i|"6V'n 1961, de cînd a fos* re- 
aLs^partizaf ca tehnolog în sec- 

mecanice, ingi- 
numeroa 

tehnice. E adevăra1 
pregătirea fabricației — întoc- 

proceselor tehnologice, slăbi
și proiectarea SDV-urilor se 

de către serviciile de concep- 
dar ce' care trebuie să le a 
în secții, să le aducă eventuale

proce- 
în a-

ca- 
ex- 
De

bilitatea să-și valorifice ca acum, în 
litote de tehnolog, cunoștinfele și 
periența acumulate în producție, 
cînd întreprinderea a trecut la asimi
larea noilor produse, nu trece zi în 
care să nu fie pus în fa(a unor pro
bleme complexe. Prin munca sa, teh
nologul trebuie să fie legat de tot cé 
apare nou în tehnică, să găsească cele 
mai bune so'ufii pe care să le aplice în 
producție. Și el se achită cu cinste de 
sarcina ce i-a tos* încredințată.
Os5 “ 

tivul de 
tehnolog.
- Or'

Gh. 
pe

mai încercă odată, frezo 
Borcan demontă dispozl- 
mașină și se duse la

Uneori, scrisorile ajung la 
destinație cu o oarecare în- 
lirziere. In astfel de cazuri, 
cite odată, de vină e poșta, dar 
de la o vreme încoace, sînt 
vinovafi și... constructorii.

Adresa e completă, cu stra
dă, număr, raion, factorul poș
tal pune plicul în tolbă și, 
ajuns la locul destinației — 
pînă de curind o căsujă veche, 
înghesuită — găsește o funda
ție abia turnată și forfota cu
noscută a șantierului.

— Unde s-a muiat familia 
Petrescu care stătea aici 1

— Păi. într-un bloc nou, pe 
Bulevardul 1 Mai — îi răs-

Urcînd spre noile adrese
punde vecinul de peste drum. 
Factorul întreabă și pe al doi
lea vecin și pe al treilea șt 
află pînă la urmă adresa. După 
cîteva ore scrisoarea va pleca 
spre noua sa destinafie, care 
înseamnă două sau trei camere 
cu balcon spre soare.

L-am însofit de curind In 
drumurile sale, pe Iov, Ion 
Mischie, factor poștal la oficiul 
39 din strada Avrig, blocul E2. 
(Deci, fot o adresă nouă I). A- 
cest om a străbătu' cu pasul 
mii de kilometri pe străzi

și-a vindecai rănile războiului 
și a șuii spre conturul și înăl
țimea blocurilor-furn de as'ăzi.

Prin munca lui modestă a 
devenii martor al preiacerilor 
din viafa cartierului și a oame-

nilor, sub ochii lui au apărut nu 
numai noile blocuri, ci și noi 
întreprinderi și institufii,

...Șoseaua Mihai Bravu, blo
cul CI 7. Urcăm la etajul VII, 
cu un mandat telegrafic. Suim 
apoi cu liftul sau pe scări (se 
mai întîmplă I) intr-un alt bloc, 
cu un abonament, cu o tele
gramă.

„Cam ce distanță parcurge 
pe z' un lactor poștal !" — 
l-am în'rebat pe dirigintele 
oficiului. Și am aflat un lucru 
nu lipsit de semnificație : la

kilometrajul, pînă ieri obișnuit, 
al străzilor, se adaugă acum 
dis'anța pe verticală, cele 4, 7 
sau 9 etaje ale blocurilor. In
tr-adevăr, 20 m altitudine pen
tru un mandat, 15 m pentru o 
pensie, 23 m pentru o reco
mandată. De vreo doi ani 
încoace, în drumurile sale. Ion 
Mischie putea escalada nesigur 
Everestul I

In fiecare dimineafă, pe șo
seaua Mihai ßravu, în cartierul 
Balta Alba, oe calea G'ivițe' 
zeci și sute de poștași 
spre noile adrese...

PAUL DÏACONESC5J

de în-

torul de prelucrări 
nerul M. Saifer a rezolvat 
se probleme tehnice. E 
că 
mirea 
lirea 
face 
fie ; 
plice 
îmbunătăfiri sîn* tehnologii d'n sectoa
re. De cind s-a întors de la facultate, 
unde l-a trimis uzina, a îndeplinit di
ferite sarcini. Un fimp a fosf șef de 
secție. Nciodată însă nu a avut posi-

ce-afi zice, dispozitivul 
merge ! L-ani încerca* de cîteva 
dar degeaba. Io* ma' b’ne era cu 
chea metoda Ma încet.

Tehnoiogu' Gheorghe 
privi cu mi,rare. Uneori 
sușeș*e anevoios. Cînd a 
șină, tehnologul a găsii 

. fru

. așeza' greși* pe mașină.' A trebui' să 
demonstreze încăodafă cum trebiue 
monta* și folosit. Ș; d'spozil'vu' a în
cepu* să funcționeze normal, lată încă 
una din sarcinile tehnologului : e1 s 
chema* nu numa să in’roducă o teh
nologie adecvată. dar și să acorde 
muncitorilor asistența . tehnică necesară 
ia locul de producție.

Abia pleca* de la mașină, tehnologa' 
a fos* solicita' de unu’ din maiștr să 
asiste la omologarea unui nou dispozi
tiv. Din cauza unei qreșeli de proiec
tare, d'spozitivul de găurire înregistra 
abater de la cote. Dar tehnoiogu1 a 
ma1 observa* ceva : dispozitîvu' era 
prevăzu* să fie adapta* pe un strung, 
ceea ce făcea ca piesa — din cauza 
lungimi' e* — să nu poată f prelu
crată în condifi bune la cotele pre
văzute. E' a rezolva* și această pro
blemă. Dispozitivul a fos* adapta* la 
o mașină de alezat.

ces*ea sîn* doar cîteva aspeefe 
din munca pasionantă; plină de 

satisfacții a tehnologilor — oamen' ai 
noului. Asemenea „probleme obișnui
te“, rezolvate de tehnologi, se înfîl- 
nesc cu sutele în f'ecare uzină. Activi
tatea tehnologilor reprezintă o verigă 
ho*ărî*oare în procesu' de produefie. 
La asimilarea noilor *ipurî de mașini 
și utilaje de că're colectivul de ta 
I.M.R., tehnologii își aduc din plin 
contribufia.

nu 
ori, 
ve-

dar sigur.
Chiha'a TI 

nou1 se în- 
ajuns la ma- 

tehnoloqui a găsit cauza pen- 
care dispozitivul nu mergea. Era 

za' greși*

N. MOCANU 
coresp. „Scînteil”
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Cum am obținut peste 10 kg 
lină fină de fiecare oaie

In ultimii ani, gospodăria noas
tră a dobîndit o bună experiență 
în creșterea oilor. Anul trecut, de 
ta aproape 1600 de oi merinos am 
obținut în medie 10,200 kg lînă. 
Cum am ajuns la acest rezultat ?

Noi am dat mare atenție înca
drării în sectorul ovin a celor 
mai buni ciobani, oare îndră
gesc această meserie. Ciobanii 
și în special conducătorii de turme 
n-au fost niciodată schimbați. Cio
banul șef Ion Mocanu, Florea Tran
dafir, Ion Dumitru și alții lucrează 
de la înființarea acestui sector în 
gospodărie. Ei au căpătat o bună 
experiență, s-au specializat și cu
nosc bine cerințele privind furaja
rea și îngrijirea oilor.

Pentru o cît mai bună îngrijire, 
âtît oile adulte cît și mieii, mai a- 
les vara, cînd este cald, sînt împăr- 
țiți în cîrduri mici. Mieii cresc ast
fel sănătoși, bine dezvoltați. Pro
gramul de hrănire și îngrijire se 
întocmește diferențiat pe perioade 
și este aplicat întocmai.

Conducerea gospodăriei acordă 
multă atenție folosirii tuturor posi
bilităților pentru a asigura furajele 
necesare. Gospodăria noastră nu 
are pășune naturală și pășunatul se 
face pe pajiști artificiale, care se 
stabilesc de obicei prin planul de 
producție. Primul nutreț verde se 
obține de pe suprafețele semănate 
cu secară, care se pășunează mai 
întîi de către tineretul ovin încă de 
la 15 aprilie, iar apoi de la 1—10 
mai de oile mame cu miei. După 
secară, oile folosesc borceagul masă 
verde compus din măzăriche cu 
ovăz sau mazăre cu ovăz. De la 15 
iulie oile pășunează pe lucerna și 
sparcetă pînă la 15 august, cînd se 
trece la hrănirea lor cu porumb 
masă verde, care se prelungește 
pînă la 10 septembrie. ■

Menționăm că în timpul călduri
lor de vară pășunatul se face nu
mai pînă la orele 11 dimineața ; 
apoi oile se retrag la umbră pînă la 
ora 15. în lunile septembrie șt oc
tombrie se folosește ca pășune iar
ba de Sudan. Oile sînt duse și pe 
terenurile rămase după recoltarea 
porumbului pînă la arat.

Am avut în vedere ca intrarea în 
iarnă a oilor să fie pregătită trep
tat. în fiecare an, încă de la înce
putul lunii noiembrie am adminis
trat în rație nutreț însilozat și vreji 
de leguminoase în fiecare seară, 
după întoarcerea de la pășunat. Și 
pe timpul iernii, oile de toate cate
goriile sînt plimbate în fiecare zi, 
bhiar și pe zăpadă. Hrana adminis
trată pe timpul iernii asigură între 
2,5—2,8 unități nutritive de fiecare 
oaie adultă. în această perioadă am 
.alcătuit un program rațional de 
hrănire. Dimineața între orele 
.7,3C—8,30 se administrează tainul 
de concentrate care constă dintr-un 
amestec de uruieli umezit cu me
lasă și cu tăiței de sfeclă. în pri
mul an această rație s-a dat în 
două tainuri, dar apoi am constatat 
că se poate da într-un singur tain, 
deoarece nu rămîn resturi. Fînul 
de lucerna se dă numai pe timpul 
fătărilor la oile cu miei. Hrănirea 
cu siloz și concentrate înmuiate cu 
melasă și tăiței continuă din ia
nuarie și pînă în mai.

Creșterea de la un an la altul a 
producției de lînă depinde într-o 
.măsură hotărîtoare de felul cum se

face hrănirea mieilor. în gospodă
ria noastră mieüi sînt hrăniți cu 
concentrate începînd cu a 8-a zi de 
la naștere, în jgheaburi separate de 
oile mame. Rația' care li se admi
nistrează constă dȘn ovăz zdrobit și 
spărtură de mazăne măcinată în a- 
mestec cu fîn. La ^început mazărea 
se dă în cantități foarte mici și 
procentul acesteia în rație ' se mă- 

. rește treptat. Mieii au în perma
nență la dispoziție fîn de lucernă 
de cea mai bună calitate. Proce- 
dînd în felul acesta s-a ajuns ca 
anul trecut, la înțărcare, greutatea 
medie la berbecuți să fie de peste 
31 kg, iar la mieluțe de 29,6 kg.

Exista înainte părerea greșită că 
oile nu sînt prea pretențioase în ce 
privește asigurarea apei. Experien
ța noastră arată însă că atît hrăni
rea cît și adăpatul necesită multă

Scrisori din
atenție. în timpul iernii, adăpăm 
oile de două ori pe zi — dimineața 
și după-amiază înainte de a li se da 
siloz. Atît vara cît și iarna adăpatul 
se face la jgheaburi cu cel mult o 
oră înainte de administrarea hra
nei. Pe’timpul verii, jgheaburile 
sînt așezate la umbră în apropierea 
locului Unde se țin oile de obicei 
cînd începe căldura.

Unul dintre cele mai importante 
mijloace pentru sporirea producției 
de lînă și îmbunătățirea calității ei 
este folosirea la maximum a berbe
cilor cu o valoare zootehnică ridi
cată, prin însămînțările artificiale. 
La noi, acestea se fac mai devreme, 
în a doua jumătate a lunii august. 
Procedînd' în acest fel avem și un 
alt mare avantaj : fătările se ter
mină înainte de scoaterea oilor la 
pășunat. înainte, din cauza întâr
zierii fătărilor pînă în lunile apri
lie—mai, majoritatea oilor mame 
rămîneau în stabulație într-o peri
oadă foarte importantă pentru re
facerea organismului după iernat 
și pentru creșterea linei. Fătările 
timpurii creează posibilitatea ca 
toate oile să iasă la pășune, iar 
mieii au posibilitatea să se plimbe, 
să pască și să se dezvolte mai re
pede.

Colectivul de specialiști a urmă
rit în permanență să îmbunătățeas
că și calitatea lînei, folosind mai 
ales metoda selecției. Este foarte 
important că lungimea firului a 
crescut de la 7,1 cm cît era în 1959 
la 12 cm. Lîna are finețea de 21—26 
microni, usucul este de bună cali
tate, alb-gălbui și foarte ușor de 
spălat, iar rezistența, ondulația și 
uniformitatea firelor sînt foarte 
bune.

Acestea sînt cîteva din metodele 
folosite în gospodăria noastră pen
tru creșterea producției de lînă. A- 
nul acesta vom mări efectivul de oi 
merinos. Ne străduim să obținem 
cantități și mai mari de lînă de ca
litate tot mai bună, spre a contri
bui la asigurarea industriei ușoare 
cu o materie primă importantă.

VASILE ROBU 
inginer zootehnist 

G.A.S. Cobadin, regiunea 
Dobrogea

„Ziua specialistului“o

La Stațiunea experimentală a- privind mînuirea tipurilor mo- 
gricolă Lovrin s-au adunat zilele derne de pluguri, 
trecute peste 150 ingineri agronomi ■ 
și zootehniști, medici veterinari și 
alți specialiști din raionul Sînnico- 
lau-Mare. A fost prima întâlnire în 
cadrul „Zilei specialistului" orga
nizată de consiliul agricol raional 
sub îndrumarea și cu sprijinul co
mitetului raional de partid. Tov. 
Aurel Mihuț, prim-secretar al co
mitetului raional de partid, a ară
tat că specialiștii din unitățile agri
cole au acumulat o bogată expe
riență care trebuie generalizată. în 
același timp este necesar ca ei să-și 
îmbogățească necontenit cunoștin
țele, să aplice în producție cele mai 
noi cuceriri ale științei, pentru a 
contribui din plin la sporirea pro
ducției agricole. Pentru a răspunde 
acestor cerințe s-a organizat un 
curs-simpozion la care sînt chemați 
să-și aducă contribuția cercetătorii

agricultura
de la Stațiunea ^experimentală a- 
gricolă Lovrin.

Programul primei „Zile a specia
listului“ a cuprins trei referate 
despre „Lucrările de bază ale solu
lui” și două referate despre „Se
lecția și reproducerea la ani
male”. Primul referat, prezentat în 
fața specialiștilor din ramura ve
getală de către tov. ing. Ana Arhi- 
rie, cercetător la Stațiunea ex
perimentală Lovrin, a avut ca 
temă : „Principiile teoretice care 
stau la baza arăturilor rațio
nale ; experiența avansată a uni
tăților agricole socialiste în lucră
rile de bază ale solului“. Referatul 
a scos în evidență rezultatele bune 
obținute de către G.A.C. Lenauheim, 
Bulgăruș, Cenad, Comloșu-Mare și 
altele,, precum și de G.A.S. Grabăț, 
Șandra și Bulgăruș, ca urmare a 
efectuării în condiții tot mai bune 
a lucrărilor de bază ale solului.

Referatele „Evoluția lucrărilor 
solului în istoria agriculturii”, „Sis
temul de pluguri folosite în agri
cultură“, prezentate de cercetătorii 
Gheorghe Șipoș și, respectiv, Gh. 
Teodorescu, au fost ascultate cu viu 
interes de către participanți. Ele 
au fost urmate de ample explicații

Specialiștii din ramura creșterii 
animalelor au ascultat mai întîi un 
referat despre „Rolul raselor în 
sporirea producției ; organizarea 
selecției la principalele specii de 
animale și rasele de perspectivă în 
condițiile raionului nostru”,care a 
fost prezentat de tov. ing. zooteh
nist Mihai Mohancs, cercetător la 
stațiunea Lovrin. Cu interes a fost 
urmărit și referatul despre „Orga
nizarea rațională a montei și rolul 
ei în sporirea prolificității, a pro
ducției și combaterea sterilității”— 
prezentat de tov. ing. zootehnist 
Ilcă Iulie, de la subcentrul de însă- 
mînțări artificiale Sînnicolau-Mare.

Pe marginea referatelor s-au pur
tat numeroase discuții. Tov. ing. 
loan Dobre, directorul G.A.S. Bul
găruș, a arătat că arătura de vară 
contribuie mult la obținerea de 
producții mari. El a subliniat, de 
asemenea, că, în condițiile raionu
lui, este bine să se folosească pe 
30 la sută din suprafața cultivată 
cu porumb hibrizi timpurii, iar pe 
rest hibrizi semitardivi și tardivi, 
spre a se putea eșalona efectuarea 
arăturilor de toamnă.

Alți vorbitori, printre care ing. 
Vasile Nimară de la G.A.C. „Victo
ria“ Lenauheim, ing. Aurel Arde- 
leanu de la G.A.C. Variaș și ing. 
Petre Popescu de la G.A.C. Sînpe- 
tru-Mare, s-au referit la felul cum 
au executat lucrările pe solurile 
unităților agricole respective 
la rezultatele obținute.

Participanții la discuții din 
mura zootehnică, printre care 
dicul veterinar Ioan Perin de la 
G.A.S. Cenad, medicul veterinar 
Gheorghe Drăgoieseu de la G.A.S. 
Bulgăruș și alții, au vorbit despre 
activitatea lor și realizările obți
nute în combaterea sterilității și 
bolilor infecto-contagioase la ani
male, despre furajarea rațională a 
vacilor și porcilor.

în încheiere, participanții și-au 
manifestat satisfacția pentru ini
țiativa luată de comitetul raional 
de partid și consiliul agricol raio
nal de a organiza „Ziua specialis
tului“ în raionul nostru.

i I. SBÎRCIOG 
coresp. voluntar

Și

ra- 
me-

In laboratorul de chimie al grupului n

Utemisia Goorgeta Cucuzel, una din fruntașele în producție ale Fabricii de plase și unelte pescărești.
Galați. Lună de lună, ea își depășește sarcinile de plan cu circa 10 la suta, aind numai produse de buna 
calitate. Iat-o în fotografie controlînd calitatea unor plase pescărești realizate din fire sintetice.

(Foto : M. Ctoc)

Aspecte ale activității
organizațiilor

de partită din școli
Organizația de partid de 

la Școala medie nr. 2 din 
Timișoara sprijină îndea
proape condticerea școlii și 
cadrele didactice în mun- 

. ca de educare a elevilor. 
Nu de mult, în cadrul unei 
adunări de partid s-a dis
cutat despre contribuția 
cadrelor didactice la for
marea concepției materia" 
list-dialectice despre lume 

elevilor prin lecțiile dea

științe naturale, geografie, 
istorie, fizică etc. La discu
ții s-a arătat că profesorii 
explică în mod științific 
fenomenele din natură și 
societate, vorbesc elevilor 
— ținînd seama de vîrsta 
și cunoștințele lor — des
pre sarcinile puse de 
partid în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialis
mului, îi informează asu
pra noutăților din dome
niul științei și tehnicii.

Comuniștii de la. Școala 
medie nr. 8 din Timișoara, 
sesizînd că în trimestrul I 
al acestui an școlar mai 
mulți elevi au obținut re
zultate mai slabe la mate
matică și fizică, au ajutat 
conducerea școlii să anali
zeze cauzele respective și 
să ia unele măsuri pen
tru perfecționarea predării 
cunoștințelor în orele de 
curs.

Biroul organizației de 
bază de la Școala medie 
nr. 5 din Timișoara a ana
lizat într-o ședință unele 
aspecte ale activității edu. 
cative în rîndul elevilor. 
Concluziile au fost puse 
în dezbaterea adunării ge
nerale a organizației de 
bază în care s-a hotărît ca 
profesorii membri și can
didați de partid să ajute 
pe diriginți și organizațiile 
U.T.M. în educarea și pre
gătirea elevilor.

ce care predau obiectul 
„Agricultura" se strădu
iesc să folosească metode 
pedagogice cît mai eficien
te pentru a preda cunoș
tințele de agricultură în 
strînsă legătură cu activi
tatea ce se desfășoară în 
gospodăriile colective.

Profesoara Ana Sum- 
laner, de la Școala de 8 
ani din Sascut-sat, a făcut 
cu elevii săpături în sol 
pentru studierea straturi
lor, recunoașterea solului 
din localitate după profil 
și însușirile lui. Profesoara 
Maria Frunză, de la Școa
la de 8 ani din Homocea, 
a organizat, după preda
rea cunoștințelor teoretice 
despre sol, o lecție practi
că pe tarlaua gospodăriei 
agricole colective. Profeso
rul Nicolae Rotaru de la 
Școala de 8 ani din Scur- 
ta-Orbeni, în cadrul lucră
rilor practice, a mers cu 
elevii în gospodăria colec
tivă, unde au executat di
verse lucrări practice.

In activitatea educativă 
m-am ocupat mai atent de 
dezvoltarea spiritului de 
răspundere al elevilor. Am 
organizat discuții cu ele
vii, în urma cărora s-a 
dezvoltat opinia școlarilor 
împotriva abaterilor de la 
disciplină. Ca diriginte țin 
o legătură permanentă cu 
profesorii, asist la unele 
ore de curs ținute de ei. 
Pentru a înlătura unele 
lipsuri în pregătirea elevi
lor am inițiat diferite con
ferințe pe teme de cultură 
generală, am îndrumat și 
controlat mai îndeaproa
pe lectura elevilor, 
stat de vorbă cu
despre preocupările lor. 
Deseori discut cu părinții 
în legătură cu studiul și 
comportarea elevilor.

★
Numeroase alte ziare ra

ionale și regionale pu
blică cu regularitate ar
ticole și pagini speciale 
din activitatea școlară. 
Din păcate, în unele pa
gini sînt prea puține ar
ticole semnate de învăță
tori și profesori, care par
ticipă direct la procesul 
instructiv—educativ din
școli. Bine au procedat re
dacțiile ziarelor 
roșu‘‘-Bacău și 
roșu"-Petroșeni,
paginile publicate au dat 
cuvîntul unor directori de 
școli, profesori, diriginți, 
pentru a-și împărtăși ex
periența și a aduce în dis
cuție probleme importante 
din viața școlii.

am 
ei

(Foto : R. Costin)

La orele
de „Agricultură"
In școlile de 8 ani din 

satele raionului Adjud ma
joritatea cadrelor didacti-

(fragul răgii
tr.-r—

Dirigintele —
educatorul elevilor

A devenit un bun obicei 
ca la începutul fiecărui 
trimestru dirigintele să a- 
nalizeze rezultatele la în
vățătură ale elevilor cla
sei, să vadă lipsurile ce 
trebuie înlăturate — scrie 
profesorul Iuhăsz Zoltân 
de la Școala medie din Pe
tr oșeni.

„Steagul 
„Steagul 
care în
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ani de la Congresul de constituire a 
Partidului Muncitoresc Romîn. în
semnătatea istorică a congresului în 
viâța mișcării muncitorești, a po
porului nostru, constă în faptul că a 
consfințit deplina unificare politică 
și organizatorică a clasei muncitoare 
și făurirea partidului ei unic, prin 
unificarea Partidului Comunist Ro
mîn și a Partidului Social-Democrat 
pe bazele politice, ideologice și or
ganizatorice ale marxism-leninismu- 
lui. Congresul a trasat principalele 
linii directoare ale ■ activității parti
dului în noua etapă de dezvoltare 
deschisă prin proclamarea Republi
cii Populare Romîne — trecerea la 
construirea socialismului.

Realizarea deplinei unități a cla
sei muncitoare din Romînia a fost 
încununarea luptei consecvente des
fășurate în cursul deceniilor de cei 
mai hotărîți luptători din rîndurile 
mișcării muncitorești. Prin crearea 
Partidului Muncitoresc Romîn. lupta 
revoluționară a clasei muncitoare a 
fost ridicată pe o treaptă mai înal
tă, au crescut forțele ei, capacitatea 
de a înfăptui cu deplin succes misiu
nea ei istorică de forță socială con
ducătoare a poporului în lupta pen
tru făurirea noii orînduiri sociale.

★
Năzuința spre unitate a fost întot

deauna proprie proletariatului ; sub
liniind că unitatea clasei muncitoa
re reprezintă o condiție esențială 
pentru cucerirea victoriei asupra 
claselor exploatatoare, Lenin arăta 
că forța muncitorimii o constituie 
organizarea, iar organizare înseam
nă unitatea de acțiune, unitate în 
activitatea practică. „Unitatea este 
infinit de scumpă șl extrem de im
portantă pentru clasa muncitoare- 
Muncitorii dezbinați nu înseamnă ni
mic. Uniți, ei sînt totul“.

Crearea partidului unic al clasei 
muncitoare din țara noastră a fost 
rezultatul unui îndelungat proces 
istoric. încă de la întemeierea sa. 
Partidul Comunist Romîn a militat 
neobosit. în pofida terorii sălbatice 
a regimului burghezo-moșieresc. pen
tru realizarea unității clasei munci
toare Adresînd de repetate ori con
ducerii P.S.D. chemări la unitate de 
acțiune, partidul comunist a desfă
șurat o activitate multilaterală și 
perseverentă în vederea reali
zării unității muncitorilor comu
niști și social-democrați, ca și a 
tuturor celorlalți xnuncitori, indifes 

rent de apartenență politică, în lup
ta pentru revendicările economice și 
politice, pentru interesele lor vitale 
și ale întregului popor.

Reprezentînd un moment de coti
tură în dezvoltarea partidului și a 
întregii noastre mișcări muncito
rești, eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor au meritul istoric de a 
fi realizat efectiv ,în practică, fron
tul unic de jos. Unitatea muncitorilor 
comuniști, social-democrați, fără de 
partid, ca și a muncitorilor neorga- 
nizați în sindicate, care și-a găsit 
întruchiparea în crearea de către 
muncitorimea ceferistă a comitetelor 
de acțiune, de întreprindere, de gre
vă a constituit premisa esen
țială a marii victorii politice cu
cerite de clasa muncitoare în februa
rie 1933. Aceasta a sădit adînc în 
conștiința întregii clase muncitoare 
ideea unității ei de acțiune, cît și a 
posibilității de realizare a acesteia.

înarmat cu învățămintele acestor 
mari bătălii de clasă, luptînd îm
potriva liniei reformiste, oportu
niste, scizioniste, a vîrfurilor de 
dreapta ale social-democrației. împo
triva tendințelor de sectarism din 
propriile rînduri. P.C.R. a izbutit în 
perioada anilor următori să înfăp
tuiască unitatea de acțiune a mun
citorilor într-un șir de greve și alte 
acțiuni de luptă ale proletariatului. 
Partidul a depus eforturi pentru în
chegarea unității de luptă a clasei 
muncitoare ca o condiție de bază a 
creării unui larg front popular an
tifascist.

Lupta consecventă a celor mai 
înaintați militanți ai proletariatului 
revoluționar pentru lichidarea sci
ziunii din rîndurile clasei munci
toare a înregistrat un însemnat 
succes prin crearea, la 1 mai 1944, a 
Frontului unic muncitoresc, pe baza 
înțelegerii intervenite între P.C.R. și 
P.S.D., în cadrul vastei acțiuni des
fășurate de partidul comunist pen
tru organizarea insurecției armate 
de la 23 August 1944. Crearea F.U.M. 
a avut o mare însemnătate pentru 
acțiunea partidului de polarizare în 
jurul clasei muncitoare a tuturor 
forțelor patriotice, antifasciste, în 
lupta pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și eliberarea patriei, 
pentru ieșirea din războiul antiso- 
vietic și întoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste.

După 23 August 1944, refacerea 
mișcării sindicale, pe baza unității 
de acțiune a proletariatului, a 

principiului luptei de clasă, a 
avut un rol de cea mai mare 
însemnătate în creșterea capaci
tății de luptă a clasei munci
toare pentru înfăptuirea rolului ei 
conducător în revoluția populară. 
Intărindu-și continuu unitatea de ac
țiune, clasa muncitoare a putut în
chega alianța muncitorească-țără- 
nească în focul luptei pentru refor
ma agrară și cucerirea puterii. Fron, 
tul unic muncitoresc a constituit pi
lonul în jurul căruia s-au concen
trat cele mai largi mase populare în 
lupta pentru răsturnarea guvernelor 
cu. majoritate reacționară, pentru 
făurirea largului front democratic 
care a hotărît soarta bătăliei pentru 
putere impunînd la 6 martie 1945 
instaurarea primului guvern demo
cratic din istoria țării.

Unitatea de luptă a muncitorimii 
s-a dezvoltat și s-a întărit continuu, 
călindu-se în lupta pentru desfășu
rarea largă a revoluției populare, 
pentru întărirea regimului democrat- 
popular și cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa muncitoare și 
aliații ei. Consolidarea continuă a 
Frontului unic muncitoresc în toate 
verigile sale, de sus pînă jos, în co
mitetele de front unic și sindicate, 
conlucrarea multilaterală dintre 
P.C.R. și aripa de stînga din condu
cerea P.S.D. în guvern și parlament, 
au pregătit crearea partidului unic 
al clasei muncitoare.

Proclamarea Republicii Populare 
Romîne, cucerirea deplină a puterii 
de către clasa muncitoare în alianță 
cu masele largi ale țărănimii, per
spectiva trecerii la înfăptuirea sar
cinilor revoluției socialiste, au impus 
ca o necesitate primordială trecerea 
de la unitatea de acțiune la forma 
superioară, unitatea politică, ideolo
gică și organizatorică deplină a cla
sei muncitoare prin crearea parti
dului unic — statul major al operei 
de construcție socialistă.

★
Crearea partidului unic a fost 

țoncepută nu ca o contopire meca
nică, ci ca o unificare politică și or
ganizatorică pe bazele principialită
ții de clasă ; ea s-a făurit în mod 
organic printr-o intensă activitate de 
clarificare ideologică, de apropiere 
tovărășească și de acțiune practică 
comună. în noiembrie 1947, condu
cerile P.C.R. și P.S.D. au adoptat 
în unanimitate platforma partidului 
pnic care a fpst dezbătută și apro

bată de toate organizațiile celor 
două partide. începînd din ianuarie 
1948 a început alegerea birourilor 
organizațiilor de bază ale partidului 
unic, a comitetelor locale, de plasă 
și județene, precum și a delegaților 
pentru Congres. Astfel, partidul s-a 
înfățișat la congres cu organizații 
unice și conduceri unice ale organi
zațiilor de partid.

într-o atmosferă de mare entuzi
asm, Congresul I al P.M.R. a marcat 
desăvîrșirea acestei vaste acțiuni, a 
consfințit ceea ce se realizase 
înainte de congres în domeniul 
unificării politice și organizatorice 
a clasei muncitoare. Crearea Par
tidului Muncitoresc Romîn, conti
nuatorul celor mai înaintate tradiții 
ale mișcării revoluționare din țara 
noastră, ale Partidului Comunist Ro
mîn; a constituit un eveniment 
istoric în viața mișcării mun
citorești și a poporului romîn, con
cluzia experienței dobîndite de clasa 
muncitoare în decursul întregii lupte 
revoluționare împotriva claselor ex
ploatatoare, pentru făurirea noii o- 
rînduiri sociale.

La temeliile politică și ideologică 
ale Partidului Muncitoresc Romîn, a 
fost așezată măreața învățătură a 
clasei muncitoare, învățătura lui 
Marx, Engels, Lenin. Crearea Parti
dului Muncitoresc Romîn ca partid 
consecvent revoluționar, intransi
gent față de orice oportunism, 
a însemnat victoria deplină a leni
nismului în mișcarea muncitorească 
din Romînia.

Partidul Muncitoresc Romîn a luat 
naștere ca partid de avangardă al 
clasei muncitoare. înalta exigență a 
Congresului față de calitatea de 
membru al partidului s-a manifes
tat în cerința ca în partid să fie pri
mite elementele cele mai hotărîte, 
luminate și gata de sacrificiu din 
rîndurile clasei muncitoare, ale ță
rănimii muncitoare, ale intelectua
lității, devotate cu trup .și suflet 
cauzei socialismului.

Detașament organizat al clasei 
muncitoare, puternic sudat prin u- 
nitatea de fier a rîndurilor sale, 
printr-o disciplină strictă, Partidul 
Muncitoresc Romîn s-a creat pe te
melia principiului centralismului de
mocratic, a normelor leniniste ale 
vieții de partid.

„Partidul Muncitoresc Romîn se 
încheagă ca un partid al luptei 
neîmpăcate împotriva exploatării — 
arăta tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
în Raportul politic al C.C. la Con
gres —, împotriva tuturor exploata
torilor muncitorimii și ai țărăni
mii muncitoare, pentru dezvoltarea 
mai departe a democrației populare, 
pe care noi o considerăm ca drum 

înspre realizarea mărețului nostru 
scop final — societatea socialistă și 
societatea comunistă”.

Crearea Partidului Muncitoresc 
Romîn, pe baza îndelungatei colabo
rări între P.C.R. și P.S.D. în cadrul 
Frontului unic muncitoresc și al 
mișcării sindicale unite, a reprezen
tat un aport la îmbogățirea expe
rienței mișcării muncitorești inter
naționale, a avut un larg ecou inter
național, demonstrînd în practică 
posibilitatea formării partidului unic 
al clasei muncitoare pe o bază prin
cipială, sub steagul ideilor marxism- 
leninismului, corespunzător interese
lor fundamentale ale clasei munci
toare și ale tuturor celor ce mun
cesc.

Desfășurîndu-și lucrările la numai 
cîteva săptămîni după cucerirea în
tregii puteri de către oamenii mun
cii, Congresul a trasat, pe baza apli
cării creatoare a legilor universal 
valabile ale revoluției socialiste Ia 
condițiile concrete ale Romîniei, 
principalele jaloane ale activității 
P.M.R. în etapa trecerii la construc
ția socialistă. Analiza făcută de con
gres situației politice și economice a 
țării releva că, în timp ce puterea 
politică trecuse în mîinile clasei 
muncitoare aliată cu țărănimea mun
citoare, pozițiile de comandă în via
ța economică continuau să se afle 
în mîinile claselor exploatatoare. 
Congresul a stabilit drept obiectiv 
principal lichidarea acestei contra
dicții — statornicirea relațiilor de 
producție socialiste în industrie, o- 
biectiv înfăptuit la scurt timp după 
congres prin naționalizarea princi
palelor mijloace de producție in
dustriale. Totodată, în funcție de a- 
ceastă premisă, congresul a trasat 
sarcina trecerii la conducerea pla
nificată a economiei naționale, a a- 
sigurării unui ritm rapid dezvoltării 
economice a țării.

Deschizînd perspectiva industriali
zării socialiste, a creării bazei teh- 
nice-materiale a socialismului, con
gresul a subliniat în mod deosebit 
necesitatea dezvoltării industriei si
derurgice ,a industriei chimice, pe
troliere. forestiere. Congresul a ana
lizat pe larg problema căilor de spo
rire a acumulărilor necesare investi
țiilor și a trasat sarcina desfășurării 
unei largi acțiuni pentru sporirea 
producției, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
întărirea disciplinei în muncă, asi
gurarea rentabilității întreprinde
rilor. „Avem tot ce ne trebuie — se 
arată în Raportul politic al C.C. — 
pentru îndeplinirea misiunii istorice 

pe care și-au luat-o regimul nostru 
democratic, forțele noastre democra
tice : lichidarea înapoierii noastre 
economice, transformarea Romîniei 
într-o țară industrial-agrară înainta
tă și asigurarea unui nivel de trai 
ridicat maselor muncitoare“.

Congresul a dezbătut, de aseme
nea, problemele întăririi continue a 
alianței muncitorești-țărănești, te
melie trainică a puterii populare ; 
Raportul politic al C.C. a accentuat 
importanța dezvoltării cooperației 
sătești, căreia i se trasa sarcina să 
apere interesele țăranului muncitor, 
în același timp, se sublinia necesita
tea organizării stațiunilor de mașini, 
ridicării nivelului tehnic al agricul
turii, îmbunătățirii activității ferme
lor de stat.

Trecerea întregii puteri de stat în 
mîinile oamenilor muncii de la orașe 
și sate a determinat Congresul I al 
P.M.R. să traseze sarcini importante 
privitoare Ia desăvîrșirea construc
ției noului aparat de stat, preconi- 
zînd crearea organelor locale ale 
puterii de stat, care să atragă cele 
mai largi mase ale oamenilor mun
cii la conducerea activității ob
ștești.

De la tribuna congresului partidul 
șî-a reafirmat poziția consecventă în 
problemele relațiilor internaționale 
— hotărîrea de a contribui Ia întă
rirea prieteniei și colaborării frățești 
a țărilor socialiste, la promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, la 
instaurarea unei păci trainice în 
lume.

Congresul I al P.M.R. a ales Comi
tetul Central al partidului ; secretar 
general al C.C. al P.M.R. a fost ales 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

k
In perioada 'care a trecut de la 

Congresul I al P.M.R., în țara noa
stră s-au petrecut minunate trans
formări înnoitoare care au schimbat 
din temelii înfățișarea Romîniei, 
structura economică și de clasă a 
societății.

Socialismul a învins definitiv la o- 
rașe și sate, a fost lichidată pentru tot
deauna orice exploatare și asuprire. 
Pe calea industrializării socialiste 
s-a asigurat un ritm rapid, continuu 
ascendent al dezvoltării economiei, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al maselor. Roadele politicii 
partidului de dezvoltare a industriei 
își găsesc o ilustrare grăitoare în 
faptul că producția globală a aces
teia a fost în 1962 de aproape 8 ori 
mai mare decît în 1948, au fost 
create noi ramuri industriale, s-au 
realizat progrese importante în va-. 

lorificarea superioară a resurselor 
naturale. în urma încheierii colecti
vizării agriculturii, alianța muncito- 
rească-țărănească s-a ridicat pe o 
treaptă mai înaltă. Viața oamenilor 
muncii devine tot mai îndestulată. La 
15 ani de la Congresul I al P.M.R., 
țara noastră se află într-o nouă eta
pă istorică — întregul popor își con
centrează eforturile spre înfăptuirea 
mărețului program de desăvîrșire a 
construcției socialiste, elaborat de 
Congresul al III-lea al P.M.R.

în acest răstimp, a crescut conti
nuu forța partidului. Manifestând o 
grijă neslăbită pentru întărirea con
tinuă a rîndurilor sale, a unității 
sale și a disciplinei de partid, 
luptînd cu intransigență împotriva 
oricăror devieri de la linia partidu
lui, împotriva oricăror încălcări ale 
normelor leniniste, curățiridu-și rîn
durile de elemente străine, zdro
bind grupările fracționiste, antipar
tinice, legat indisolubil de masele 
muncitoare, Partidul Muncitoresc 
Romîn este azi mai puternic ca ori- 
cînd. Partidul nostru cuprinde peste 
un milion de membri și candidați de 
partid — muncitori, țărani, intelec
tuali — dintre cei mai buni și mai 
valoroși. Profund devotat ideiloi’ mar- 
xism-leninismului, slujind cu credință 
interesele vitale ale celor ce muncesc, 
partidul s-a dovedit a fi la înălți
mea rolului său de conducător al 
maselor în opera de făurire a noii 
orînduiri sociale. încrederea neabă
tută cu care întregul nostru popor 
urmează partidul izvorăște din con
vingerea confirmată de viață în 
justețea politicii partidului. Unita
tea moral-politică a întregului po
por în jurul partidului acționează că 
o puternică forță motrice a progres 
sului social.

Exprimînd voința și interesele 
fundamentale ale întregului nostru 
popor. Partidul Muncitoresc Romîn 
militează consecvent pentru întă
rirea prieteniei frățești și a unității 
țărilor lagărului socialist, pentru în
tărirea coeziunii mișcării comunistei 
mondiale, sub steagul marxism-le- 
ninismului, pentru triumful păcii și 
socialismului în întreaga lume.

Strîns unit în jurul încercatului 
său conducător. Partidul Muncit o-, 
resc Romîn, poporul nostru munceș
te cu avînt pentru dezvoltarea ma
rilor sale cuceriri revoluționare, îșî 
consacră toate forțele luptei pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste și 
crearea condițiilor trecerii treptate 
la comunism.

N. RADULESCU
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Două din secțiile întreprinderii textile din Pifești au fost ds curind înzestrate cu războaie automate de 
țostlt. în aceste secții productivitatea muncii și calitatea produselor a crescut simțitor. în fotografie ; mais
trul Traian Bădescu dînd indicații țesătorilor Gheorghe Ene și Maria Nedelcu asupra felului cum se lu
crează la noile războaie automate de țesut.

rkcarea unei de! esjafii 
a ŒX în Austria

O delegație a Partidului Muncito
resc Romîn, condusă de tovarășul 
Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R.. a plecat joi seara spre Aus
tria unde va face o vizită de două 
săptămîni la invitația conducerii 
Partidului Comunist din Austria.

La plecare, în Gara de nord, au 
fost de față membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Lucrări științifice romînești 
peste hotare

© Expoziția deschisă recent la Pala
tul Națiunilor din Geneva cuprinde a- 
proape 200 de cărți și publicații știin
țifice romînești din domeniile cele mai 
diferite : științe economice, agrono
mie, zootehnie, științe medicale, geo
logie, utilizarea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Cărțile și articolele științifice expuse 
u_ tipărite în limbile engleză, france
ză, rusă, spaniolă sau romînă — apar
țin unor cunoscuți oameni de știință 
din Romînia, între care academicienii 
M. Ciucă, Gh, lonescu-Sisești, A. Krein- 
dler, N. Gh. Lupu, V. Malinschi, Șt. 
ĂAilcu, ȘL S. Nicolau, C. f; Parhon, Tr. 
Săv'ulescu, membrii corespondenți ai 
Academiei R.P. Romîne ■— Manea Mă- 
nescu, I. Rachmut, .precum și o serie 
de tineri cercetători.

® Nu de mult, în librăriile din țara 
noastră șl din Franța a apărut lucra
rea cercetătorului romîn M. Soare, „A- 
plicațiile ecuațiilor cu diferențe finite 
la calculul plăcilor curbe subțiri“. Car
tea este editată în limba franceză de 
Casa Eyrolles din Paris împreună cu 
Editura Academiei R.P. Romîne.

© Tn librăriile din Uniunea Sovietică 
a tost.pusă în vînzare cartea „Proble
me ale chirurgiei experimentale vascu
lare și. cardiace“ de dr. Tiberiu Ghi- 
țescu.

Răspîndirea experienței înaintate — 
în atenția consiliului agricol regional

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Timp de două zile s-au desfășurat 
la Suceava lucrările ședinței consi
liului agricol regional în cadrul că
reia cercetători din stațiunile expe
rimentale și specialiști din unități
le agricole au susținut comunicări 
și referate științifice.

Participanții au ascultat și purtat 
discuții pe marginea referatelor : 
„Soiuri și hibrizi de porumb po
triviți pentru regiunea Suceava“,
„Punctele experimentale 
demonstrative — mijl'oc 
de sporire a producției 
„Studiul agro-chimic al

și loturile 
important 
agricole", 
solului —

mijloc important de sporire a pro
ducției agricole“, „Metodele agroteh
nice pentru ridicarea producției de

fructe în condițiile din nordul Mol
dovei“.

în cadrul ședinței. secției, de creș
tere a animalelor, participanții au 
audiat printre altele comunicări
le făcute de Constantin Adochi- 
ței, Erou al muncii socialiste, briga
dier zootehnic, și Nicolae Puiu di
rectorul gospodăriei de stat Coțușca, 
Mihaj Bîrliga, Erou al muncii so
cialiste, președintele gospodăriei co- 
léctive din Roma, raionul Botoșani, 
și Nicolae Fetic,. inginer zootehnist.

Ședința consiliului agricol regio
nal a constituit un rodnic schimb 
de experiență, un bun prilej de răs- 
pîndire a metodelor agrozootehnice 
înaintate.

Dejun in tinstea memhilor 
Comitetului Executiv C. A. E. R.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS : La 21 februarie guvernul so
vietic a oferit un dejun în cinstea 
membrilor Comitetului executiv al 
C.A.E.R., care participă la cea de-a 
4-a ședință a Comitetului executiv.

Din partea sovietică la dejun au 
participat Mihail Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri, Nikolai Fadeev, 
secretar al C.A.E.R.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească și 
cordialitate.

Intilnire a miniștrilor comerțului 
exterior ai R.P. Romîne si U.R.S.S.>

MOSCOVA 21 (Agerpres).— TASS 
La 21 februarie Nikolai Patolicev,. 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu Gogu Radu
lescu, ministrul comerțului exterior 
al R.P. Romîne, care a sosit la Mos
cova pentru a duce tratative și pen
tru a semna protocolul cu privire la 
livrările reciproce de mărfuri pe a- 
nul 1963.

în timpul convorbirii dintre Ni
kolai Patolicev și Gogu Rădulescu, 
care s-a desfășurat într-un spirit de 
sinceră prietenie și înțelegere reci
procă, a avut loc un schimb de pă
reri în problemele dezvoltării con
tinue a relațiilor comerciale sovie- 
to-rcmîne.

Declarația comună a P.C. din Belgia 
si P. C. din Grecia■I

BRUXELLES (Agerpres). — Zia
rul „Le. Drapeau Rouge" a publicat 
declarația comună a Partidului Co
munist din Belgia și Partidului Co
munist din Grecia.-

în declarație se arată că sarcină 
primordială în actuala etapă o con
stituie lupta pentru victoria princi
piului coexistenței pașnice și pentru 
reglementarea pașnică a divergen
țelor ivite între state.

„Cele două partide luptă pentru, 
crearea zonelor dezatomizate în Bal
cani și în Europa Centrală, ele spri
jină în această privință planul Re
publicii Populare Romîne și planul 
Rapacki, se pronunță cu fermitate 
împotriva pregătirilor de război ale 
N.A.T.O. și în special împotriva 
creării bazelor militare de rachete

în insula Creta, precum și împotriva 
înzestrării cu armă atomică a arma
telor Belgiei și Greciei.

Cele două partide sprijină propu
nerea cu privire la încheierea trata
tului de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și. țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia“.

în declarație se spune că P. C. din 
Belgia și P. C. din Grecia se alătură 
propunerilor făcute de diferite par-' 
tide și în special de P.C.U<S., în
dreptate spre asigurarea discutării 
calme și studierii aprofundate a pro
blemelor litigioase în scopul întăririi 
mișcării comuniste mondiale.

Cele două partide, se arată în de
clarație, au hotărît să întărească le
găturile dintre ele și să adopte mă
suri îndreptate spre înfăptuirea u- 
nei colaborări practice.

Noi lucrări consacrate 
istoriei P. C. U. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS ! 
Editura de stat pentru literatură politică 
din Moscova editează în prezent o serie 
de noi lucrări consacrate istoriei P.C.U.S.

Zilele acestea a apărut cartea „Din 
istoria făuririi partidului de tip nou. Ra
portul bolșevicilor către Congresul In
ternaționalei a H-a din'anul 1904". Acest 
raport este în esență primul document 
din istoria P.C.U.S. care a fost întocmit 
cu participarea și sub conducerea nemij
locită a lui V. I. Lenin.

Se află în pregătire pentru tipar cule
gerea „Lenin și partidul", cuprinzînd arti
cole și cuvîntări de N. K. Krupskaia. 1

De asemenea, se prevede editarea 
culegerilor „V. I. Lenin despre însemnă
tatea internațională a experienței 
P.C.U.S.", ,,Amintiri despre V. I. Lenin”, 
volumele „Iskra leninistă" de M. S. Volin, 
„A 60-a aniversare a P.C.U.S." de A. F, 
ludenkov etc.

Mașini și utilaje cu caracteristici 
superioare

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 
Uzina „Tehnofiig" din Cluj se fa
brică diferite mașini și utilaje des
tinate industriei alimentare. în aten
ția întregului colectiv de aici și în
deosebi a inginerilor .stă moderniza
rea continuă a mașinilor și utilaje
lor pe care Te fabrică.

A fost modernizat agregatul de ră

cire a vitrinelor frigorifice, obținîn- 
du-se o turație mai mare, ceea ce a 
dus la creșterea capacității mașinii 
de la 750 la 800 kilocalorii pe oră. 
Nu demult, prin modernizarea plăci
lor de lucru de la pasteurizatoarele 
de lapte s-a mărit efectul caloric al 
unei plăci de la 500 kilodăloiii pe 
metru pătrat la 900.

Primul concert dirijat de Boris Haikin
Joi seara a avut loc în Capitală 

concertul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii sub bagheta cunoscu
tului dirijor, sovietic Boris Haikin, 
artist al poporului al R.S.F.S.R.

Programul concertului a cuprins : 
uvertura la opera „Maeștrii cîntăreți 
din Nürnberg" de Richard Wagner, 
concertul în. re major pentru vioară 
și orchestră'., de P. I. Ceaikovski, so
list Ion Voicu, artist emerit, suita 
moldovenească de N.' I. Peico și poe
mul simfonic „Till Buhoglindă“ de 
Richard Strauss. .

Concertul s-a bucurat de mult 
succes și a fost retransmis de postu
rile de radio și televiziune.

în continuarea turneului în țara 
noastră, dirijorul sovietic va conduce 
la Iași două concerte ale orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat din 
localitate, avînd ca solistă pe violo
nista sovietică Nina Beilina, laureată 
a celui de-al doilea Festival interna-' 
țional „George . Eneșcu", precum și 
un spectacol cu opera Faust“.

(Agerpres)

Rezultatele îndeplinirii 
planului de stat 

al R. P. Polone pe 1962
VARȘOVIA 21 (Agerpres).— Di

recția centrală de statistică a R.P. 
Polone a dat publicității Comunica
tul cu privire la îndeplinirea planu
lui de stat pe anul 1962. După cum 
arată comunicatul, volumul produc
ției industriale a Poloniei a crescut 
în cursul anului trecut cu 8,4 la 
sută în comparație cu anul 1961. Pla
nul a fost îndeplinit în această ra
mură a economiei naționale în pro
porție de 110,8 la sută.

Producția de energie electrică a 
crescut în 1962 cu 9,7 la sută, ex
tracția de huilă cu 2,8 la sută, pro
ducția de oțel a crescut cu 450 000 
tone.

în comparație cu ritmul creșterii 
întregii producții industriale, ritmul 
de creștere în industria chimică a; 
fost de două ori mai mare. Numărul 
muncitorilor din industrie a crescut 
în cursul anului 1962 cu 4 la sută.

Comunicatul arată că din cauza 
condițiilor atmosferice nefavorabile 
nu a fost îndeplinit planul în agri
cultură.

Sarcinile planificate în domeniul 
exportului au fost îndeplinite în 
proporție de 101,5 la sută, iar în do
meniul importului în proporție de 
106,2 la sută. în anul 1962 Polonia 
a întreținut relații comerciale cu 
151 de țări.

Venitul național a crescut în anul 
1962 cu 2,5 la sută față de anul 
1961. Numărul locuitorilor din Polo
nia se ridică la 30,5 milioane.

Ihgaî sezon international ia tenis de masă
Peste puțină vreme lucătorii fruntași 

de tenis de masă din .țara noastră vor 
începe seria marilor întreceri interna
tionale. ale noului sezon sportiv.

In ultimul timp, selecfidnabilii — lo
tul masculin la Cluj și lotul feminin la 
București — au lucrat de zor pentru 
a obține o formă corespunzătoare. Zi
lele viitoare (la 23-24 februarie), echipa 
feminină a țării noastre (Maria Alexan-

DORIM GIURGIUCA

dru, Geta Pitică, Ella Constantinescu) 
urmează să participe la campionatele 
internationale ale R.F. Germane, la care 
vor ti prezenți 142 de jucători din 14 
țări. Trei zile mai fîrziu, jucătoarele 
noastre se vor afla la Brighton, la star
tul „internaționalelor" Angliei.

Ultimul -criteriu de selecție în vede
rea „mondialelor’’ de la Praga îl vor 
constitui campionatele internationale 
ale țării noastre, programate între 8 și 
12 martie în sala Floreasca. Pînă în pre
zent, și-au anunțat participarea Ceho
slovacia, Polonia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia și R.P.D. Coreeană.

La campionatele mondiale din „ora
șul de aur’’ tara noastră va fi repre
zentată de 3 jucătoare (Maria Alexan
dru, Geta Pitică, Ella Constantinescu) și 
de 4 jucători (R. Negulescu, D. Giur- 
giucă, Gh. Cobîrzan și A. Rethi), ur- 
mînd ca lotul să fie mărit cu cîțiva ti
neri talentați.

„Cupa orașdui București" 
ia hochei

Aseară, pe patinoarul artificial 
s-au desfășurat meciurile din ziua 
a doua a competiției internaționale 
de hochei pe gheață „Cupa orașu
lui Bgcurești“. Echipa București A 
nu a putut învinge selecționata 
Berlinului cu care a terminat la 
egalitate ; 3-^-3 (2—0 ; 0—1 ; 1—2). 
Hocheiștii noștri au jucat sub po
sibilitățile lor,. ratînd numeroase 
ocazii.

Echipa V.T.Z, Chomutov a dis
pus cu scorul de 14—4 (5—1 ; 6—0 ; 
3—3) de București (tineret).

Astăzi competiția programează 
următoarele intîlniri : București 
(tineret)—Lokomotiv Moscova (ora 
17) și București A—V.T.Z. Chomu
tov (ora 19).

(Agerpres)

In e î t e v a rinduri

Note

Dar ceilalți ?
O nouă promoție de tineri aflefi 

bate la ușa consacrării I Pe unii dintre 
aceștia i-am văzut „la lucru” zilele tre
cute, cu ocazia concursului republican 
din sala Floreasca. Bine dotați fizicește, 
cu o pregătire multilaterală; juniorii au 
îndreptățit speranțele specialiștilor.

Tinerii aflefi mai au însă multe de 
învățat. Ei au nevoie de o îndrumare 
permanentă, de sfaturi prețioase din 
partea antrenorilor. Tocmai de aceea ar 
fi foarte util ca la concursurile tinere
lor speranțe să participe și sportivii 
fruntași. Cu competența, cu experiența 
și cunoștințele lor, ei pot contribui în 
mare măsură la pregătirea juniorilor.

Din păcate, concursul amintit a a- 
rătat din nou lipsa de interes a atle- 
filor noștri fruntași față de această în
datorire de cinste. Singură recordmana 
lumii, lolanda Balaș — prezentă ca în
totdeauna la astfel de întreceri — a 
fost în mijlocul concurentelor. Unde au 
lost ceilalți ?

In Editura U. C. F. S.
In Editura U.C.F.S. au apărut noi 

colecții de broșuri sportive. In co
lecția „BIBLIOTECA SPORTIVU
LUI“ au fost publicate broșurile : 
„Tehnica sportivă" și „Refacerea 
capacității de muncă în activitatea 
sportivă”. Primele numere din co
lecția „SPORT ȘI SĂNĂTATE” 
sînt intitulate : „Păstrați-vă sănă
tatea” și „Munca intelectuală și 
cultura fizică”.

Echipa de fotbal Farul Constanta și-a 
început joi turneul in R. D. Germană, 
lucind la Berlin cu o selecționată de ti
neret din care va fi alcătuită echipa o- 
limpică a R. D. Germane. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate (0—0).

Duminică, fotbaliștii romîni vor evo
lua ta Halle.

•k
Au fost stabilite datele întîlnirii de 

handbal dintre echipele masculine Di
namo București și Skovbakken Aarhus, 
din cadrul semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni”. Primul ioc va avea loc 
la 21 martie la Aarhus, iar cel de-al 
doilea la 28 martie, la București.

k
Joi, la Belgrad, in prezenta a peste 

10 000 de spectatori, echipa de fotbal 
Partizan a întîlnit formația Petrolul Plo
iești. Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (1- 0) prin 
punctele marcate de Galici (2) și Ko- 
vacevici (2). Pentru ploieșteni a înscris 
Zaharia, în minutul'80.-

Duminică, la Subotita, Petrolul loacă 
în compania echipei locale Spartak.

k
tn prima semifinală a „Cupei cam

pionilor europeni" la handbal feminin,

„Fortschritt Weissenfels”, campioana 
R.D. Germane, a învins cu scorul de 
10—7 (4—4) echipa Trud Moscova. Cu 
12 minute înainte de sfîrșit echipa so
vietică conducea cu 6—4.

Returul se va desfășura la 6 martie, 
la Moscova. în cealaltă semifinală, 
Rapid București va juca cu Frederiks
berg Copenhaga. Primul joc va avea 
loc la 28 februarie la Copenhaga.

*
După cum s-a mai anunțat, echipa 

de fotbal Dinamo București va susține 
două intîlniri în Cipru. Fotbaliștii ro
mîni vor juca sîmbătă și duminică în 
compania a două selecționate locale. Din 
Cipru echipa dinamovistă va pleca în 
Izrael, unde va întreprinde un turneu 
de 3 jocuri : là 27 februarie la Tel 
Aviv cu echipa selecționată a ligii I-a, 
la 4 martie la Haiffa cu o selecționată 
a orașului și la 6 martie la Tel Aviv 
cu Hapoel.

In primul meci al turneului pe care-1 
întreprinde în țările scandinave, echipa 
masculină de handbal a R. P. Romîne a 
întîlnit aseară la Copenhaga reprezen
tativa Danemarcei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 13—12 (9—8).

Campionatul mondial 
feminin de patinaj viteză
TOKIO 21 (Agerpres).— Sportive 

din 13 țări (U.R.S.S., Suedia, Franța. 
R. D. Germană, Olanda, R. P. Chi
neză, Australia. R.P.D. Coreeană, 
R. P. Mongolă, Finlanda. S.U.A., 
R. P. Polonă și Japonia) participă 
la campionatul mondial feminin de 
patinaj viteză, care s-a deschis ieri 
în localitatea Karuizawa, din apro
piere de Tokio. Prima probă a 
competiției — 500 m — a fost 
cîștigată de campioana olimpică 
Lidia Skoblikova (U.R.S.S.). Ea a 
parcurs distanța în 45” 4/10, fiind 
urmată de Egorova (U.R.S.S.) — 
45” 8/10, Jakobsson (Suedia) 
46” 7/10 etc.

La 1 500 m a ieșit învingătoare 
tot Lidia Skoblikova, cu timoul de 
2’23” 3/10. Astfel, după prima zi de 
întreceri concurenta sovietică con
duce detașat în clasamentul mul- 
tiatlonului.

Conferința Consiliului' 
de interviziune de la Praga

PRAGA 21 (Agerpres). — La 20 
februarie a.c. s-a deschis la Praga 
cea de-a treia conferință a Consi
liului de interviziune. Participă re
prezentanți ai televiziunii din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.D.G., 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și- U.R.S.S. Conferința va 
discută schimbul de emisiuni ale in- 
terviziunii pe lunile aprilie-mai 1963, 
precum și probleme legate de 
schimbul internațional de programe.

Procesul unor democrați 
spanioli

MADRID 21 (Agerpres). — în dimi
neața zilei de 20 februarie, anunță 
agenția France Presse, tribunalul mi
litar din Madrid a judecat 27 de de
mocrați, membri gi Frontului popu
lar de eliberare din Spania (orga
nizație democratică care luptă îm
potriva franchismului — N. R.), ares
tați în mod samavolnic de autorită
țile iranchiste la Valencia în cursul 
lunilor iulie și august anul trecut.

Protestul F. S. M. împotriva arestării 
a 13 activiști sindicali în Guatemala

■ CIUDAD DE GUATEMALA. După 
cum relatează corespondentul dih 
Ciudad de Guatemala al agenției 
Prensa Latina, autoritățile au arestat 
13 activiști sindicali printre care se 
află Victor Manuel Gutierrez, cunos
cut activist al mișcării muncitorești, 
membru al Comitetului Executiv al 
F.S.M. în legătură cu aceaeta, secre
tariatul Federației Sindicale Mondiale 
a adresat președintelui Guatemalei

o telegramă de protest în care se 
spune; „Protestăm cu hotărîre împo
triva arestării ilegale a activiștilor 
sindicali Victor Manuel Gutierrez și 
a tovarășilor lui. Aceste acțiuni con
stituie un atentat împotriva dreptu
rilor și libertăților democratice și 
sindicale proclamate de Declarația 
generală a drepturilor omului, adop
tată de O.N.U.“.

Elizabeth Flynn 
despre înscenarea judiciara 
împotriva P.C. din S.U.A.
NEW YORK 21 (Agerpres). — în 

numărul din februarie al revistei 
„Political Affairs“, organul teoretic 
al Partidului Comunist din S.U.A., 
a apărut un articol semnat de Eli
zabeth Flynn, unul din conducătorii 
P.C. din S.U.A., consacrat, urmăririi 
judiciare a Partidului Comunist din 
S.U.A. și a unor membri ai acestuia 
în virtutea faimoasei legi McCarran.

Subliniind graba extraordinară cu 
care s-a judecat procesul înscenat 
P. C. din S.U.A., care a fost jude
cat la mijlocul lunii decembrie anul 
trecut la Washington (în total 
el a durat circa 10 ore) și atmosfera 
care a domnit în timpul procesului,, 
autoarea articolului arată că în felul 
acesta s-a creat un precedent pentru 
noi procese judiciare similare, în, 
special pentru apropiata judecare a 
lui Gus Hali și Benjamin D'avis, 
conducători ai P.C. din S.U.A.

Subliniind că procesul înscenat 
P.C. din S.U.A. atestă existența unei 
amenințări la adresa normelor con
stituționale fundamentale, autoarea 
cheamă să se desfășoare o luptă pe 
scară largă pentru abrogarea legii 
McCarran.

portugheza | intensifică lupta
Știrile care răzbat prin bariera 

cenzurii instaurate de colonialiști 
arată că în Guineea portugheză se 
intensifică mișcarea pentru libertate 
și independență națională. Patriota 
guineezi ripostează și opun o rezis
tență dîrză 'represiunilor sălbatice ale 
trupelor salazariste. In ultima vre
me au.avut loc, în multe regiuni 
ale țării, puternice ciocniri între 
băștinași și trupele portugheze, 
Detașamente ale patrioților au a- 
tacat tabăra militară portugheză 
de la Fulakung și au ocupat ca
zarma trupelor coloniale din Bran- 
dan. In timpul acestor lupte au 
fost uciși și răniți numeroși sol
dați ai colonialiștilor, capturîndu-se 
o mare cantitate de armament. Ac
țiuni de luptă ale forțelor patriotice 
au loc, de asemenea, în mai multe 
regiuni din sudul Guineei portu
gheze.

Intr-o declarație făcută în urma 
acestor evenimente secretarul gene' 
ral al Partidului african al indepen
denței din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde. A. Cabral, a 
declarat : „Pe zi ce trece se înmul
țesc violențele și crimele săvîrșite de 
autoritățile colonialiștilor portughezi 
pe teritoriul patriei noastre. Sîntem 
nevoiți să folosim toate mijloacele 
pentru a apăra viața populației 
băștinașe și pentru a face ca drep
tul nostru la autodeterminare și in
dependență să fie respectat. Rezul
tatul luptei noastre nu poate fi de
cît unul singur : lichidarea totală a 
jugului colonial în țara noastră“.

*
Situată în partea de vest a Afri

cii, între Republica Guineea și Se
negal. Guineea portugheză a fost co
tropită de Portugalia la sfîrșitul se
colului al XVI-lea. Teritoriul' el, 
care cuprinde, de asemenea, insulele 
Bolama șl arhipelagul Bijagos are 
o suprafață de 36 000 km p și o 
populație de 571 000 locuitori.. Prin
cipala ocupație a locuitorilor este 
cultivarea pământului. Se cultivă 
arahide. arbori de cauciuc, orez, 
migdali și alte culturi agricole des
tinate exportului. După sute de ani

de dominație colonială. Guineea por
tugheză nu posedă nici un fel de in
dustrie.

In ciuda bogatelor resurse natura
le ale țării, populația a dus, gene
rații:, și generații de-a rîndul, o viață 
tragică. Acest nefericit colț de pă
mânt african a devenit mai întâi cu
noscut îndeosebi ca regiune de vână
toare de sclavi. Secole de-a rîndul 
colonialiștii portughezi au răpit din 
această țară și vîndut în America 
zeci și zeci de mii de africani. Și 
astăzi, în secolul XX, sclavajul 
sub forma muncii forțate, și discrimi. 
narea rasială sînt mijloacele prin
cipale prin care colonialiștii își men
țin dominația.

Guineea portugheză are statut de 
„provincie de peste mări" a Portu
galiei. Populația băștinașă nu se

bucură însă de drepturi politice, în
treaga putere de stat fiind concen
trată în mâinile guvernatorului por
tughez și a șefilor de districte. Așa- 
zisa „misiune civilizatoare" colonia
listă n-a adus acestei țări decît sufe
rințe și nenorociri. Populația este 
supusă .la impozite insuportabile. 
Munca istovitoare de rob pe plan
tații; foametea cronică. întreținută 
în mod conștient ca un mijloc de

TEATRE : Teatrul de Operă, și Balet al 
R.P. Romîne: Trandafirii Doftanei — 
prezentat de Teatrul Muzical din Bra
șov — (orele ÎS,30). Teatrul de stat de 
operetă: Mam-zelle Nitouche — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. caragda- 
le” (Sala Comedia): Febre — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Bolnavul închipuit — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru): Pygmalion — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle și doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra " (bd. Schitu Măgureanu 1) : Me
najeria de sticlă - (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Tache, 
Ianke și Cadîr — (orele 19,301. Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Oceanul — (orele 20). (Sala Libertatea): 
O felie de lună — (orele 20). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulești : Hoții șî 
vardiștii - (orele 19.30). Teatrul Evre
iesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tänase“ (Sala Victoria) : Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). Cir
cul de stat : Stelele Varșoviei — prezen
tat de ansamblul circului polonez — (o- 
reie 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 —
cinemascop (ambele serii) : Patria (8,30 ; 
14: 17; 20), București (8.30; 11.30: 16.15 ; 
19) Gh. Doja (9.30: 12.15: 17, 20). Fecioa
ra : Sala Palatului R. P. Romîne (orele 
16.15 - seria de bilete 652 orele 20 — 
seria de bilete 684). Republica (9; 11; 13, 
15: 17; 19: 21). Eiena Pavel (9: 11: 13; 15> 
17; 19: 21) Grlvița (10: 12; 14.30: 16 30;
18 30' 2(1.30). 23 August (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Baronul Münchhausen • Tineretu
lui (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), Moșilor (16; 18; 20), G.

asuprire, flagelul malariei, boala 
somnului și frigurile galbene sâceră 
anual mii și mii de vieți. Populația 
băștinașă nu se bucură practic de 
asistență medicală : un medie revine, 
la. 87 500 locuitori ! Mortalitatea 
infantilă se ridică la 50 la sută. 
După aproape 500 de ani de 
„civilizație" colonialistă nici mă
car 1 la sută din populație nu știe 
carte: conform datelor O.N.U., Gui
neea portugheză bate toate recordu
rile în ceea ce privește analfabe
tismul.

In încercarea lor de a fringe rezis
tența poporului guineez, care luptă 
pentru libertate și condiții de 
viață omenești, autoritățile colonia
liste aplică în permanență crunte 
măsuri de represiune. Bizuindu-se și 
pe un anumit sprijin al N.A.T.O,, co
lonialiștii portughezi sfidează cerin
țele opiniei publice mondiale, rezolu
țiile adoptate de Adunarea Generală 
a O.N.U.. glasul unit al popoarelor 
africane, întreținînd în Guineea trui 
pe înarmate pînă-n dinți cu echipa
ment militar din cel mai moderni 
Intr-un apel către întreaga lume, pa- 
trioții din Guineea portugheză ară
tau: „colonialiștii portughezi se dedau 
la cele mai groaznice crime. Ei ucid 
pe deținuții politici, îi otrăvesc pe cei 
mai înflăcărați patrioți, masacrează 
femei și copii, ard de vii sau aruncă 
în mare numeroși prizonieri și inti
midează populația expunînd cadavre 
mutilate“.

Toate acestea nu fac decît să în
tețească ura față de colonialiști, să 
sporească rîndurile forțelor patrio
ților din Guineea. Așa cum arată 
ultimele evenimente, in pofida tutu
ror atrocităților detașamentelor de 
pedepsire salazariste. forțele patrio
tice au continuat să se întărească, iar 
mișcarea de eliberare națională este 
în continuă dezvoltare, lupta căpă
tând un caracter tot mai organizat. 
Poporul guineez arată că este hotă
rît să lupte pînă la capăt pentru cu
cerirea libertății și independenței na
ționale.

I. ALEXANDRESCU

C
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inemafografë)
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Scara prie
tenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Maria Candelaria: Magheru (10; 12; 
15; 17; 19; 21) înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20). Inelele gloriei: ru
lează la cinematografele I. C. Frimu 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45), V. 
Alecsandri (orele 16). 8 Martie (15; 17; 
19; 21), Ștefan cel Mare (10; 12; 16; 18,15; 
20,30). Strada mezinului: rulează la ci
nematograful T. Vladimirescu (15; 17; 19;
20.45) . Stolul captiv: Victoria (10,15; 12.30;
15; 17; 19; 21). Volga (10; 12: 15; 17; 19; 
21). Călătorie de încercare pînă la Ma
rea Roșie — Bala — cinemascop : Lumi
na (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14. după-amiază: 16; 18.15; 
20,30). Partea ta de vină : Central (9.45; 
11.55; 14,05; 16,15; 18.30; 20,40), Aurel Vlai- 
cu (15; 17; 19; 21). Program special pen
tru copii: 13 Septembrie (orele 10) Ba
lada husarilor: 13 Septembrie (11.30: 14.30; 
16,30, 18.30; 20.30). Divorț italian: 1 Mai 
(9.30; 11,45; 14; 16 15: 18,45; 21), Alex. Sa
hia. (10i; 12! 14; 16: 18,15: 20,30). Miorița 
(9.45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21). Floreasca 
(10.30; 16: 18,15; 20.30). Soțul soției sale: 
rulează ia cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20 30). Sub cupola albastră: 
Cultural (15.30: 18; 20,30) G. Bacovla (15.30; 
18: 20.15) Omul amfibie; Cultural (10 , 
12) Luceafărul (16; 18,15; 20.30) Raze pe 
gheață — Frumoasa Lurette: Alex. Po 
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 20 45). Meșter Ia toate : 
rulează Ia cinematograful C-tln David 
(16; 18.15. 20.30) Mongolii — cinemascop 
V. Roaită (9 30. 11,45: 14; 16,15; 18,30.
20.45) , Libertății (9.30; II 45; 14: 16 15: 18.30
20.45) . A fost chemată ș) clasa a V-a ; 
Munca (16; 18,15; 20,30). Olga Banele (15.30; 
18; 20,30). Un om trece prin zid: Unirea 
(16; 18; 20). Labirintul inimii — cinema

scop ; Popular (16; 18,15; 20,30). Petre cel 
isteț: 16 Februarie (16; 18; 20). Marile
speranțe: Arta (11; 15.30; 18; 20,30). Dru
mul Serii (15,30; 18; 20,30). De Ia Apenlni 
la An zi — cinemascop: M. Eminescu (15; 
17; 19; 21). Tizoc — cinemascop : 30 De
cembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). Misterul 
celor doi domni „N.“ : Barbu Delavrăn- 
cea (16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă-; 

toare, cu cerul mai mult acoperit în ju
mătatea de nord-est a țării. Au căzut 
precipitații temporare sub formă de 
ploaie în Muntenia șl Dobrogea și sub 
formă de lapoviță și ninsoare în Ardeal 
șl Moldova. Vîntul a suflat potrivii cu 
intensificări pînă la tare din nord-vest, 
In nordul Moldovei zăpada a fost tem
porar viscolită. La ora 14 temperatura 
aerului avea valori cuprinse între plus 
10 grade la Berzasca, Rm, Vîlcea și Man
galia și minus 1 grad la Oradea și . In' 
nordul țării. In București : Vremea a 
fost schimbătoare, cu cerul mal mult 
senin. Vînt slab. Temperatura maximă 
a aerului a fost de plus 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 februarie, tn țară ; Vreme rela
tiv rece. Cerul va fi noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de lapo
viță și ninsoare. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere la început apoi în 
creștere Minimele vor fi cuprinse între 
zero și minus 10 grade local mai scă
zute. iar maximele între minus 6 și plus 
4 grade. Tn București : Vreme relativ 
rece Cerul va fi noros. Temporar ploaia 
șl lapoviță. Vînt potrivit. Temperatura! 
în scădere la început, apoi în creștere»
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La New York s-a deschis sesiunea Comitetului special O.N.U.

Prezidiului
U.R.S.S.

Primul ministru al Finlandei 
a sosit la Moscova

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
20 februarie s-a deschis la New 
York sesiunea Comitetului special 
O.N.U. pentru aplicarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
tei țărilor și popoarelor coloniale. în- 
tr-o cuvîntare rostită cu acest pri
lej, secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a subliniat „marea preocupa-

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). — 
In ședința din seara zilei de 19 fe
bruarie a celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Africa (C.E.A.) delegații au trecut la 
discutarea problemei împuterniciri
lor delegațiilor sosite la sesiune. în 
această ordine de idei, ca și la se
siunea precedentă, care a avut loc 
la Addis Abeba, s-a pus problema 
calității de membre în C.E.A. a pu
terilor coloniale — Anglia, Franța, 
Spania și Portugalia, precum și a 
Republicii Sud-Africane.

Trebuie amintit că cea de-a IV-a 
sesiune C.E.A. a adoptat în unani
mitate rezoluția nr. 42, care preve
dea trecerea Angliei și Franței în 
rîndurile țărilor care se bucură nu
mai de dreptul de vot consultativ, 
precum și excluderea din C.E.A. a 
Portugaliei, R. S. A. și Spaniei în 
legătură cu faptul că aceste țări con
tinuă să promoveze o politică colo
nială sîngeroasă într-o serie de re
giuni ale Africii.

După cum se știe. Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U., căruia i-a 
fost prezentată rezoluția sus-men- 
ționată, a respins-o sub 
puterilor occidentale.

în ședința de miercuri 
au continuat dezbaterile 
problemă. Majoritatea vorbitorilor a 
cerut traducerea în viață a rezolu
ției nr.42, adoptată în unanimitate 
de cea de-a patra sesiune.

In acest sens s-au pronunțat dele
gații Republicii Mali, R.A.U., Ke- 
nyei, statului Sierra Leone. Somaliei. 
Nigeriei. Liberiei și altor state.

Ca o disonanță supărătoare au ră
sunat discursurile delegaților dintr-o 
serie de țări africane, rostite sub 
presiunea puterilor coloniale. Astfel 
reprezentanții Gabonului, Madagas
carului și Senegalului au încercat să 
înece într-o discuție sterilă rezolva
rea problemei excluderii puterilor 
coloniale din CJE.A. Ei nu s-au bucu
rat insă de un sprijin cît de cît sim
țitor.

presiunea

dimineață 
în această

Guvernul marocan examinează problema 
evacuării bazelor militare americane

Guvernul 
a examinat la 20 februarie

de pe teritoriul Marocului.

RABAT 21 (Agerpres).-
Marocan
problema evacuării bazelor militare a- 
mericane
Ședinfa a fost prezidată de regele Ma
rocului Hassan al ll-lea. înfr-un comu
nicat dat publicității după ședință se 
arată că guvernul a ascultat un raport 
cu privire Ia reconversiunea bazelor de 
la Az Kenutra, Sidi Slimane, Ben Guérir 
șl Nouasseur. A fost constituit un co
mitet special de experti pentru a exa
mina în continuare această problemă.

După cum se știe, potrivit unui a- 
cord încheiat încă în 1959 între gu
vernele Marocului și S.U.A., bazele a-

în legătură cu proiectata Federație Malayeză

Consultări Intre Indonezia și Hlipine
DJAKARTA’. Recent, președin

tele Filipinelor, Macapagal, a for
mulat propunerea de a se con
voca o conferință la nivel înalt 
pu participarea șefilor de state 
și guverne ai Filipinelor, Indoneziei, 
Malayei și Tailandei pentru a se în
cerca destinderea încordării care a 
luat naștere în Extremul Orient în 
legătură cu proiectata creare a Fede
rației Malayeze. Definind poziția 
Indoneziei față de această propunere, 
ministrul de externe indonezian, 
Subandrio, a declarat, .potrivit agen
ției Antara, că „trebuie mai întîi cu
noscute bazele și obiectivele unei a- 
semenea întîlniri“. Potrivit unor 
știri, o delegație indoneziană, con
dusă de Subandrio, va pleca în cu-

V.(Desen de. 
TIMOC).

ÄäWSi

re a membrilor O.N.U. în ce privește 
lichidarea colonialismului prin mij
loace pașnice și cît mai repede po
sibil. Este îndeobște recunoscut fap
tul că emanciparea tuturor popoare
lor care se mai află sub un statut de 
dependență nu numai că va înlătu
ra unul din principalele obstacole în 
calea menținerii păcii, dar va cons
titui și o contribuție la aplicarea 
principiului egalității consacrat de 
către Carta O.N.U."

Comitetul a ales în calitate de 
președinte al său pe Sori Coulibaly, 
reprezentantul permanent al Republi
cii Mali la O.N.U.

Următoarea ședință a comitetului 
va avea loc marțea viitoare.

■k
ROMA 21 (Agerpres). — Presa 

italiană relatează că Agostino Neto, 
lider al Mișcării populare de elibe
rare din Angola, a ținut la Roma o 
conferință de presă organizată de 
Comitetul anticolonialist și Comite
tul pentru libertatea Portugaliei, la 
care a relatat amănunte interesante 
despre modul cum sînt exploatate 
uriașele bogății ale Angolei de către 
colonialismul internațional.

Cercurile monopoliste și colonia
liștii portughezi acționează de comun 
acord : imperialismul procură ca
pitalurile. iar regimul salazarist ga
rantează „ordinea“. De aceea nici 
nu poate surprinde faptul că alia- 
ții cei mai siguri ai lui Salazar 
sînt Welensky, președintele falimen
tarei Federații Rhodesia-Nyassaland, 
și Verwoerd, premierul rasist din 
Republica Sud-Africană care, îm
preună cu dictatorul portughez for
mează „Sfînta Alianță“ colonialistă, 

arătat Agostino Neto.a

Proteste împotriva reprimării 
democraților irakieni

DAMASC (Agerpres). — Partizanii 
păcii din Siria au adresat o telegra
mă președintelui, și primului minis
tru al Republicii Irak în care se cere 
eliberarea lui Aziz Șerif, secretar 
general al Consiliului național al 
partizanilor păcii din Irak, și a altor 
democrat! arestați. In telegramă se 
spune : Agențiile de informații au 
anunțat arestarea cunoscutului 
luptător pentru pace și membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, Aziz 
Șerif, și altor partizani ai păcii ira-

pe teritoriul marocan fre- 
evacuate pînă cel tîrziu

mericane de 
buie să fie 
la sfîrșiful acestui an. Cele patru baze 
sînt deservite de 15 000 de militari a- 
mericani și 2 000 de civili. în ultima 
vreme presa americană a relatat despre 
intenjia guvernului S.U.A. de a cere 
Marocului amînarea evacuării amintite
lor baze. Comunicatul publicat la Ra
bat în urma ședinjei Consiliului de Mi
niștri pare să constituie un răspuns in
direct al guvernului marocan la pre- 
fenjiile americane și un indiciu 
Marocul dorește evacuarea bazelor 
termenul stabilit.

rînd la Manila pentru a examina 
împreună cu guvernul filipinez pro
punerea amintită. Se știe că atît In
donezia, cît și Filipinele se opun 
constituirii Federației Malayeze.

★
SINGAPORE. Cei 118 conducători 

ai organizațiilor sindicale, ai diferi
telor organizații progresiste din Sin
gapore arestați la 1 februarie de au
torități pe baza unei „ordonanțe cu 
privire la securitate", au fost con
damnați la 20 februarie, fără a fi ju
decați, la un an închisoare. Guvernul 
din Singapore a declarat că a efec
tuat aceste arestări „pentru asigu
rarea securității în Singapore și în 
teritoriile care intră în proiectata 
Federație Malayeză“.

Inspirați de cercu
rile colonialiste, 
Chombe și Ka- 
lonji complotează 
îm.potriva unită
ții Congo-ului.

(Ziarele)

în problemele 
Congo-ului „pre
ședintele“ Chombe 
și „împăratul“ Ka- 
Ionji, aflați în El
veția, se situează 
pe poziții iden
tice...
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MOSCOVA 2! (Agerpres). — La 
21 februarie, răspunzînd invitației 
guvernului sovietic, A. Karialainen, 
primul ministru al Finlandei, a so
sit într-o vizită oficială la Moscova.

La gara Leningrad A. Karialainen 
a fost întîmpinat de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alți conducători 
sovietici, de reprezentanți ai oame
nilor muncii din Moscova, precum și 
de diplomați străini și ziariști. N. S. 
Hrușciov și A. Karialainen au rostit 
cuvîntări.

In aceeași zi, primul ministru al 
Finlandei a fost primit la Kremlin 
de către N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire. El l-a 
vizitat, de asemenea, pe Leonid 
Brejnev, președintele 
Sovietului Suprem al

Exportatori japonezi 
nu dau curs cererilor 

N. A. T. O.
TOKIO 21 (Agerpres). —
Răspunzînd la întrebările deputa- 

ților partidelor de opoziție în comi
sia bugetară a Camerei Inferioare a 
parlamentului, Hadzime Fukuda, mi
nistrul comerțului exterior și indus
triei al Japoniei, a declarat că 
guvernul japonez abia a încunoș- 
tințat firmele exportatoare de tu
buri de oțel cu privire la cererea 
N.A.T.O. și a guvernului american 
de a se 
pentru ___ _______________
Uniunea Sovietică. Guvernul, a spus 
Fukuda, nu are posibilitatea să in- 
terzică exportul de tuburi de oțel 
și nu va îndrăzni să-și depășească 
împuternicirile sale.

După cum transmite agenția 
„Kiodo Țușin”, societatea japoneză 
„Iavata Kokan”.. care a semnat cu 
Uniunea Sovietică un contract • cu 
privire la livrarea a 20 000 tone tu
buri de oțel pentru conducte petro
liere. va livra luna viitoare prima 
tranșă de tuburi cu diametru mare.

interzice livrarea de tuburi 
conductele petroliere în

kieni. Lumea arabă îl cunoaște foar
te bine pe Aziz Șerif pentru lupta sa 
neobosită în numele păcii și inde
pendentei patriei sale. De aceea, ce
rem eliberarea lui Aziz Șerif și a ce
lorlalți partizani ai păcii.

fi
la

GENEVA. La 21 februarie regele 
Sri Savang Vathana al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma, primul mi-

cu 
de 
ri-
a- 
de

Demonstrație a cadrelor 
didactice Ia Ankara

a-

ANKARA. După cum transmite 
genfia France Presse, la 20 februarie 
Ankara a avut loc o demonstrafie a ca
drelor didactice din Turcia, la care au 
participat 5 000 persoane. Demonstranții 
purtau pancarte cu lozinci prin care ce
reau îmbunătățirea condifiilor lor de 
muncă ?i de trai.

De cîteva zile, 
pe străzile Bagda
dului se des
fășoară o adevă
rată „vînătoare“ 
împotriva comuni
știlor șl a demo
craților. Fotogra
fia, reprodusă din 
ziarul burghez ita
lian „II Giorno", 
înfățișează una 
din bandele de 
teroriști care, înar
mați cu mitraliere, 
cutreieră cartiere
le orașului ares- 
tind șl asasinlnd 
sute de patrioți.

Intre 4 și 20 februarie a avut loc 
la Geneva conferința O.N.U. privind 
folosirea științei și tehnicii în inte
resul regiunilor insuficient dezvol
tate. Convocată pe baza unei rezo
luții a celei de-a 31-a sesiuni a 
Consiliului Economic și. Social al 
O.N.U. din august 1961, conferința a 
constituit, prin amploarea și impor
tanța lucrărilor sale, o manifestare 
internațională de seamă. La confe
rință au participat delegați din 
aproape 90 de țări ale lumii, precum 
și reprezentanți ai 15 organizații in
ternaționale interesate. ' Au fost 
dezbătute, în cadrul a peste 90 de 
ședințe, un număr de 1 500 referate.

Scopul conferinței a fost de a stu
dia progresele recente privind apli
carea științei și tehnicii în interesul 
regiunilor în curs de dezvoltare, de 
a se examina consecințele acestei 
aplicări asupra proceselor de dez
voltare economică și socială, de a 
determina modul în care trebuie 
orientate cercetările pentru realiza
rea de noi progrese științifice și 
tehnice care ar fi în mod special 
utile regiunilor arătate și de a sti
mula și înlesni dezvoltarea științei 
și tehnicii în aceste regiuni.

Socotim acum, la încheierea lu
crărilor conferinței, că, prin mate
rialele pe care diferitele țări parti
cipante le-au prezentat încă înainte 
de deschidere, ca și prin schimburile 
de păreri și experiență care s-au 
desfășurat la Geneva timp, de peste 
două săptămîni — conferința a reu
șit într-aci'evăr să aducă o contribu
ție la 
plexe 
tarea 
recent 
lucru unanim acceptat 
pe care conferința a întărit-o 
un rol important în rezolvarea aces
tor probleme revine științei și teh
nicii ; socotim de aceea pe deplin rea tendinței demografice și a căilor 

pentru raționala utilizare a forței 
de muncă ; probleme ale dezvoltării 
agriculturii, industriei, transportu
rilor și telecomunicațiilor ; analiza 
diferitelor aspecte legate de starea 
sanitară și de nutriție a populației ; 
studierea problemelor sociale pe 
care le ridică dezvoltarea economică 
și urbanizarea ; cercetarea diferite-

rezolvarea problemelor com- 
pe care le ridică dezvol- 
social-economică a țărilor 
eliberate. A devenit un 

- concluzie 
că

întemeiat interesul diferitelor țări 
pentru această conferință și speran
țele care sînt legate de punerea în 
aplicare a concluziilor ce decurg din 
lucrările ei.

In această ordine de idei, s-ar pu
tea menționa constatările cuprinse 
în raportul secretarului general la a 
34-a sesiune a Consiliului Economic

Tot la 21 februarie, în Palatul 
Mare al Kremlinului a avut loc un 
dejun oferit de guvernul U.R.S.S. în 
cinstea lui A. Karialainen.

Luînd cuvîntul cu prilejul deju
nului, N. S. Hrușciov a declarat că 
guvernul sovietic este gata ca îm
preună cu conducătorii Finlandei să 
caute noi posibilități pentru lărgirea 
continuă a colaborării dintre cele 
două țări. El a spus că există pers
pective bune pentru lărgirea princi
piului diviziunii internaționale a 
muncii în cadrul colaborării econo
mice dintre cele două țări.

In cuvîntarea sa de răspuns, A.
Karialainen a subliniat că „Relațiile 
de bună vecinătate au o deosebită 
importanță atît între oameni luati 
separat, cît și între popoare“. Refe- 
rindu-se la relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Finlanda, el a declarat 
că exemplul practic cel mai recent, 
de colaborare strînsă, bazată pe de
plina încredere între cele două țări, 
îl constituie tratatul semnat în toam
na anului trecut, potrivit căruia U- 
niunea Sovietică a închiriat Finlan
dei partea sovietică a Canalului Sai
maa, relevînd că acest tratat are o 
mare importanță pentru economia 
națională a Finlandei. în încheierea 
cuvîntării sale, A.. Karialainen a 
spus : Noi am ales ca bază a rela
țiilor noastre coexistența pașnică. A- 
ceastă alegere s-a dovedit a fi justă 
și rezonabilă.. însăși viața confirmă 
tot mai convingător acest lucru în 
relațiile dintre țările noastre.

MOSCOVA. La muzeul de artă 
plastică „A. S. Pușkin" din Moscova 
se desfășoară ședințele consiliului 
științific consacrate rezultatelor acti
vității de cercetare pe anul trecut. 
La ședința din 21 februarie Lora 
Eliasberger, director-adjunct al mu
zeului, autoarea unor cărți și studii 
despre arta plastică romînească, a 
făcut o amplă comunicare, primită cu 
viu interes, intitulată „Locul lui Ște
fan Luchian în arta romînească“. La 
ședința consiliului științific au asis
tat membri ai ambasadei R. P. Ro- 
mîne la Moscova. Tovarășul Gheor
ghe Marin, secretar al ambasadei, a 
dăruit muzeului de artă plastică „A. 
S. Pușkin“ o colecție de reproduceri 

și Social al O.N.U. : „Este extraordi
nar să constatăm că intr-un mo
ment în care abundența începe să 
fie sau cel puțin pare o realitate în 
țări și grupe de țări și nu numai 

. pentru cîțiva indivizi favorizați, și 
în care progresul științei fac posibile 
realizări care depășesc cele mai ex
travagante visuri pe care și le făcea 
odinioară omenirea, există în lume 
mai mulți oameni ca niciodată care 
suferă, de mizerie și foame. O atare 
situație este atît de intolerabilă 1 și 
contrară interesului just înțeles al 
tuturor națiunilor, incit ea ar trebui 
să suscite din partea țărilor avan
sate, ca și din partea celor care sînt 
în 'curs de dezvoltare, hotărîrea de 
a i se pune capăt".

Firește că această situație este o 
consecință a orînduielilor colonia
liste care pînă nu de mult cuprin
deau regiuni întregi ale lumii. Azi, 
cînd sistemul colonial este în curs 
de lichidare definitivă, interesele 
progresului omenirii cer ca aceste 
regiuni atît de 
poată porni pe 
țări economice.

Incercînd să 
care cuceririle 
mondiale pot fi utilizate de țările în 
curs de dezvoltare, conferința a 
abordat un cîmp larg de probleme. 
Pe ordinea de zi au figurat : 
discutarea diverselor aspecte legate 
de inventarierea și raționala utili
zare a resurselor naturale ; studie- 

rămase în urmă să 
drumul unei dezvol- 
sociale și culturale, 
determine modul în 

științei și tehnicii

La Universitatea Sorbona din 
Paris a avut loc la 19 februarie 
un miting de protest împotriva 
arestării a doi conducători ai or
ganizațiilor sindicale studențești.
Participanții la miting au salutat 
cu căldură pe reprezentanții sin
dicatelor muncitorești caro au 
declarat că sprijină revendicările 
studenților. De la miting studen
ții s,-au îndreptat spre bulevardul 
Saint Michel scandînd : „Amfi
teatre 1", „Cămine 1“.

Pesîe 800 000 de șomeri 
în Anglia

LONDRA. După cum relatează 
agenția Associated Press, citind 
date oficiale britanice, numărul per
soanelor fără lucru în Anglia a atins 
la 15 februarie cifra de 878 356. 
Aceasta reprezintă o creștere 
63 257 față de luna precedentă.

după cele mai cunoscute lucrări de 
artă plastică romînească.

PARIS. Un grup de fruntași ai vie
ții publice din Franța, printre care 
Bernard Lavergne, Jacques Ma- 
daule, Jean Boulier, Vladimir Poz- 
ner, au trimis Ministerului de In
terne al Franței o scrisoare în care 
protestează împotriva reținerii for
țate în Franța a lui Paul Verges, se
cretar al Partidului Comunist din 
Reunion, și cer ca acesta să fie lă
sat să se întoarcă în patrie. Aseme
nea scrisori au fost trimise Ministe
rului de Interne și de alți cetățeni 
francezi. •'

MOSCOVA. La 21 februarie Boris 
Ponomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit delegafia Partidului Comunist 
din Belgia din care fac parte Bur- 
nelle, președintele partidului, Vanden 
Branden, vicepreședinte, și Beelen, se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Belgia.

în cursul convorbirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească și 
cordială, a avut loc un schimb de pă
reri în problemele inferesînd cele două 
partide frăfești.

prof. dr. ROMAN MOLDOVAN

lor metode, a experienței privind 
planificarea și programarea dezvol
tării economice ; organizarea dezvol
tării științei și tehnicii ; formarea 
cadrelor și în special a personalului 
științific și tehnic .etc.

Discuțiile asupra acestor proble
me s-au desfășurat în cadrul a 12 
ședințe generale, diferitele aspecte 
particulare fiind adîncite apoi în șe
dințe specializate. Discuțiile au fost 
în mod sensibil favorizate de fap
tul că secretariatul general al con
ferinței a pregătit pentru fiecare 
ședință cîte un raport în care au 
fost sintetizate concluziile decurgînd 
din memoriile scrise ale diferitelor : 
țări și enumerate problemele care 
urmau să formeze în principal, 
obiectul dezbaterilor., Relevăm a- 
ceastă contribuție a secretariatului 
general deoarece ea a fost de natură 
să înlesnească' buna desfășurare a' 
lucrărilor^

în cursul schimbului de păreri 
care a avut loc între participanți, 
soluțiile preconizate pentru rezolva- l 
rea diverselor probleme au reflectat, 
desigur, puncte de vedere diferite. în 
raport cu concepția fiecărui vorbi
tor și cu poziția sau experiența 
țării pe care o reprezenta.

Delegația R. P. Romîne — care, 
alături de celelalte țări socialiste, își 
manifestă neabătut solidaritatea de
clină cu cauza eliberării naționale și 
a ridicării potențialului economic al 
tuturor popoarelor — a adus o con
tribuție importantă la lucrările a- 
cestei conferințe.

Specialiștii din țara noastră au 
elaborat 22 de studii în care au în
fățișat aspecte variate ale expe-

Venezuela: jn ciuda represiunilor 
partizanii își intensifică lupta

CARACAS 21 (Agerpres). >— Din 
ultimele știri sosite din Venezuela 
reiese că represiunile dezlănțuite de 
trupele guvernamentale împotriva 
partizanilor din statul Falcon se in
tensifică. După cum relatează co
respondentul din Caracas al Agen
ției Prensa Latina, la represiuni 
participă peste 10 000 de soldați și 
polițiști ai lui Betancourt, care au 
introdus în acest stat starea de ase
diu. Aviația guvernamentală bom
bardează neîncetat cu bombe cu na
palm pădurile din regiunile muntoa
se ale statului. Mai multe sate din 
statul Falcon sînt izolate de lumea 
exterioară, deoarece patrulele mili
tare au barat toate drumurile.

nistru al guvernului de coaliție, și 
persoanele care îi însoțesc au pără
sit orașul Zürich, plecînd cu avionul 
spre S.U.A. într-o vizită oficială.

BONN. Cabinetul vest-gerrnan a 
aprobat propunerea ministrului de 
justiție, Bucher, privind numirea lui 
L. Martin în funcția de procuror ge
neral al Germaniei occidentale. 
După cum arată agenția TASS, L. 
Martin a fost în 1939 colaborator al 
Procuraturii Reichului de pe lîngă 
tribunalul din Leipzig.

COLOMBO. Ziarul ceylonez „Daily 
News" relalează că în cursul anului 
1962 Ceylonul a realizat în comerjul 
său exterior un excedent de 148,9 mi
lioane rupii. Ziarul subliniază că acesta 
este cel mai ridicat excedent al co- 
merfului exterior al fării din ultimii 7 
ani, dintre care patru s-au terminat 
o balanfă nefavorabilă. Producjia 
ceai a anului trecut a fost cea mai 
dicată din întreaga istorie a fării, 
jungînd la un total de 467 049 062 
livre.

VARȘOVIA’. La 20 februarie a 
vut loc la Varșovia o întîlnire a am
basadorilor R. P. Chineze și S.U.A. 
în Polonia. Următoarea întîlnire a 
fost fixată pentru 17 aprilie.

Conferință în problema 
viitorului insulelor Bahamas
LONDRA. Ministerul britanic al 

coloniilor a anunțat că la 1 mai în 
capitala Marii Britanii își va începe 
lucrările o conferință asupra viito
rului constituțional al insulelor 
Bahamas. După cum transmite a- 
genția Reuter, tratative în această 
problemă au avut loc în decembrie,

rienței R. P. Romîne în dezvoltarea 
Pe plan economic, social Și cul
tural.
documentele de lucru ale conferin
ței și puse de organizatori la dispo
ziția tuturor participanților încă 
înainte de începerea lucrărilor de la 
Geneva, se refereau la : inventarie
rea resurselor naturale și acțiunea 
coordonată de valorificare superioa
ră a diverselor tipuri de resurse ; 
dezvoltarea energeticii ; progresele 
recente ale tehnicii petroliere ; ex
ploatarea resurseloi- minerale ; pro
bleme ale evaluării și utilizării ra
ționale a resurselor umane; noi sis
teme de pregătire profesională ; pro
bleme ale dezvoltării agriculturii; a- 
plicații științifice și tehnice în sil
vicultură; alegerea metodelor și pro
cedeelor pentru industria mecanică 
și tehnica nouă; dezvoltarea produc
ției, de materiale de construcții și al
tele.

De asemenea, specialiștii rommi interesul progresului omenirii.
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Călăuzindu-se de principiul co
existenței pașnice, delegația noastră 
s-a străduit ca, afirmînd supe
rioritatea căii socialiste de dezvolta
re, să contribuie la promovarea în 
cadrul lucrărilor conferinței a spi
ritului cooperării științifice și teh
nice internaționale. O ilustrare a a- 
cestei poziții o constituie și adeziu
nea delegației noastre la apelul a- 
dresat de comunitatea internațională 
a oamenilor de știință către confe
rința celor 18 state pentru dezar
mare. Semnînd acest apel, noi ne-am 
călăuzit de convingerea că înfăptui
rea dezarmării generale și totale 
oferă uriașe posibilități pentru a e- 
libera resursele afectate azi produ
cerii mijloașelor de distrugere și a 
îndrepta aceste resurse spre accele
rarea dezvoltării economice și so
ciale.

Aceste studii, incluse în

au întocmit, în colaborare cu cei.in
dieni, .un referat comun ' privind 
cooperarea romîno-indiana în dome
niul industriei petroliere.

Am înregistrat cu deosebită satis
facție interesul pe care participanții 
la consfătuire l-au arătat față de a- 
ceste studii în care erau reflectate 
aspecte ale experienței dobîndite de 
poporul nostru în anii construirii 
socialismului. Transformările care 
au avut loc în țara noastră într-o 
perioadă istorică scurtă și care au 
schimbat profund structura econo
mică a Romîniei și au determinat 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației, au fost apreciate ca un exem
plu convingător, nu numai al ca
pacității ci și al posibilităților de care 
dispune poporul nostru pentru a-și 
desfășura energiile creatoare în

Zeci de țărani, scrie corespon
dentul, au fost arestați și schingiu- 
iți, fiind suspectați că întrețin legă
turi cu partizanii. Țăranii sînt în 
permanență percheziționați și jefuiți 
de toate produsele alimentare, sub 
pretextul că ar putea fi trimise parti
zanilor.

Federația sindicatelor oamenilor 
muncii din industria zahărului din 
Venezuela a dat publicității o decla
rație în care protestează hotărît îm
potriva represiunilor guvernamentale 
și a prigoanei dezlănțuite de trupe și 
poliție împotriva țăranilor. In decla
rație se arată că, în ciuda represiuni
lor, acțiunile partizanilor în statul 
Falcon iau amploare.

anul trecut, la Nassau, capitala insu
lelor Bahamas, între ministrul en
glez al coloniilor, Duncan Sandys, și 
fruntași politici ai populației insule
lor. Ca urmare a tratativelor, s-a 
obținut un acord care prevede că 
„a sosit timpul ca poporul din Baha
mas să exercite într-o mai mare 
măsură răspunderea sa pentru gu
vernarea acestei țări“.

STOCKHOLM. La 20 februarie 
1 500 de muncitori portuari din Gö
teborg au declarat grevă în semn de 
protest împotriva încălcării de către 
armatori a contractului de muncă. 
Toate lucrările de încărcare-descăr- 
care din acest port au încetat. Zeci 
de nave așteaptă să fie descărcate.

DELHI. Comitetul de lucru al Co
mitetului pe întreaga Indie al Con
gresului — organul de conducere al 
partidului de guvernămînt Congre
sul Național Indian; a aprobat la 20 
februarie adoptarea de către guver
nul Indiei a propunerilor țărilor par
ticipante la conferința de la Colom
bo îndreptate spre reglementarea 
pașnică a conflictului de graniță in- 
diano-chinez. Comitetul a adoptat, de 
asemenea, hotărîrea cu privire la 
măsurile disciplinare față de acei 
congresiști care au sprijinit atacu
rile reacțiunii indiene împotriva po
liticii de pace și neangajare promo
vată de guvernul Nehru. Comitetul 
a sprijinit poziția guvernului față de 
problema Kașmirului potrivit căreia 
orice schimbare a stătu quo-ului în 
statele Jammu și Kașmir va aduce 
prejudicii intereselor naționale ale 
Indiei și populației Kașmirului.

scopul realizării unui progres rapid 
și multilateral. In acest sens subli
niem atenția pe care raportul secre-. 
tarului general al conferinței a a- 
cordat-o experienței țării noastre, 
atenție concretizată în faptul că în 
13 rapoarte privind problemele im
portante de pe ordinea de zi a con
ferinței, punctele de vedere expri
mate în studiile prezentate de țara 
noastră au fost citate în mod expres. 
Menționăm, de asemenea, interesul 
pe care participanții l-au arătat față 
de standul de lucrări științifice și 
tehnice prezentat de R.P. Romînă ’a 
conferință și numeroasele cereri fă
cute pentru obținerea de materiale 
documentare privind dezvoltarea so- 
cial-economică a țării noastre.

în același timp, delegația R.P. Ro
mîne a participat activ la examina
rea problemelor ridicate și a propu
nerilor cuprinse în studiile întocmite 
de celelalte țări contribuind la 
schimbul de păreri și experiență care 
a avut loc în cadrul ședințelor con
ferinței. în felul acesta, delegația 
țării noastre s-a străduit să reflecte 
și cu acest prilej poziția R.P. Romî
ne de sprijinire a eforturilor pe care ■ 
le desfășoară țările în curs de dez
voltare și de participare la toate 
inițiativele menite să întărească co
laborarea pașnică între popoare, în


