
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA*

Marți 26 februarie 1963 4 PAGINI 20 BANIAnul XXX88 Nr. 5815 |

Organ al Comitetului Central al P.M.R

In gospodăriile agricole de stat

«ana

TEHNOLOGIE AVANSATĂ 

ÎN CONSTRUCȚIA VASELOR

RAIONALE Șl ALE COMUNELOR <î

Pentru anul 1963, partidul și guvernul au pus în fața gospodăriilor de stat sarcina de mare răspundere de a cultiva cu porumb pentru boabe o suprafață de 500 000 de hectare — aproape dublu față de anul trecut. Aceasta are o însemnătate deosebită pentru satisfacerea tot mai deplină a nevoilor economiei naționale cu unul din cele mai valoroase produse agricole.Gospodăriile de stat au toate condițiile să realizeze aceste sarcini : ele dispun de o puternică bază tehnică, de cantități tot mai mari de îngrășăminte, de semințe de mare productivitate etc. Cadrele de specialiști și muncitori din G.A.S. au acumulat o bogată experiență în cultivarea porumbului.încă din toamnă, lucrătorii gospodăriilor de stat au trecut cu entuziasm la înfăptuirea măsurilor de dezvoltare a culturii porumbului. Pe baza unei temeinice analize cu cadrele cele mai competente din gospodării și trusturile G.A.S., s-au stabilit terenurile potrivite pentru porumb. Au fost executate arături adinei și s-a făcut fertilizarea terenului pe mari întinderi, astfel că porumbul va fi semănat aproape în întregime în arături de vară și de toamnă, în teren bine îngrășat. în vederea executării în condiții optime a semănatului este necesar ca toate pregătirile pentru această lucrare care hotărăște în mare măsură recolta ce se obține să fie făcute la timp, în mod exemplar.în acest sens este de o deosebită importanță ca recomandările secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, cu privire la cultura porumbului, să fie studiate cu atenție în toate unitățile.Trustul central G.A.S. trebuie să controleze îndeaproape modul cum ele sînt traduse în viață, să ia măsuri pentru grăbirea pregătirilor acolo unde sînt rămase în urmă.Pe baza observațiilor făcute în fiecare unitate-asupra comportării hibrizilor dubli și a experiențelor întreprinse în institutele de cercetări, în toate gospodăriile de stat s-au stabilit din timp 2—3 hibrizi dubli de porumb, cu perioade diferite de vegetație, hibrizi care, în condițiile locale, dau producțiile cele mai mari. Aducerea din vreme în unități a acestor semințe, depozitarea lor în cele mai bune condiții, asigurarea la timp a discurilor corespunzătoare la semănători — iată probleme de mare însemnătate, a căror rezolvare trebuie să stea în atenția conducerilor gospodăriilor de stat.Realizarea sarcinilor privind cultura porumbului în gospodăriile agricole de stat este condiționată de mecanizarea lucrărilor, de folosirea întregii capacități a mașinilor și tractoarelor existente și asigurarea cu mașinile necesare a unităților care vor cultiva suprafețe mai mari cu porumb decît pînă acum, în zece trusturi G.A.S., printre care Galați, Crișana, Tr. Severin, Suceava, gospodăriile de stat au și reparat tractoarele și mașinile agricole ’ pe care Ie vor folosi în campania de primăvară. Alături de acestea sînt însă trusturi ca Sînnicolau- Mare, Călărași și Roșiori de Vede care au sarcini mari privind cultura porumbului și unde reparațiile sînt întîrziate. Ținînd seama de faptul că după terminarea reparațiilor o serie întreagă de mașini urmează să fie trimise din- tr-o unitate în alta și din cadrul

unui trust la altul, e necesar ca reparațiile să fie urgentate.O mare atenție trebuie dată re- cepționării mașinilor și tractoarelor ieșite din reparații. Este necesar ca această lucrare să fie făcută cu minuțiozitate, cu un înalt simț de răspundere incit la ieșirea în cîmp să nu se producă nici un fel de defecțiuni. De asemenea, în funcție de sarcinile de producție ale fiecărei gospodării privitoare la cultura porumbului, să se definitiveze, în cadrul trusturilor, necesarul de mașini pe fiecare unitate în parte, astfel ca redistribuirea acestora între gospodării și trusturi să fie făcută cit mai repede.înarmarea tuturor mecanizatorilor, brigadierilor și specialiștilor din G.A.S. cu temeinice cunoștințe agrotehnice și de mecanizare, care să le dea posibilitatea să mînuiască bine mașinile, să execute la timp și în cele mai bune condiții semănatul și celelalte lucrări, constituie o sarcină de cea mai mare însemnătate. în acest scop, Trustul central G.A.S. a organizat o serie de instructaje cu inginerii șefi din trusturile și gospodăriile cultivatoare de porumb, în cadrul cărora s-au făcut expuneri privind agrotehnica porumbului și demonstrații practice pentru cunoașterea amănunțită a mașinii de semănat 2 S.P.C. 2, a modului de funcționare și a felului cum trebuie să fie reglată în vederea semănatului etc. Asemenea instructaje se fac acum și la nivelul trusturilor și apoi în fiecare gospodărie cu toți brigadierii, tractoriștii, mecanicii de atelier, lucrătorii care vor munci pe semănători. în afară de aceasta, este necesar să se asigure ca, în cadrai învățămîntului agrozootehnic, mecanizatorii, brigadierii, muncitorii permanenți să-și însușească metodele înaintate de lucra, care, aplicate în practică, duc la obținerea unor recolte mari de porumb.Experiența gospodăriilor fruntașe arată că un rol hotărîtor în executarea. lucrărilor la vreme și la.un înalt nivel ’agrotehnic îl are blink organizare a muncii. Defalcarea sarcinilor de plan pe brigăzi, stabilirea din vreme a tarlalelor ce vor fi cultivate cu porumb în cadrul fiecărei secții sau brigăzi și a parcelelor care revin fiecărui tractorist; alcătuirea unui plan de muncă amănunțit, cu sarcini și răspunderi concrete pe brigăzi și oameni, spre a se folosi întreaga capacitate a utilajului și timpul bun de lucra — iată cîteva din măsurile care trebuie luate din vreme în fiecare gospodărie.La G.A.S. Pietroiu din regiunea București — gospodărie cu o bogată experiență în obținerea de producții mari de porumb — brigadierii cunosc din timp parcelele pe care le vor însămînța cu porumb, ordinea însămînțării lor, hibridul stabilit pentru fiecare tarla, densitatea prevăzută etc. De asemenea, se face proba tuturor semănătorilor în prezența brigadierilor și a mecanizatorilor. Zile de-a rîndul drumurile din secții sînt îm-

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Constructorii de vase de la Șantie
rul naval din Galafi acordă o aten
ție deosebită aplicării procedeelor 
avansate do lucru în scopul îmbu
nătățirii calitative a cargourilor și 
motonavelor, reducerii consumurilor 
specifice de materiale și micșorării 
prefului de cost.

Pe lîngă sudarea automată și se
miautomată, croirea rafională a ta
blei și alte metode care au luat 
mare extindere în ultima vreme, 
constructorii de nave gălăfeni au 
trecut la turnarea elicelor pentru car
gourile de 4 500 tone și turnarea 
în cochile metalo-ceramice a pie
selor de dimensiuni și greutate 
mică etc. Printr-o dimensionare pe 
bază științifică a structurii și a ac
cesoriilor, greutatea corpului car
goului de 4 500 tone s-a redus 
mult, vasul rămînînd la aceeași ca
pacitate de transport.

APE TERMALE FOLOSITE 
LA ÎNCĂLZIREA SERELOR

întîlniri între candidați 
și alegătoriBACĂU (coresp. „Scînteii”). — In satele și orașele raionale din regiunea Bacău continuă în aceste zile întîlnirile dintre candidați și alegători. Pînă în prezent, au avut loc mai bine de 6 300 întîlniri la care au participat peste 311 000 alegători.Luînd cuvîntul în cadrul acestor întîlniri, cetățenii au trecut în revistă realizările din ultimii ani în satele și comunele regiunii și au făcut totodată numeroase propuneri cu privire la gospodărirea și înfrumusețarea satelor și orașelor regiunii. Iată cîteva dintre ele. Alegătorii din comuna Strugari, raionul Moinești, și-au exprimat dorința de a sprijini prin muncă patriotică construirea unui dispensar medical, cei din satele Costișa și Rețeni, raionul Buhuși, au propu6 să se construiască prin contribuția cetățenilor cămine culturale,.DEJ (coresp. „Scînteii“). — Cu prilejul întîlnirii dintre alegătorii din circumscripția nr. 5 din comuna Loz- na și candidatul F.D.P., colectivistul Vasile Pop I, s-a arătat că în ultimii ani în comună s-a construit un cămin cultural, un local de cooperativă, s-au pietruit numeroase ulițe. Mal mulți alegători, printre care Ale- , xandru Pașca, au propus cc prima acțiune obștească din acest an, la care să participe tot satul, să fie curățirea a 20 hectare definețe.

La întîlnirea pe care candidatul Ioan Prodan, președintele cooperativei din comuna Reteag, a avut-o cu alegătorii din circumscripția nr. 13, mai mulți colectiviști și-au exprimat satisfacția pentru faptul că în ultimul an comuna a fost racordată la rețeaua de înaltă tensiune. In același timp, el au propus ca în a- cest an să se treacă la amenajarea văii ce trece prin mijlocul comunei. Cei prezenți s-au angajat să participe la munca patriotică pentru realizarea acestei lucrări.In raionul Dej au avut loc pînă în prezent peste 700 de întîlniri ale candidaților F.D.P. de la sate cu alegătorii, la care au participat peste 26 500 de cetățeni.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă au primit cu indignare știrile privind valul de teroare și represiunea sîngeroasă ce au loc în prezent în Irak.Arestările și numeroasele asasinate cărora le cad jertfă democrații, patrioții, partizanii păcii, comuniștii, activiști de seamă ai organizațiilor obștești stîrnesc protestul unanim al forțelor progresiste și iubitoare de pace din lumea întreagă. Aceste nelegiuiri, săvîrșite sub paravanul anticomunismului, sînt îndreptate împotriva drepturilor și libertăților democratice ale poporului, a independenței țării, slăbesc
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

mișcarea național-democratică ira* kiană, făcînd jocul reacțiunii și cercurilor imperialiste.Partidul Muncitoresc Romîn, e> primind sentimentele întregului nostru popor, care și-a manifestat întotdeauna solidaritatea cu lupta poporului irakian pentru independență națională și progres social, condamnă cu hotărîre acțiunile de exterminare a comuniștilor, democraților, patrioților irakieni. El își exprimă convingerea că, unindu-și strîns rîndurile, încercatul popor Irakian va face să triumfe cauza sa dreaptă — cauza tuturor popoarelor iubitoare de libertate și pace.

Specialiștii Stațiunii experimentale 
agricole Oradea au studiat posibili
tățile de folosire a izvoarelor ter
male , ' ’ .
orașului pentru încălzirea serelor și 
răsadnițelor. Pe baza studiilor fă
cute, stațiunea a construit o seră în 
suprafață de 300 mp în care s-au 
și făcut însămînțări pentru obținerea 
de legume timpurii. Apa, care are o 
temperatură de peste 80 grade, este 
adusă în seră prin țevi care au 
fost folosite pînă acum la Irigarea 
culturilor în cîmp.

La stațiune se construiește 
complex de sere în suprafață de 
2 000 mp. Totodată, In vederea fo
losirii debitului mare de apă ter
mală al izvoarelor din apropiere, 
specialiștii au luat măsuri pentru ex
tinderea răsadnițelor șl a serelor.

(Agerpres)

recent captate la periferia

un

COLECTIVIȘTI ÎN EXCURSIE

SF1NTU GHEORGHE (coresp. „Scîn
teii"). — Peste 100 de colectiviști 
■fruntași din raionul■rSfintu ■ Gheorghe 
au plecai ieri într-o excursie de 6 
zile prin țară. Călătorind au autobu
zele O.N.T., ei vor vizita orașele Ag
nita, Sighișoara, Tîrgu-Mureș, Cluj, 
Alba lulia și altele.

Excursioniștii se vor opri la unele 
unități agricole socialiste pentru 
schimb de experiență, vor vizita mu
zee, locuri istorice etc.

CURS DE GHIZI
Șl INSTRUCTORI DE TURISM

(Continuare în pag. III-a)

Din activitatea 
întreprinderii 
de construcții 
șl montaje — 

București

Baterea piloților 
de beton armat

Printre fruntașele în producție de 
întreprinderea „Tehnica textilă” 
Capitală se numără și muncltoa- 
Geta Dolinschi. Lucrînd la una 
mașinile de răsucit fire, ea își

la
din
rea
din
depășește cu regularitate sarcinile de 
producție șl dă fire de bună calitate.

(Foto : Agerpres)
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Imagini noi

dintr-o comună
■
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La Iași, s-a deschis de curînd, din 
inijiativa Agenției locale a O.N.T. 
„Carpaji", a Clubului sportiv mun- 
ciforesc-studenjesc și a Casei de 
cultură a tineretului și studenjilor, 
un curs de ghizi și instructori de 
turism cu o durată de două luni.

Se predau lecții p.rivind dezvolta
rea economică a diferitelor regiuni, 
așezarea cabanelor turistice, parti
cularitățile masivelor muntoase, ifi- 
neraril din țară.

LUDUȘ (coresp. „Scînteii"). — La 
punctele de agitație din raionul Lu
duș au loc convorbiri despre rea
lizările puterii populare, despre 
schimbările petrecute în viața oame
nilor muncii.

La căminele culturale se organi
zează, seară de seară, manifestări 
consacrate alegerilor. Recent, la Gre- 
benișul de Cîmpie s-a ținut confe
rința „Viitorul luminos al patriei 
noastre",

■Ar
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Pentru campania electorală, Comi
tetul regional de partid Ploiești a

editat broșuri, pliante, fotomontaje, 
în pliantul „Realizări social-cultu- 
rale în regiunea Ploiești" se arată că 
in anii 1951—1962 au fost construite 
în satele regiunii 167 cămine cultu
rale și 271 școli ; numărul paturilor 
în spitale a crescut de la 1198 în a- 
nul 1938, la 7 394, al medicilor de 2,8 
ori, iar al cadrelor sanitare cu studii 
medii, de peste 6 ori.

Au fost difuzate, de asemenea, foi 
volante editate de comitetul regional 
de cultură și artă ; ele cuprind ver
suri închinate tinerilor care votează 
întâia oară și strigături inspirate din 
folclorul nou.Metode avansate de lucrupe șantiereConstructorii de pe șantierele întreprinderii noastre — care execută diferite obiective pentru industria chimică — aplică o serie de metode avansate de execuție, cu ajutorul cărora scurtează termenele de dare în funcțiune a instalațiilor tehnologice, reduc costul lucrărilor și îmbunătă- calitatea lor. Iată cîteva dintre

dePe unele șantiere unde terenul fundație este de natură nisipoasă s-a trecut la consolidarea lui prin baterea piloților de beton armat. Aceștia măresc capacitatea portantă a terenului de fundație. Pe unul din șantierele din regiunea București, din necesarul total de 6 000 piloți de 12,5 m. și 14 m. s-au și bătut pînă în prezent peste 4 500. S-a obținut, în două schimburi, o productivitate maximă de batere de 25 piloți, cu o singură sonetă, utilajele fiind adaptate pe excavatoare.Sistemul adoptat pentru consolidarea terenului de fundație prin batere de piloți de beton armat este mai avantajos față de alte sisteme: Se. îmbunătățește compoziția terenului, se asigură o durată scurtă de execuție și condițiile de rezistență cerute. Se poate realiza, totodată, mecanizarea complexă a fazelor de execuție, depozitare, transport, fixare la poziție, batere etc.In afara sonetelor cunoscute, cu berbeci de batere simpli și cu aer comprimat, în prezent se experimentează utilizarea vibrosonetelor — utilaje perfecționate, care asigură o

productivitate ridicată și solicită mai puțin utilajele ajutătoare.Rezultatele obținute prin aplicarea acestei metode puteau fi și mai bune dacă întreprinderile de prefabricate de beton de la Brașov, Roman și Galați ale Ministerului Industriei Construcțiilor — furnizoarele piloților de beton armat — ne-ar fi livrat ritmic piloții necesari. In unele luni ale anului trecut, ele ne-au livrat piloți în cantități mai mici decît cele planificate, ceea ce a produs o încetinire a ritmului de lucru pe șantier. Pe baza experienței dobîndite de întreprinderea noastră, se va extinde și pe alte șantiere unde va fi nevoie consolidarea terenului de fundație cu piloți de beton armat.

pregnate, deoarece rezistă mult mai bine la umiditate decît plăcile dure.

ales soluția rambleleri! prin hidro- mecanizare.Metoda s-a dovedit eficientă. Ea constă în absorbția balastului din grinduri existente în albia Dunării, materialul fiind pompat prin conducte și deversat în compartimente create prin îndiguire pe noul amplasament.Comitetul de Stat al Apelor, care execută lucrarea, a asigurat utilajele necesare : screpere, buldozere, drăgi refulante.
Ferestre din tablă ambutisată

dozarea a- mecanizat. în vrac de betoniere se aici betonul
Utilizarea panourilor de coirajPentru economisirea materialului lemnos pe șantiere se introduc tot mai mult panourile din plăci fibro- lemnoase, din scurtături sau din placaj bachelitizat. Asemenea panouri pot fi utilizate de 25 de ori. economisind aproape 75 la sută din cheresteaua care ar fi fost necesară în cazul folosirii altor metode. Pentru aceasta se cere ca panourile să fie bine întreținute prin curățirea lor imediat după decofrare, prin ungere și depozitare îngrijită.In extinderea folosirii acestor panouri ar trebui să primim un sprijin mai susținut din partea unităților Ministerului Economiei Forestiere, îndeosebi pe linia producerii într-o proporție mai mare a plăcilor fibrolemnoase extra-dure sau im-

Stație centrală 
pentru prepararea betonuluiPe șantierul fabricii de celuloză din Călărași funcționează o stație centrală de preparare a betoanelor cu o capacitate de 300 mc beton în 24 ore. Stația are un grad înalt de mecanizare. Sortarea și gregatelor se execută Transportul cimentului la vagoane la silozuri și tace pneumatic, iar deeste dus la locul de turnare cu autobasculante etanșe, amenajate special pentru transportul betoanelor calde pe timp de iarnă. Prin transportul pneumatic se reduc pierderile la manipularea cimentului în vrac, Iar prin mecanizarea completă a lucrărilor se obțin importante economii . de manoperă.Activitatea stației este controlată de un laborator de șantier. Prin organizarea stației centrale s-a reușit să se îmbunătățească calitatea betoanelor și, prin aceasta, a lucrărilor și s-au obținut însemnate economii.
Executarea terasamentelor 

prin hidromecanizareîn 1962, la un obiectiv industrial amplasat pe un teren inundabil în apropierea Dunării, a fost nevoie să se ridice platforma construcției la o cotă superioară cu 4 m velul actual. Trebuiau umpluturi de pămînt 2 500 000 m c. Pentru

La fațadele halelor Industriale s-au montat pînă anul trecut ferestre prefabricate din beton armat. Pentru îmbunătățirea calității lucrărilor, începînd cu acest an, am luat măsuri să confecționăm și să montăm ferestre din tablă ambutisată. Acestea sînt executate în ateliere prin fasonarea tablei negre de l-și 2 mm. Pe unele șantiere a și început să se monteze asemenea ferestre. Se obțin ferestre rezistente la manipulări cu aspect plăcut. în același timp economisesc importante cantități profile ușoare.
*In acest an ne propunem să introducem mecanizarea completă a operațiilor de ridicare, să extindem ten- cuielile-mecanizate, transportul pneumatic al betonului, precomprimarea elementelor prefabricate de beton, prepararea mecanizată a mortarelor antiacide și alte metode înaintate.Prin aplicarea pe șantiere a tehnicii noi. a metodelor avansate de execuție, muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii noastre vor putea obține realizări și mai însemnate în ce privește sporirea productivității muncii și reducerea costului crărilor, respectarea termenelor dare care în folosință a obiectivelor le construim.

Și se de

lude pe
fată de ni- executate de circa aceasta s-a

Ing. NICOLAE MILEA
Ing. ȘTEFAN SIMIONESCD 

ingineri-șefi adjuncți 
întreprinderea de construcții 

și montaje-București

In anii puterii populare, în comuna Vulcan, din regiunea Brașov, ca în 
afîfea alle așezări rurale din |ară, au avut loc schimbări înnoitoare. Aparatul 
fotografic a surprins cîfeva imagini care vorbesc despre viaja de astăzi a 
colectiviștilor din această comună.

Muncind cu hărnicie în gospodărie, mulfl colectiviști au objinut veni
turi mari, ceea ce le-a dat posibilitatea să-și construiască case noi. în de
curs de 10 ani în comună au apărut trei noi cartiere, în care s-au construit 
132 locuinje (fotografia nr. 1 înfățișează una din străzile colectiviștilor). Am 
poposit în casa țăranului colectivist ion Neacșu. Asemeni lui, mulji colecti
viști au aparate de radio, biciclete și mobilă nouă în casă, unii și-au cumpă
rat în ultimul timp televizoare. Pe membrii familiei Neacșu i-am găsit vizio- 
nînd programul de televiziune (fotografia nr. 2).

Școala satului a devenii neîncăpăfoare. La propunerea depu- 
tafilor și cu sprijinul celăjenilor s-a construit o școală nouă, cu săl! de clasă 
luminoase, laboratoare, bibliotecă (fotografia nr. 3). Dispensarul medical 
a fost dezvoltat și încadrat cu 4 medici și personal mediu 
sanitar. In 1960 la Vulcan a luat ființă un cabinet dentar. Medicul 
stomatolog execută cu conștiinciozitate tratamentele de specialitate 
(fotografia nr. 4).

Biblioteca comunală numără astăzi aproape 4 000 de volume. în fișele 
bibliotecii sînt frecuți peste 600 cititori permanenți. Fotografia nr. 5 înfăți
șează colectiviști
Mîndria ' colectiviștilor este 
se organizează 
își dau concursul formațiile de cor, teatru, orchestra de muzică ușoară, fan
fara (fotografia nr.6 înfățișează sala de teatru a căminului cu 800 de locuri).

Fotoreportaj : C. Căpraru, M. Andreescu

interesîndu-se de noutățile primite la bibliotecă, 
căminul cultural, terminat nu de mult. Aici 

în fiecare seară activități cultural-arfisfice la care

Prin graiul cifrelor și faptelorPînă în anul 1962 au fost construite în cuprinsul regiunii București 1 142 localuri de școală. Din 1956 numărul cadrelor didactice a crescut cu 3 971, ajungînd la sfîrșitul anului trecut la 10 835. Numai pentru anul școlar în curs au fost distribuite gratuit elevilor din clasele I—VII manuale școlare în valoare de 7 835 114 lei. In regiune funcționează astăzi 852 cămine culturale și case de citit, 1 617 biblioteci cu aproape 3 milioane de volume. In orașele și satele din regiunea București există astăzi 334 de unități cinematografice și 12 caravane cinematografice.S-a îmbunătățit mult asistența me- dico-sanitară. Numărul circumscripțiilor sanitare rurale a crescut de la

218 cîte erau în 1956. la 323 în anul 1962, iar al medicilor de la 619, la 1 035. Au fost electrificate 425 de sate, iar 63 de sate — radioficate. In regiune sînt 91 000 de aparate de radio și televizoare.S-au dezvoltat continuu gospodăriile colective. In anul 1962 fondul de bază al acestora a ajuns la peste 1 200 000 000 lei. Veniturile bănești realizate anul trecut de gospodăriile colective a fost de peste 1 100 000 000 lei. Odată cu dezvoltarea gospodăriilor colective au eres- cut și veniturile colectiviștilor. Numai prin rețeaua comercială a cooperației de consum au fost vîndute în anul care a trecut mărfuri în valoare de 2 260 000 000 lei.
22 000 ore de zbor

Cele 18 stații Aviasan 
din țară au efectuat 
anul trecut 22 000 ore 
de zbor, transportând de 
urgență aproape 6000 
de bolnavi spre a li se 
acorda asistența medi
cală necesară.

în aceeași perioadă, 
numeroase unități me- 
dico-sanitare din țară 
au fost aprovizionate 
tot pe calea aerului cu

peste 62 000 kg de me
dicamente, seruri, vac
cinuri, singe conservat 
etc. în scopul ușurării 
activității desfășurate 
în timpul iernii stațiile 
Aviasan au fost dotate 
cu schiuri. Recent, sta
țiile regionale Aviasan 
din Brașov, Hunedoara, 
Iași și Maramureș au 
fost înzestrate cu noi 
avioane.

ur- 
un 
or- 
de

Personalul navigant 
și tehnic care deservește 
unitățile Aviasan 
mează în prezent 
curs de specializare 
ganizat în Capitală
Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale în 
colaborare cu Minis
terul Transporturilor, 
și Telecomunicațiilor.

(Agerpres)
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VIAȚA DE PARTIDDin experiența ariviștilor nesalariațiai comitetului raional de partidComitetul raional de partid Tecuci ■ se sprijină în munca de îndrumare a organizațiilor de bază sătești pe ■un număr important de activiști ne- salariati, aleși din rîndul celor mai buni membri de partid — muncitori, invineri, tehnicieni, profesori, învățători — oameni cu inițiativă și pasiune pentru munca de partid. Majoritatea au absolvit școli de stat medii și superioare, diferite școli de partid ‘ și au o bună pregătire profesională. Ei ajută organizațiile de partid în rezolvarea sarcinilor ce revin acestora în domeniul economic, organizatoric, ideologic ; în cadrul comisiei economice a comitetului raional, ei iau parte la întocmirea diferitelor studii sau analize; sînt lectori și propagandiști etc. Unii activiști obștești sînt instructori și în timpul lor liber ajută organizațiile de bază sătești în desfășurarea muncii de partid.De curînd, într-o consfătuire la Comitetul raional de partid Tecuci, cîțiva activiști nesalariați ne-au împărtășit din experiența lor.— Pentru a da un ajutor concret și eficace organizațiilor de bază ce mi-au fost repartizate — a arătat tov. I. Borcilă — mi-am întocmit un plan de muncă și am stabilit zilele în care merg în fiecare organizație. Obiectivele din plan le-am fixat pe baza cunoașterii temeinice a situației la fața locului.Cînd am mers în G.A.C. „16 Februarie" — Ciorăști am constatat că deși organizația de bază obținuse unele succese în muncă, totuși nu reușea să exercite un control de partid temeinic asupra activității consiliului de conducere, nu urmărea în permanență cum se înfăptuiesc prevederile planului de producție. In gospodărie existau deficiențe în ce privește organizarea muncii. Am ajutat biroul să pregătească o adunare de partid, în cadrul căreia tov. Eugen Petcu, președintele gospodăriei! și inginerul agronom Ion Velicu au prezentat informări despre mersul treburilor în gospodăria colectivă. Discuțiile au fost rodnice. Pe baza măsurilor stabilite în adunare am ajutat biroul să îmbunătățească munca politică de masă, organizînd convorbiri ale agitatorilor, publicarea de articole interesante la gazeta de perete, vizite în gospodăriile colective fruntașe, „seri de întrebări și răspunsuri”, „seri de calcul“ privitoare la producțiile mari ce se pot obține prin aplicarea regulilor agrozootehnice.Rezultatele acestei munci n-au în- tîrziat să s© arate. La porumb au fost executate anul trecut 4—5 pra- șile. în sectorul zootehnic a fost introdus un program judicios'de îngrijire și hrănire. Cu;. tot timpul nefavorabil, producția de grîu și porumb la hectar a fost dublă față de anul precedent, iar cantitatea de lapte obținută pe vacă furajată a crescut cu 50 la sută.Referindu-se la problemele vieții interne de partid, tov. Borcilă a arătat că a îndrumat biroul să atragă în activul fără partid colectiviști și colectiviste care sînt în primele rînduri ale luptei pentru întărirea gospodăriei, oameni harnici, cinstiți. Acestora li s-au încredințat sarcini concrete. Membrii de partid cu mai multă experiență în munca de partid i-au ajutat să și le îndeplinească și, totodată, să cunoască principiile de orga-
-------- N. N. Constantinescu și V. Axenciuc : ---------------------------------------

„Capitalismul monopolist in Romînia“
Pornind de la trăsăturii© de bază 

hle stadiului cel mai înalt și ultim al capitalismului — imperialismul — fundamentate de V. I. Lenin, autorii analizează principalele aspecte ale dezvoltării economiei romînești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, pînă la revoluția populară, desprinzînd caracteristicile procesului de apariție, evoluție și lichidare a capitalismului monopolist în Romînia.Un loc important ocupă în lucrare Caracterizarea industriei capitaliste a Romîniei burghezo-moșierești. Pe baza adîncirii procesului de concentrare și centralizare a producției, relevă autorii, după primul război mondial s-a intensificat dezvoltarea monopolurilor. în ajunul celui de-al doilea război mondial în industria petrolieră (distilerii) 52 la sută din totalul capitalului investit în această subramură reprezenta capitalul întreprinderilor monopolizate, în industria metalurgică 90 la sută, a cimentului 97 la sută, a hîrtiei 94 la sută etc. Apariția și consolidarea dominației monopolurilor în industrie a constituit una din principalele cauze care au accentuat contradicțiile proprii orînduirii capitaliste.în capitolul consacrat situației a- griculturii romînești în condițiile capitalismului monopolist, pe .lîngă alte probleme, autorii tratează structura proprietății funciare, iar legat de aceasta profunzimea diferențierii de clasă a țărănimii, formarea și dezvoltarea monopolurilor în agricultură, criza agrară și procesul de degradare a agriculturii, adîncirea opoziției dintre oraș și sat etc. Cu toate datele vădit micșorate, pe care le conțin statisticile burgheze, ele a- rată că în 1930, 0,8 la sută din numărul total al exploatărilor agricole dețineau 32,2 la sută din întreaga suprafață de pămînt, pe cînd 52,1 la sută din totalul exploatărilor agricole posedau abia 12,7 la sută din suprafața de pămînt, iar 700 000 de țărani erau complet lipsiți de . pămînt. Dezvoltării capitalismului în agricultură i-a fost caracteristică, alături de procesul diferențierii de clasă a țărănimii, apariția și dezvoltarea formelor monopoliste. în 1939, bunăoară, existau, în țară, 49 de sin

nizare și problemele principale ale activității partidului. La adunările generale în care au fost dezbătute probleme importante privind atitudinea nouă față de muncă și avutul obștesc au fost invitați și tovarășii din activul fără partid. E- caterina Mir.rea, Georgeta Anghel, colectiviste fruntașe, Serafim Danilov, brigadier, și alții au început să . ia parte activă la viața organizației Mocanu și alții. Cu sprijinul organi- și au cerut să fie primiți în partid.— După ce i-am cunoscut bine pe membrii biroului — a arătat tov. Nicolae Lupu, instructor nesalariat pentru organizația de bază din G.A.C. „1907”-Ghidigeni — m-am interesat cum este organizată activitatea de partid în gospodărie. La întocmirea planului de muncă al organizației, biroul ținea seama de problemele esențiale. Dar, prevederile planului nu se îndeplineau totdeauna. Am explicat membrilor biroului că este necesar ca imediat după întocmirea planului să se organizeze munca pentru îndeplinirea lui. In ianuarie anul acesta, organizația de bază avea planificat să dezbată într-o adunare generală cum se desfășoară munca pentru repararea mașinilor și uneltelor agricole. La propunerea mea, adunarea a fost precedată de o analiză temeinică făcută de un colectiv format din membri de partid și tovarăși din activul fără partid. Măsurile luate în adunare au fost traduse în viață. Reparațiile sînt de bună calitate și au fost terminate înainte de termen.— în munca mea de activist obștesc am acordat ajutor îndeosebi organizației de bază din S.M.T. Tecuci — a arătat tov. ing. Ștefan Scărlătescu. Am sprijinit organizația de bază în dezvoltarea atitudinii noi, socialiste, față de muncă a mecanizatorilor, în ridicarea nivelului lor de calificare. în adunări de partid au fost discutate abaterile de la disciplină ale unor mecanizatori. în coloanele foii volante și în gazeta de perete au fost puse față-n față exemplele bune și cele rele de comportare în viață și în producție. Astăzi mulți dintre cei criticați sînt fruntași în producție. împreună cu tov. Ion Stratulat, secretarul organizației de bază, și cu ceilalți membri ai biroului am discutat amănunțit ce trebuie făcut pentru ridicarea califi* carii mecanizatorilor din stațiune. Ținînd seama de propunerile biroului, conducerea S.M.T. a organizat 4 cercuri de ridicare un ciclu de expuneri urmate de demonstrații practice. Toate acestea au influențat pozitiv lui muncii în S.M.T. : ducție a fost depășit, iar prețul de cost — simțitor redus ; a crescut numărul fruntașilor întrecerii socialiste.— Eu am mers mai des în comuna Cosmești — a arătat tov. Drăghici Damache, în mod deosebit mi-am îndreptat atenția spre cele trei școli, în nici una nu este organizație de bază. Am îndrumat organizația de partid din G.A.C. ca, pe baza sarcinii date de comitetul raional, să constituie pe lingă școala de 8 ani din comună, un activ fără partid din cei mai buni profesori și învățători. A- cestora li s-au încredințat sarcini legate de însușirea temeinică de către elevi a cunoștințelor de cultură

dicate agricole județene, 15 sindicate ale marilor cultivatori de sfeclă de zahăr, 59 sindicate viticole etc. Existența formelor monopoliste în agricultură era deci un rezultat și, totodată, o dovadă în plus, a acțiunii legilor specifice capitalismului și în această ramură a economiei. Maturizarea relațiilor de producție capitaliste și împletirea lor cu puternice rămășițe feudale (camăta, dijma etc) au dus la exploatarea tot mai cruntă a păturilor de bază ale țărănimii. Pe temeiul acestor fapte, autorii demască și combat teoriile burgheze cu privire la problema a- grară, precum și teoria „neoiobă- giei” de esență menșevică a lui C. Dobrogeanu-Gherea.în lucrare se arată, de asemenea,RECENZIEcă între cele două războaie mondiale oligarhia financiară și-a consolidat pozițiile economice, acapa- rînd toate posturile de comandă și control în industrie, credit, finanțe, comerț interior și exterior, marea proprietate funciară etc. De exemplu, Barbu Știrbei, mare industriaș și moșier, unul din liderii partidului liberai și rudă cu Brătianu, fost prim-ministru, era în 1929 președintele consiliului de administrație al Băncii de Credit Romîn și al Băncii Generale a Țării Romînești, președinte al consiliului de administrație al concernului metalurgic Reșița, al trustului Titan-Nadrag-Calan, al Societății franco-romîne de drum de fier, al concernului metalurgic As- tra-Arad, președinte al consiliului de administrație de la societățile Steaua Romînă și Astra Romînă etc.Guvernele din Romînia burghezo- moșierească erau constituite din persoane de încredere ale oligarhiei financiare, din reprezentanți ai monopolurilor. în vîrful piramidei capitalului financiar și oligarhiei financiare se găsea monarhia, un parazit uriaș pe capul țării. Instaurarea dictaturii regale (februarie 1938) a însemnat desființarea ultimelor libertăți democratice și politice, introducerea regimului fascist în țara noastră, pregătirea condițiilor ocu

generală, de educația tineretului, de munca culturală în comună. Mergînd cu regularitate în școli, am reușit să-i cunosc mai bine pe profesori și pe învățători, preocupările lor. Adesea le-am vorbit despre drepturile și îndatoririle membrilor și candidaților de partid. De curînd, din rîndul cadrelor didactice au fost primiți în partid tovarășii Ion Stoica, Maria zației de partid din G.A.C. va fi creată o organizație de bază în- tr-una din școlile comunei.în încheierea consfătuirii, tovarășul Gh. Codru, prim-secretar al comitetului raional, s-a referit la preocuparea comitetului raional de partid pentru îmbunătățirea continuă a muncii activiștilor nesalariați. La instruirea lunară a aparatului comitetului raional participă și activiștii nesalariați. Ei sînt ajutați să cunoască temeinic hotărîrile partidului și guvernului, ale organelor locale de partid, să studieze diferite lucrări teoretice. Activiștilor nesala- riați le-a fost de folos audierea u- nor expuneri despre „Sarcinile privitoare la desfășurarea în bune condiții a campaniei agricole de primăvară“, ținută de președintele consiliului agricol raional, și „Munca birourilor organizațiilor de bază între două adunări generale“, ținută de un secretar al comitetului raional.Deosebit de rodnice se dovedesc consfătuirile cu caracter de schimb de experiență la care participă instructorii teritoriali de partid sala- rîați, precum și cei obștești. La ultima dintre ele, instructorul teritorial loan Bîndaru a arătat cum ajută el organizațiile de bază în desfășurarea muncii politice și culturale de masă, iar instructorul teritorial loan Hur- jui a vorbit despre sprijinul pe care îl acordă birourilor organizațiilor de bază în pregătirea și desfășurarea a- dunărilor generale, în înfăptuirea controlului îndeplinirii hotărîrilor.Experiența muncii Comitetului raional de partid Tecuci cu activiștii nesalariați ilustrează rolul important al acestora în întărirea activității de partid.
ION SPALĂȚELU

Tigăile din masivul Clucaș.

pării țării noastre de către cotropitorii fasciști.în capitolul care tratează despre aservirea Romîniei burghezo-moșierești de către capitalul monopolist străin, autorii urmăresc procesul a- caparării principalelor poziții din e- conomia națională de către monopolurile imperialiste. Monopolurile străine jefuiau țara în mod prădalnic, în anul 1932, pentru o tonă de marfă importată din Franța, Romînia trebuia să exporte 55 de tone, iar pentru o tonă de marfă americană se plăteau 22,8 tone de marfă romî- nească. Vechea Romînie era înglodată în datorii de pe urma cărora creditorii imperialiști storceau uriașe dobînzi. La 1 aprilie 1940 datoria publică externă a Romîniei se ridica la peste 63 miliarde lei. Autorii relevă că pînă în anii 1937 și1938 economia Romîniei s-a aflat în cea mai mare parte sub controlul trusturilor engleze, franceze și americane de care își aveau strîns legate interesele partidele „istorice“ și Carol al II-lea. Intensifi- cînd politica sa expansionistă, în a- junul celui de-al doilea război mondial, Germania hitlerîstă aservește Romînia, jefuind-o prin diverse mijloace. Din pricina prețurilor derizorii la care erau plătite mărfurile livrate de Romînia Germaniei, între1939 și august 1944, țara noastră a pierdut 186,5 miliarde lei, ceea ce e- chivalează cu de 6 ori bugetul ordinar al statului pe 1939—1940.In lucrare se evidențiază, sub toa
te aspectele, procesul intens de pauperizare absolută și relativă a maselor populare în perioada analizată, între cele două războaie mondiale clasele exploatatoare, care reprezentau 10 la sută din populația țării, își însușeau aproximativ 60—65 la sută din venitul național, pe cînd majoritatea covîrșitoare a populației, și anume peste 90 la sută, nu obținea decît 35—40 la sută.Pauperizarea proletariatului s-a împletit cu înrăutățirea condițiilor de trai ale țărănimii muncitoare, cu procesul de proletarizare a unor mase largi de mici producători și de sărăcire a majorității intelectualilor și funcționarilor.în legătură cu diferite probleme

seui't
TOATA ȚABU

PENTRU ÎNSUȘIREA TEHNOLOGIEI 
MODERNE. în 1962, Fabrica de postav din Buhuși a trecut la producerea unor {esături din fibre sintetice. In scopul cunoașterii noilor materii prime, a utilajelor și în special în vederea însușirii noii tehnologii, aici au fost organizate cursuri de ridicare a calificării. Majoritatea acestor cursuri sînt frecventate de către muncitori — filatori, țesători, mecanici, precum și de ajutori de meșteri și meșteri. în felul acesta, la fiecare trei muncitori din întreprindere, doi își ridică nivelul cu- noștințelor tehnico-profesionale.CONSFĂTUIRE A BIBLIOTECARILOR. La Suceava a avut loc recent o consfătuire a bibliotecarilor din regiune. Cu această ocazie au fost analizate rezultatele obținute de către cele 258 biblioteci din regiune în cadrul concursului bienal: „Biblioteca în slujba construcției socialiste”. în cursul anului 1962 în întreaga regiune s-au înregistrat peste 265 000 cititori care au citit 2 034 129 cărți.EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR — LARG RĂSPÎNDITĂ. Consiliul a- gricol raional Calafat a inițiat forme interesante de extindere a experienței gospodăriilor colective care au obținut cele mai bune rezultate în creșterea animalelor. Brigadierii din aceste gospodării au lucrat cu colectiviștii din unități mai puțin dezvoltate timp de o jumătate de lună, împărtășindu-le din experiența lor.REALIZĂRI DIN SECTORUL ZOOTEHNIC. Muncitorii din sectorul zootehnic al G.A.S. Rm. Vîlcea au depășit de la începutul anului și pînă acum planul la lapte cu peste 200 hl, iar la carne cu peste 6 000 kg. îmbunătățind îngrijirea și hrănirea păsărilor, gospodăria a livrat în a- cest timp și o cantitate de ouă peste plan. O contribuție deosebită la obținerea acestor rezultate au adus muncitorii Dumitru Marian, Ion Coadă, Gheorghița Șchiopu și alții. (De la Ion Pavel, coresp. voluntar).CONFERINȚE TEHNICO-ȘTIIN- ȚIFICE. La întreprinderea de fabricare a cartoanelor și celulozei din stuf-Brăila s-a organizat un ciclù de conferințe tehnico-științifice, privind extinderea mecanizării și automatizării complexe în producția întreprinderilor din raionul Brăila.

și evenimente legate de istoria capitalismului monopolist din Romînia, lucrarea scoate în evidență poziția și lupta clasei muncitoare, arătînd că împotriva politicii reacționare a burgheziei și moșierimii, care urmăreau menținerea țării într-o permanentă stare de dependență față de puterile imperialiste, s-a ridicat pu hotărîre Partidul Comunist Romîn.înfățișînd creșterea și dezvoltarea mișcării revoluționare, autorii relevă însemnătatea deosebită a luptelor eroice ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933, îndreptate împotriva înrăutățirii condițiilor de trai ale maselor muncitoare, împotriva înfeudării tot mai mari a țării puterilor imperialiste, pentru a bara drumul fascismului și războiului antisovietic.Lucrarea demască și combate, de pe poziții științifice marxișt-leninis- te, mistificările și „teoriile" de toate soiurile ale apologeților claselor exploatatoare care, uneori, în forme care nu diferă prea mult de cele folosite și astăzi în lumea capitalului, se străduiau să înfățișeze capitalismul monopolist ca un fenomen „progresist", caracterizat prin trecerea de la producția anarhică la cea „organizată”, sau chiar la „socialism“.Considerăm că valoarea științifică a lucrării ar fi crescut dacă autorii realizau o legătură mai organică și pregnantă între apariția și dezvoltarea capitalismului monopolist în Romînia și accentuarea reacționarismului și terorismului claselor exploatatoare îndreptate împotriva maselor, îndeosebi a clasei muncitoare. Ăr fi fost bine dacă se dezvăluiau nu numai legăturile principalelor partide burghezo-moșierești, ci și ale grupărilor fasciste cu magnații capitalului și cu marii moșieri, care sprijineau politicește și finanțau aceste grupări, trimițîn- du-și uneori chiar reprezentanți în conducerea acestor grupări. Totodată, se impunea mai pe larg demascat rolul gărzii de fier și al clicii an- tonesciene ca agenturi ale monopolurilor hitleriste. Din păcate, lucrarea este inegală din punct de vedere al profunzimii unor capitole, din cauză că autorii n-au folosit în suficientă măsură sursa de documentare Pe care o asigură arhivele.Prin tematica și metodologia sa, cît și prin bogăția de date, pe baza cărora sînt analizate numeroase probleme, lucrarea reprezintă un a- port apreciabil la activitatea de cercetare științifică a istoriei economiei noastre naționale.
Conf. unîv. GH. MATEI

Formația de dansuri populare a Casei de cultură a raionului Tudor Vladlmlrescu.
(Foto : AțjerpresJ

Câihtii sc^ûiL^cînfeu
„Tribuna sondorului“Pentru petroliștii Schelei Gura Ocniței a devenit o obișnuință să viziteze clubul, unde timpul liber este plăcut organizat și au numeroase posibilități să-și lărgească orizontul cunoștințelor. Aproape zilnic muncitorii vin să ceară bibliotecarei broșuri referitoare la procedeele avansate de extracție a țițeiului sau să consulte alte materiale de specialitate.Recent, cu sprijinul comisiei inginerilor și tehnicienilor, a fost înființată aici așa-numita „Tribună a sondorului“. Temele puse în discuție la „Tribună” eînț stabilite de un colectiv format din oameni cu înaltă calificare : inginerii Vasile Mihăescu, C-tin Moise, Vladimir Dîngă etc. Referatele sînt întocmite pe baza studiului amănunțit al procesului de producție, precum și ă propunerilor și sesizărilor făcute în consfătuiri. Participanții împărtășesc din experiența unor brigăzi fruntașe, fac cunoștință cu metode și procedee noi de muncă. Bunăoară, la o „Tribună a sondorului“ s-a discutat despre combaterea viiturilor de nisip — o problemă importantă în exploatările petroliere. Referatul prezentat de ing.
In turneu, dar... 
pe lîngă oraș

în ziarul regional citim din cînd în 
cînd știri despre turneele întreprinse 
la sate de formațiile artistice profesio
niste din Tg. Mureș. Teatrul de stat, 
Ansamblul de cîntece și dansuri. Filar
monica au prezentat în ultimele luni o 
serie de spectacole pentru colectiviști 
la căminele culturale. Ne-ar bucura 
dacă ar veni și în comuna noastră, la 
Armășeni, raionul Ciuc. Din păcate 
Insă, aceste turnee s-au mărginit, în ul
timul timp, Ia o distanță de 30—50 km 
de orașul Tg. Mureș. In acest timp, loca
litățile din raioanele mai îndepărtate 
cum sînt Toplița, Odorhei, Gheorghieni 
și Ciuc nu sînt vizitate mai deloc. Cre
dem că programul turneelor trebuie sta
bilit cu mai multă chibzuială, astfel ca 
formațiile profesioniste din Tg. Mureș 
să nu se deplaseze numai în funii reșe
dinței de regiune.

OLAH PETRE, președintele 
G.A.C. ; SZASZ DOMINIC, 
directorul școlii ; CAROLI
NA BIRO, colectivistă ; 
KOVACS GYARFAS, direc
torul căminului cultural 

din comuna Armășeni, 
raionul Ciuc

T1EÄT1R1E • <23cïQC®Qûaa • ‘Tëïev/ziunen
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. p. Romine : Gizelle — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romine) : Bărbie
rul din Sevilla — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Mam-zellc Nitouche 
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrî- 
nei doamne — premieră — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele
19,30).  Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Antontu șl Cleopatra — (orele
19,30).  (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ (bd. Schitu Mägureanu 
nr. 1) : Mamouret — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahla nr. 76) : Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). 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 : O lună de 
confort — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Opera de trei parale — (orele
20) . Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — (o- 
rele 16). O.S.T.A. (Sala Dalles) : Alo, aici 
e Stroe — (orele 20,30). Circul de stat : 
Stelele Varșoviei — prezentat de ansam
blul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (3,30: 
14; 17; 20), București (8,30; 11,30: 16,15; 
19), G. Coșbuc (10; 13; 17; 20). Camelia : 
Republica (9,45; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Absență îndelungată — cinemascop : 
rulează la cinematograful V. Alecsandrl 
(16; 18; 20). Cinci oameni Ia drum : ru
lează la cinematografele I. C. Frimu 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Gri- 
vița (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20.30). 
Povestiri despre revoluție : Tineretului 
(10; 12; 16: 18,15; 20,30), Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21), Iile Pintilie (16, 18; 20). Me
dicul și vraciul — cinemascop : victoria 

Dumitru Nicorescu a relevat cîteva din mijloacele de combatere a viiturilor de nisip și de mărire a duratei de funcționare a pompelor prin micșorarea coroziunii. Folosirea a- cestor mijloace, aplicarea operației de injecție cu nisip în strat a dat posibilitate colectivelor de la sondele 307 S II, 107 S II, 10 S II să obțină o cantitate sporită de țiței de calitate superioară.La „Tribuna sondorului” se dau consultații și muncitorilor din alte sectoare. La schela noastră există o secție de strungărie. Strungarii au vrut să afle cum pot să combată vibrațiile cuțitului. Colectivul de ingineri și tehnicieni care a studiat această temă le-a dat lămuririle necesare. De obicei, astfel de expuneri sînt urmate de programe artistice. își dau concursul echipele de dansuri, cor, brigada artistică de agitație.înființarea „Tribunei sondorului“ a contribuit la îmbunătățirea procesului de producție și la promovarea celor mai avansate metode de muncă.
TEODOR PETRESCU 

directorul clubului „23 August” 
de la Schela Gura Ocniței

In cîteva rînduri
Se lucrează la proiect

In gara Beiuș, re
giunea Crișana, nu 
există o fîntînă sau o 
'pompă pentru apă de 
băut. Conducerea sta
fiei. în decurs de a- 
proape doi ani, a făcut 
numeroase demersuri 
la Direcția regională 
C.F.R. Cluj, solicitând 
rezolvarea acestei pro
bleme. S-a răspuns 
dear că se lucrează la 
proiect. Ar fi timpul 
să se termine proiec
tul si să se treacă la 
executarea lui. (De la 
Aron Galea, funcțio
nar).

Fac cale întoarsă
In comuna Jormă- 

nești, raionul Baia de 
Aramă, există condiții 
pentru desfășurarea u- 
nei bogate activități 
culturale. Biblioteca 
are cîteva mii de cărți; 
căminul cultural a fost 
înzestrat recent cu un 
aparat de proiecție. 
Dar, de multe ori. în

timpul programului, 
biblioteca este închisă. 
De curînd, s-au strîns 
la cămin un mare 
număr de colectiviști 
să vadă un film. N-a 
venit însă operatorul. 
Ce are de spus sfatul 
popular comunal ? (De 
la N. Giurcău, profe
sor).

Cînd autobuzele 
întîrzie

Locuitorii cartieru
lui Vasiova — munci
tori la Uzina de cons
trucții metalice și ma
șini agricole Bocșa, e- 
levi, gospodine etc. — 
folosesc autobuzele ca 
principal mijloc de 
transport. De la o 
vreme însă, ele cir
culă defectuos. Aproa
pe în fiecare diminea
ță nu se respectă gra
ficul de plecări și so
siri. Pe traseu circulă 
un număr mic de ma
șini.

Este necesar ca în

(10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Profe
siunea doamnei Warren : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18,30; 20,30). 
Baronul de Münchhausen : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta 
(11; 16,30; 18,30; 20,30), B. Delavrancea (11; 
16; 18; 20). Program special pentru copil — 
orele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Divorț Italian : 13 Septembrie (11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30), 8 Martie (II; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), înfrățirea între popoare 
(10,30;. 15,45; 18; 20,15), Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20,30). Program de filme docu
mentare de la orele 10 pînă la orele 21 
în continuare ia cinematograful Timpuri 
Noi. Frumoasa americană : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20,30).  Inelele gloriei ; 1 Mai (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Alex, Sahla (10; 12; 16; 18,15;
20,30).  Strada mezinului : Cultural (15; 
17; 19; 21). Fecioara rulează la cinema
tograful Gh. Doja (10, 12; 15; 17; 19; 21). 
Marile speranțe rulează la cinematogra
fele C-tin David (15,30; 18; 20,30), G. Ba- 
covla (15,30; 18; 20,15), Miorița (10; 12,15). 
Agentul X 25 — cinemascop : V. Roaită 
(10; 12; 16: 18,15; 20,30). Omul cu obiec
tivul : Unirea (16; 18: 20). Patru inimi : 
Flacăra (16: 18,15; 20,30). Partea ta de 
vină ; rulează la cinematograful T. Vla- 
dlmirescu (15: 17; 19; 20,45). Moartea în 
insula de zahăr : Miorița (16; 18,15; 20,30). 
Drum de încercare : Munca (16; 18,15;
20,30).  Marile familii : Popular (15, 17; 19; 
21). Lizzie Mac Kay : Moșilor (16; 18; 20). 
Stolul captiv : 23 August (10; 12; 14.15: 
16,30; 18,45; 21). Vaporul lui Emil — ci
nemascop ; 16 Februarie (16; 18; 20). La
birintul Inimii — cinemascop : M. Emi- 
nescu (16; 18,15; 20,30). Mongolii — cine
mascop : Ștefan cel Mare (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20.45). O viață : Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Marla Candelaria : Li
bertății (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Dă-i 
înainte fără grijă • Luceafărul (16; 18,15;
20,30).  Cursa de 100 kilometri : rulează la 
cinematograful Olga Banele (15,30; 18;
20,30).  Moartea în șa — cinemascop : 
Drumul Serii (16; 18; 20). Balada husari- 
lor : 30 Decembrie (11,30; 16; 18,15; 20,30).

Un folositor schimb 
de experiențăGospodăria colectivă din Isbiceni, raionul Corabia, cultivă legume de mai multi ani. în 1962, suprafața cultivată cu legume a fost de 45 ha. Prin executarea unor lucrări de calitate și la vreme s-au obținut în medie la hectar peste 19 000 kg de roșii, 26 000 kg de varză de toamnă, 22 000 kg de vinete etc. Venitul realizat din valorificarea legumelor a fost de 1,5 milioane lei.Pentru răspîndirea experienței colectiviștilor din Isbiceni, la propunerea comitetului raional de partid, consiliul agricol raional a organizat un schimb de experiență la această gospodărie. Au participat legumicultori fruntași din toate gospodăriile din raion, președinți, ingineri agronomi și brigadieri legumicoli. Gazdele au arătat oaspeților că producțiile obținute sînt rezultatul aplicării cu strictete a măsurilor agrotehnice. Schimbul de experiență a fost util. Multe gospodării colective au hotărît să mărească în acest an suprafețele cultivate cu legume. Colectiviștii din Vișina Veche vor cultiva 34 ha în loc de 21 ha cît și-au planificat Ia început de an, cei din Gîrcov 43 ha etc.

C. VAFIADIS 
funcționar

treprinderea de gos
podărie orășenească 
Reșița să ia măsuri 
pentru ca la Bocșa au
tobuzele să circule în 
condiții bune. (De la 
Ion Rotărescu, mun
citor).

La vară ?

în comuna Remeți, 
situată în Munții Apu
seni. temperatura con
tinuă să fie scăzută. 
Numai la cooperativa 
de consum se pare că 
este vară. Din rafturi 
lipsesc mărfuri solici
tate în sezonul rece i 
cojoace, căciuli Și tlte 
articole pe care sîn- 
tem nevoiți să le 
procurăm de la Aleșd 
sau din alte părți. A- 
ceasta în ciuda faptu
lui că articolele res
pective se găsesc din 
abundentă în depozi
tele U.R.C.C.- Aleșd. 
Cînd vor fi aduse si la 
Remeți ? Credem că 
nu la vară. (De la 
D. Cocîlnău, profesor).

A fost chemată șl clasa a V-a : Aurel 
Vlaicu (15; 17, 19; 21).

TELEVIZIUNE ! Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : „Procedee 
moderne de elaborare a oțelului", de 
Gh, Rădulescu — inginer șef al oțelă- 
rlilor de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.15 — Știți să desenați ? „Povestea cu 
iepurele șl cu alții*’. Desenează Iurie 
Darie. 19.30 — Filmul pentru copii : „Te
levizorul nu-i de vină". 19.40 - Emisiu
nea de știință șl tehnică ; ciclul Gene
tica, știința eredității“ — „Ce este eredi
tatea“, de conf. univ. Petre Rateu. Jurnal 
de știință și tehnică. 20,00 — Filmul ar
tistic „Două reprize în iad* — o produc
ție a studiourilor R. p. Ungare. 22.00 — 
Muzică ușoară instrumentală. In înche
iere ; Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea a fost în gene

ral frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Dimineața temporar s-a produs ceață în 
sudul Olteniei, vîntul a suflat slab, ex- 
ceptînd Dobrogea. unde a suflat cu in
tensificări din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la orele 14 a oscilat între 
plus 2 grade la Jurilovca șl Sovata șl 
minus 12 grade Ia Porohoi, In București: 
Vremea s-a menținut frumoasă șl rece, 
cu cerul mai mult senin. Vtntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă, 
minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27. 
28 februarie și 1 martie ; In țară : Vre
mea în curs de încălzire ușoară și trep
tată. Cerul va fi variabil. Ninsori locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fl cuprinse în
tre minus 5 grade și minus 15 grade, lo- 

?lal coborîte la începutul intervalu. 
Iul în jumătatea de nord a țarii ial 
maximele între plus 2 grade și minus * 
grade. In București : Vremea în curs de 
încălzire, cu cerul variabil. Temporar 
ninsoare. Vînt potrivit din est. Tempe
ratura în creștere.
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Centrul școlar agricol Craiova. Prol. lng. Vladlnsir Babiac ex
plică elevilor din anul III al școlii tehnica de maiștri modul de func
ționare a unul motor cu ardere Internă. (Foto : Agerpres)

Seara tovărășeasca la Ambasada 
R. S. CehoslovaceLa Ambasada R. S. Cehoslovace «lin București, luni a avut loc o seară tovărășească cu care prilej ambasadorul R. S. Cehoslovace în R. P. Ro- mînă, Jaroslav Sykora, a vorbit despre gea de-a 15-a aniversare a victoriei din februarie 1948 a clasei muncitoare din Cehoslovacia.Au participat tovarășii Ștefan Voi- tec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu. ministrul a-

„Lupeni 29“ Ia Cluj
Luni seara a fost prezentat în premieră 

de gală la Cluj filmul artistic romînesc 
„Lupeni 29". Cei 1 000 de spectatori a- 
flați în sala cinematografului „Republica” 
au primit cu căldură pe principalii reali
zatori și interpret ai filmului. Aurel 
Bulzan, vicepreședinte al Sfatului popular 
orășenesc Cluj, a salutat pe oaspeți. Pre
ședintele Consiliului cinematografic, Mih- 
nea Gheorghiu, a prezentat publicului pe 
artiști.

Artiștii au avut apoi o întîlnire cu stu
dent! clujeni. (Agerpresl

Experiența înaintată — 
larg răspîndită în producție !Paralel cu intensificarea pregătirilor pentru buna desfășurare a însă- mînțărilor de primăvară,. în numeroase regiuni din țară continuă să aibă loc consfătuiri și schimburi de experiență pentru generalizarea în producție a rezultatelor cercetărilor științifice și a metodelor înaintate folosite de unitățile fruntașe.La Pitești s-au desfășurat lucrările secției de cereale și plante tehnice a Consiliului agricol .regional. Membrii secției, președinți și ingineri din gospodăriile agricole colective, lucrători din G.A.S. și specialiști din stațiuni experimentale au arătat metodele avansate ce trebuie .aplicate pentru sporirea producției de po- rumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr.Posibilitățile existente de mărire a producției de porumb în regiunea Maramureș au fost subliniate la o recentă consfătuire organizată de Consiliul agricol regional, la Baia Mare. Participanții au arătat, pe baza rezultatelor dobîndite în regiune, necesitatea aplicării diferențiate a măsurilor agrotehnice.Rezultatele cercetărilor privind 

facerilor externe, membri ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali, oameni de știință și cultură, ziariști, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.A fost prezentat un scurt program artistic. • (Agerpres)
Consfătuire pe fără C. E. C.

Luni a avut loc în Capitală o consfă
tuire pe țară organizată cu conducerile 
direcțiilor regionale C.E.C.

Președintele Consiliului de conducere 
al C.E.C., Mircea Popovici, a prezen
tat darea de seamă asupra activității des
fășurate în anul 1962 de Casa de Econo
mii și Consemnatiuni. Ca urmare a creș
terii veniturilor bănești ale oamenilor 
muncii, a relevat darea de seamă, soldul 
depunerilor la C.E.C. a fost la sfîrșitul 
anului 1962 cu 33,1 la sută mai mare decît 
la finele anului 1961. în 1962, 328 librete 
C.E.C. revin în medie la 1 000 locuitori, 
fată de 275 librete în 1961, (Agerpres)

cultura sfeclei de zahăr în regiunea București au fost înfățișate la consfătuirea organizată de consiliul a- gricol regional cu inginerii și președinții din gospodăriile agricole colective cultivatoare. La această consfătuire, specialiști de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice — Fundulea și din unele unități agricole fruntașe au arătat metodele care duc la obținerea de recolte mari de sfeclă și cu un conținut ridicat de zahăr.La Hunedoara a avut loc recent sesiunea de referate științifice organizată de stațiunea experimentală horticolă Geoagiu în colaborare cu consiliul agricol regional. Specialiștii stațiunii au înfățișat participanți- lor metodele noi de plantare a pomilor pe terenurile deluroase din regiune.în multe sate Inginerii agronomi au împărtășit colectiviștilor principalele învățăminte desprinse la consfătuirile la care au luat parte și, împreună cu ei. au stabilit măsuri concrete ce urmează să le aplice pentru a realiza în acest an recolte mari la toate culturile agricole (Agerpres)

Să pregătim din timp și exemplar 
semănatul porumbului

(Urmare din pag. I-a)pînzite de semănători la care se fac probe. Prin această muncă migăloasă se alege discul cel mai potrivit, se asigură numărul stabilit de boabe la hectar, distanța între boabe pe rind etc. Cu o zi înainte de începerea semănatului brigadierii jalonează parcelele, iar mecanizatorii care au trecut probele teoretice și practice privind semănatul primesc ordine de lucru în care se arată parcela unde vor lucra, distanța între rînduri și între boabe pe rînd, adîncimea de semănat, viteza de înaintare a tractorului. O dată început lucrul în cîmp, tractoristul verifică din nou felul cum funcționează semănătoarea. Adesea se fac cîte 7—8 probe pînă ce semănatul începe din plin. Și chiar și după aceea tractoriștii au grijă să verifice periodic, din trei în trei ore, felul cum merge semănătoarea. Toată această muncă asigură efectuarea semănatului în cele mai bune condiții agrotehnice.Faptul că în această iarnă a căzut o mare cantitate de zăpadă și deci solul a acumulat multă apă, creează condiții favorabile pentru cultura porumbului. Trebuie să se acorde însă toată atenția lucrărilor prin care se împiedică evaporarea apei din sol : grăpatul ogoarelor, cultivația lor, grăpatul semănăturilor cu grapa reglabilă și sapa rotativă, prășitul.Extinderea culturii porumbului a impus o serie de măsuri menite să asigure folosirea din plin a tuturor posibilităților de creștere a suprafețelor arabile ale gospodăriilor de stat. Unele rezultate s-au obținut în această privință îndeosebi în gospodăriile din cadrul trusturilor G.A.S; Argeș, București, Călărași și altele. Prin defrișarea pilcurilor de păduri și a perdelelor de protecție inutile, în cadrul trustului Argeș suprafața arabilă a gospodăriilor de stat a crescut cu peste . 1 700 hectare, iar în trustul Călărași, prin desființarea sau îngustarea unor drumuri, punerea în cultură a pă- mîntului din jurul centrelor gospodărești etc. — cu 1 300 hectare. Intr-o serie de trusturi nu se folosesc însă din plin toate rezervele de creștere a suprafeței arabile. în cadrul trusturilor G. A. S. Craiova și Tr. Severin, deși gospodăriile dispun de terenuri întinse cu pilcuri de păduri și arborete neeconomice, nu s-a organizat valorificarea acestora decît pe suprafețe

Sesiune 
tehnico-economicăTimp de trei zile a avut loc la Hunedoara o sesiune tehnico-economică organizată de Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, în cadrul căreia s-a analizat activitatea întreprinderilor de construcții care aparțin de acest minister.Referatul prezentat de întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara a scos în evidentă experiența dobindită pe șantierele de la Hunedoara în ce privește folosirea cofrajelor alunecătoare acționate hidraulic, transportarea pneumatică a betonului și alte procedee de lucru moderne, care au făcut ca la sfîrși- tul anului trecut productivitatea muncii în cadrul acestei întreprinderi să fie mai mare cu 50 la sută decît în 1959.Dezbaterile care au avut loc au relevat eficacitatea și necesitatea extinderii pe șantierele de construcții a unor metode care să ducă la creșterea continuă a productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor. Printre altele s-a hotărît folosirea pe scară mai largă a prefabricatelor și a unor materiale eficiente ca : oteluri speciale, mase plastice și altele. Sesiunea a subliniat totodată necesitatea unei mai strînse legături între proiectanț.i, constructori și beneficiari. (Agerpres) 

restrânse. Este necesar ca trusturile G.A.S., cu sprijinul consiliilor agricole și sfaturilor populare,^ să asigure ca în fiecare gospodărie sarcina de creștere a suprafeței a- rabile să fie îndeplinită la timp, înainte de începerea campaniei a- gricole de primăvară.Se știe că irigarea asigură producții mari de porumb chiar și în condiții climatice puțin favorabile. Gospodăriile agricole de stat dispun de însemnate suprafețe de terenuri amenajate pentru irigat. Cea mai mare parte a acestora vor fi cultivate cu porumb. Experiența unor gospodării fruntașe (Pietroiu, Brateș etc.) arată că lucrările pregătitoare pentru irigat trebuie făcute din cursul iernii și primăverii pentru ca în momentul oportun sistemul de irigație să funcționeze în bune condiții, să asigure apa necesară plantelor în cantități suficiente. Nu trebuie să se mai repete situații ca acelea din anul trecut, cind în unele gospodării ca Dobrosloveni și Turceni (Oltenia), Pecica și Periam (Banat) etc., s-au realizat producții sub posibilități din cauză că pe terenurile gata amenajate pentru irigat plantele nu au putut fi aprovizionate cu destulă apă și la timp. Conducerile trusturilor G.A.S. și ale gospodăriilor, sprijinite de 'unitățile. . Comitetujții., de. stat.., al. șapelor. să ia toate măsurile necesare pentru revizuirea din vreme a sistemului de irigat, pentru repararea la timp a utilajului și instruirea cadrelor ce lucrează în acest sector.Ținînd seama de importanța acțiunii de dezvoltare a culturii porumbului pentru economia națională, organele și organizațiile de partid sînt datoare să intensifice munca politică în rîndul specialiștilor și lucrătorilor din gospodăriile de stat, să exercite un control sistematic pentru înlăturarea lipsurilor și mobilizarea întregului colectiv de lucrători la realizarea sarcinilor.Pînă la începerea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea în- sămînțării porumbului n-a mai rămas prea mult timp. E o datorie de cinste a lucrătorilor din gospodăriile agricole de stat ca pînă a- tunci să pună totul la punct, în cele mai mici amănunte, astfel ca semănatul să fie executat la timp și la un înalt nivel agrotehnic, să muncească în continuare cu pricepere și răspundere pentru obținerea unei recolte bogate de porumb.

T IE IL IE (& K A M IE IE * T IE 1RS N IE
A 15-a aniversare a victoriei din februarie a clasei muncitoare 

cehoslovace asupra reacflunll

Ședința festivă de la PragaPRAGA 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : La 25 februarie a-c. a avut loc la Praga o ședință festivă consacrată celei de-a 15 aniversări a victoriei din februarie a clasei muncitoare cehoslovace asupra reacțiunii interne.La ședința festivă au participat membri și membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
Un interviu al lui Luigi LongoROMA (Agerpres). — Intr-un interviu acordat unui corespondent al ziarului „Unită”, Luigi Longo, secretar genera] adjunct al P.C. Italian, a declarat că Partidul Comunist Italian a considerat întotdeauna că lucrul cel mai important în orice împrejurare și în orice condiții este de a menține și de a întări unitatea mișcării internationale comuniste și muncitorești.La Congresul al X-lea al P.C. Italian, a declarat el în continuare, am subliniat cu tărie că astăzi mai mult decît oricînd toate partidele comuniste și muncitorești au nevoie de solidaritate reciprocă și unitate de acțiune.Luigi Longo a arătat că divergențele din mișcarea comunistă internațională pot și trebuie să fie lichidate nu numai pentru că aceasta este necesar în interesul unității, ci și pentru că ceea ce unește aceste

URIAȘE AVALANȘE DE ZĂPADĂ

In regiunea Elbrus, cel mai înalt 
vîrf al munților Caucaz (U.R.S.S.) 
timp de cîteva săptămâni a căzut o 
cantitate uriașă de zăpadă- Ea ame
nința așezările și drumurile înveci
nate. Un asemenea fenomen nu s-a 
observat aici de o jumătate de veac. 
Avalanșele ar fi putut aduce mari 
daune asemănătoare celor din 1951 
și 1954 din Elveția, care au distrus 
zeci de case șt drumuri, făcînd vic
time omenești.

O comisie specială extraordinară, 
in frunte cu președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Kabardino- 
Balkară, a organizat evacuarea lo
cuitorilor din regiunile amenințate. 
Datorită măsurilor adoptate,' nimeni 
nu a avut de suferit deși avalanșele 
au coborît cu o viteză de 40-50 m 
pe secundă ducind sute de mii de 
metri cubi de zăpadă puterea lovitu
rii fiind în unele locuri de 40 tone 
pe metru r at.

FILM DESPRE ISTORIA PRIMELOR 
MIȘCĂRI REVENDICATIVE 

DIN TORINO

Regizorul italian Monicelli a în
ceput turnarea la Roma a noului său 
film intitulat „Tovarășii“, avînd ca 
principal interpret pe cunoscutul ac
tor italian Marcello Mastroianni. Vor 
apare în film și alti artiști cunoscuți 
ca Annie Girardot, Folco Lulli, Ber
nard Blier. Renato Salvatori.

Filmul relatează istoria primelor 
mișcări revendicative din centrul in

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

slovacia, membri ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membri ai guvernului, președinții partidelor Frontului National și conducători ai altor organizații ale Frontului National.In cadrul ședinței festive a luat cuvîntul Antonin Novotny, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia și președinte al R. S. Cehoslovace 
partide este cu mult mai presus de- cît divergentele existente. El a subliniat că partidele comuniste sînt unite prin idealuri și țeluri socialiste comune, prin comunitatea caracterului de clasă, prin solidaritatea în relațiile dintre ele și în relațiile cu toate țările și popoarele care luptă împotriva dușmanului comun — imperialismul,Luigi Longo a susținut propunerea lui N. S. Hrușciov,. formulată în cuvîntarea la cel de-al VI-lea Congres al P.S.U.G., că ar fi util să înceteze în momentul de față polemica dintre partidele comuniste.P.C. Italian sprijină propunerea cu privire la convocarea unei consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești pentru examinarea și lichidarea acestor divergente. El a adăugat că pentru ca o asemenea consfătuire să-și atingă scopul, ea trebuie pregătită minuțios.

dustrial italian Torino de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea ca și închegarea 
primelor organizații muncitorești 
care militau pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

CUTREMURE ÎN LIBIA

Noi cutremure au iosf înregistrate în 
regiunea Barka din Libia, unde săpfă- 
mîna Ireculă a avut loc un puternic 
cutremur care a distrus jumătate din 
orașu1 Barka și a făcut sute de 
victime. Noile cutremure au provo
cat distrugerea unor clădiri în o- 
rașui de coastă Tolemaide din apro
piere de Barka. Numeroase echipe de 
salvare își continuă activitatea. Situația 
esie. agravată de o serioasă inundație, 
provocată de eroziuni marine. Tole
maide se află inundat complet, nivelul 
apei afingînd peste jumătate de metru.

PLACĂ FOTOGRAFICĂ

ELECTRONICĂSocietatea ..Gorn Electrical Industries“ din Londra a realizat o placă fotografică electronică pentru fotografii Roentgen, care poate fi folosită de cel puțin 10 000 de ori. Folosirea acestor plăci, sensibile la lumină șl la radiații invizibile, va permite micșorarea substanțială a dozei de iradiere care pătrunde în corpul pacienților în cursul examenului roentgenologic.Placa, executată din oțel cu strat sensibil, furnizează instantaneu imaginea vizibilă, nemaifiind necesară operația de developare.

Primirea 
de către N. S. Hrușciov 

a delegației P. C. 
din CehoslovaciaMOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite : La 25 februarie, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Jiri Hendrych, membru în prezidiu și secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Ședința Comisiei 
Permanente C.A.E.R. 

pentru agriculturăSOFIA 25 (Agerpres). — Zilele trecute a avut loc la Sofia cea de-a XlII-a ședință a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru agricultură.La ședință au luat parte delegații din partea R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Mongole. R. P. Polone, R. P Romîne, R. P. Ungare și Uniunii Sovietice.In calitate de observatori au fost prezenți la ședință reprezentanți ai R. P. Chineze și R D. Vietnam.Comisia a analizat unele probleme ale colaborării între țările membre ale C.A.E.R. în domeniul agriculturii, a adoptat referatul cu privire la activitatea Comisiei desfășurată în anul 1962 și la activilatea ei de viitor, a ascultat informarea despre îndeplinirea în țările membre C.A.E.R. a recomandărilor Comisiei în leqă- tură cu problemele veterinare.In conformitate cu hotărîrile celei de-a XVII-a sesiuni a Consiliului, Comisia a adoptat completările la planul ei de lucru pe 1963, precum și recomandările pregătite de orqa- nele auxiliare ale Comisiei în domeniul mecanizării agriculturii si protecției plantelor.Ședința s-a desfăsuiat în spirit de colaborare frățească si ajutor reciproc.
Publicarea proiectu’ui 

de statut modificat 
al P. C. din GermaniaDÜSSELDORF 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.D.N., ziarul „Freies Volk”, organul Partidului Comunist din Germania, interzis în R. F. Germană, a publicat proiectul de Statut modificat al P.C. din Germania. Proiectul de Statut modificat a fost adoptat la cea de-a 20-a plenară a C.C. al P.C. din Germania.

Memorandum 
al jriipului parlamentar 

al P. C. din IndiaDELHI 25 (Agerpres). — In legătură cu hotărîrea Comisiei electorale centrale de a efectua în India alegeri suplimentare în Adunarea legislativă și în Parlamentul central al țării, grupul parlamentar al Partidului Comunist din India a redactat un memorandum în care exprimă un protest categoric împotriva acestei hotărîri și subliniază că situația din interiorul țării, în special existența situației excepționale și folosirea ei împotriva partidelor de opoziție și in primul rînd împotriva partidului comunist nu asigură efectuarea unor alegeri libere.In memorandum se cere convocarea unei consfătuiri a reprezentanților tuturor partidelor politice din țară pentru discutarea acestei probleme.
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„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI'* LA VOLEI

în sala Floreasca din Capitală 
va avea loc mîine eeară, cu În
cepere de la oia 19, m&ciul-retur 
pentru „Cupa campionilor’ euro
peni“ dintre echipele masculine 
Rapid-Bucureștl șl Galatasaray-Is- 
tanbul. După cum se știe, primul

Campionatele republicane de LascLet
Duminică s-an disputat noi meciuri 

din returul campionatelor de baschet. 
Iată rezultatele :

MASCULIN : Steaua București—Vo
ința Iași 101—56; Știința Cluj—Știința 
Craiova 95—32; C.S.O. Galați — Știința 
Timișoara 68—63; Știința Tg. Mureș 
—Steagul Roșu Brașov 80—58; A. S. 
Roman — Dinamo București 57—70; 
Farul Constanța—Rapid București 44—61; 
Dinamo Oradea—Progresul București 
78—45; Politehnica Cluj—Știința Bucu
rești 60—46.

FEMININ: Progresul București—Ra-

Intreceri de cros la Galați
GALAȚI (coresp, „Scînteii"). — 

La Galați au avut loc duminică în
trecerile fazei regionale a campio
natului republican de cros indivi
dual și pe echipe. Au participat 83 
de sportivi. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut Școala sportivă 
de elevi din Focsani, asociația spor
tivă „Armata“ și clubul „Speranța'.

Printre sportivii clasați pe pri
mele locuri sînt juniorii 
Caravaev (C.S.O. Galați), 
Giță („Speranța") și 
Gheorghe Ungureanu 
Brăila) și Profira Bălan 
Galați).

Nicolae 
Sanda 

seniorii 
(C. S. O.

(S.S.E.

Mîine 
la Floreasca

joc, disputat la Istanbul, a revenit 
rapldiștilojr cu scorul de 3—0.

în deschidere se va desfășura o 
partidă amicală între formațiile 
masculine de baschet ale celor 
două cluburi. Acest meci începe la 
ora 17.

pld București 36—92; C.S.O. Crlșana 
Oradea—Unirea București 36—45; Vo
ința Brașov—Știința Timișoara 74-—37; 
S.S.E. Constanța—Știința București 
35—53; Voința București—C.S.M.S. Iași 
73—27; Mureșul Tg. Mureș—I.C.F. 50-40; 
Voința Tg. Mureș—Olimpia București 
50—46; Știința Cluj—Voința Oradea 
63—54.

PE SCURT
BOX, — Sala Dinamo din Capitală va 

găzdui joi de la orele 19,30 meciul de 
box dintre echipele Dinamo și Metalul. 
Din program se desprind întîlnirile : C. 
Crudu (D)—M. Cristea (M) i C. Gheor
ghiu (D)—D. Minea (M) t S. Bîrsu (D)— 
D. Dumitrescu (M) ; M. Dumitrescu (Dl— 
N. Călită (M).

HOCHEI CU MINGEA. — Selecțio
nata U.R.S.S. a ciștigat pentru a treia 
oară campionatul mondial de hochei cu 
mingea, învingînd la Stockholm, în me
ciul decisiv, cu 8—0 echipa Suediei. La 
meci a asistat și regele Suediei, Gustav 
Adolf al VI-lea, care, după terminarea 
întîlnirii, a oferit căpitanului echipei 
U.R.S.S. „Cupa Mondială" și a felicitat 
pe fiecare jucător.

PLANORISM. — Campionatele mon
diale de planorism au luat, sfîrșit. Titlul 
de campion mondial absolut la clasa 
„liber” a revenit polonezului Makula, 
care a ciștigat 4 probe, pilotînd un

înaintea plecării hocheiștiior la „mondiale“
Pe gheata patinoarului din parcul „23 

August" se disputau ultimele jocuri din 
cadrul competiției internationale „Cupa 
orașului București”.

Dincolo de mantinelă, doi oameni ur
măreau, parcă mal atent decît oricine, 
acțiunile formației romîne. Era și fi
resc, unul dintre aceștia fiind secreta
rul federației de specialitate, tov. V. Mi
litant, iar celălalt antrenorul reprezen
tativei noastre. M. Flamaropol. întrucît 
ambii vor însoți pe hocheiștii noștri |a 
„mondialele” din Suedia, le-am adresat 
cîteva întrebări :

— Considerați că în actualul sezon 
hocheiștii noștri au beneficiat de con
diții de pregătire corespunzătoare unei 
participări Ia un campionat al lumii ?

— Mai mult decît oricînd, ne răs
punde tov. Militaru. Patinoarul bucu- 
reștean a fost „teatrul” primelor antre
namente și jocuri încă din luna octom
brie a anului trecut. Apoi pregătirile 
au continuat peste hotare în cadrul ți
nui turneu de 9 meciuri într-una din 
țările cu cel mai bun hochei din lume: 
R. S. Cehoslovacă. De altfel, pină la 
startul „mondialelor” jucătorii noștri 
au susținut nu mai puțin de 32 de în- 

planor „Zephir”. El a totalizat In cla
samentul general 6 107 puncte. La clasa 
„Standard”, titlul a fost cucerit de 
Heinz Huth (R. F. Germana), pe un pla
nor „K. A.", cu 6 221 puncte.

HANDBAL. — In meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni” la handbal masculin, e- 
chipa Atletico Madrid a obținut o neaș
teptată victorie cu 12—9 (5—5) asupra 
formației F.A. Göppingen (R.F. Germa
nă), deținătoarea cupei. în semifinală 
s-a calificat totuși echipa Göppingen, 
care cîștigase primul meci cu scorul de 
19—10. Semifinalele cupei vor opune e- 
chipele : Dukla Praga—Göppingen si Di
namo București—Skovbakken Aarhus 
(Danemarca).

FOTBAL. — Echipa sovietică Torpedo 
Moscova și-a început turneul în Cipru, 
lucind Ia Famagusta în compania echi
pei „Neasalamina”. Fotbaliștii sovietici 
au obținnt victoria cu scorul de 3—2 
(1-0). 

tîlniri internaționale, ceea ce constituie 
o bază serioasă sub toate aspectele.

— Trebuie să așteptăm deci cu încre
dere comportarea hocheiștiior noștri la 
„mondiale”.

— Intr-adevăr, intervine antrenorul 
Flamaropol, nici odată echipa țării noas
tre n-a avut o astfel de pregătire îna
intea VTeunel competiții de anvergură. 
Părerea mea este că sub aspect tactic 
și tehnic ea a făcut progrese continue 
șl că în prezent evoluează peste valoa
rea arătată acum un an, în aceeași pe
rioadă. De altfel, creșterea calității jo
cului reprezentativei R. P. Romîne a fost 
ilustrată de modul în care ea s-a ca
lificat, începînd din 1959 și pînă anul 
trecut, în diferite faze ale calenda
rului international oficial (criteriul 
mondial de ia Praga și avansarea 
din grupa C în grupa B a campionatu
lui mondial). Prin urmare, apreciez că e- 
chipa este în curs de afirmare pe plan 
mondial.

— Mîine plecăm cu întregul lot în 
Austria, ne spune tov. V. Militaru, unde 
vom întâlni în două meciuri consecuti- 

, ve, la Salzburg (1 martie) și Viena 
martie) reprezentativa Austriei, 
la 7 martie vom inaugura 
Ia Stockholm. înfruntînd 
R. P. Polone.

— S-a observat totuși

(3
Apoi, 

jocurile de 
selecționata

că evoluția 
„naționalei” tn acest sezon a fost ine
gală, nemulțumind, pe bună dreptate, 
publicul. Chiar și în „Cupa orașului 
București”.

— Forma maximă a „naționalei” a 
fost atinsă în jocurile cu reprezentativa 
R. D. Germane. De atunci a înregistrat 
într-adevăr. fluctuații. De altfel, unul 
dintre jucătorii săi de bază. Anton 
Biro, a fost mult timp indisponibil, ca 
si portarul 
formația a 
ei cea mai

— Care 
cile ?

— Consider că în seria noastră can
didează cu șanse la primul loc. alături 
de reprezentativa Elveției, fostă cam 
pioană europeană, formațiile Norvegiei 
Anoliel si Poloniei. In ceea ce ne pri
vește, ne vom strădui să contăm în 
lupta pentru primul loc și să-l si cu
cerim.

Sofian. Cred totuși că acum 
început să revină la form» 

bună.
tnlîlniri vi se par mal difi

EM. V.

Albi cu „singe
„In Africa de sud legea înregis

trării populației a fost introdusă în 
1950. Punerea în aplicare a acestei 
legi înseamnă o adevărată tragedie 
pentru mulți oameni, in special pen
tru albii cu „sînge negru în vine“ 
— scrie „New York Herald Tri
bune“.

„Concepută în sensul unui stîlp de 
sprijin al apartheidului, (politica ra. 
sista a guvernanților albi — n.r.) a- 
ceastă lege obligă pe fiecare cetățean 
al Uniunii Sud-Africane să poarte 
asupra sa un carnet de identitate în 
care e trecută rasa căreia îi apar
ține“.

Legea există de 12 ani ; între timp 
unii s-au sinucis din cauza acestei 
legi, familii întregi au emigrat nu
mai ca să scape de o adevărată in
chiziție. „In anii care au trecut, 
populația țării nu s-a prea grăbit 
să-și scoată aceste carnete de iden
titate. pînă cind guvernul nu a ho
tărît să stabilească ca un ultim ter
men data de 1 februarie 1963. Ulti
mele zile ale lui ianuarie au fost 
martorele unei mari agitații și for
fote. Albii, populația de culoare și 
asiaticii se înghesuiau la fotograf și 
la ghișee unde completau formu
lare..."

De ce această forfotă de ultim mo
ment ? Deoarece, după cum arată 
„New York Herald Tribune“, „sute 
și mii de cetățeni amînaseră depu
nerea cererilor nu pentru că fu- 
seseră neglijenți, ci pentru că le era 
teamă... Pentru a. stabili exact grupa, 
rasială din care fac parte, funcțio
narii guvernamentali au supus oa
menii la teste umilitoare. Testele au 
fost deosebit de exigente în cazurile 
albilor cu „sînge negru". Victimelor 
li se introduceau creioane în păr 
pentru a se verifica „asprimea“ pă
rului, li se pipăiau loburile urechilor 
pentru a constata „finețea“ lor, li se 
examinau atent unghiile ; erau su
puși la o serie întreagă de astfel de 
teste pseudoștiințifice. In ultimul 
timp s-a renunțat la aceste metode 
și constatarea apartenenței la rasa 
albă se face prin alte mijloace. Se

negru în vine“
cercetează dacă... persoana în cauză a 
trăit ca o persoană albă, a fost recu
noscută drept persoană albă etc.

Ce face un alb care are ceva sînge 
negru în vine ? El nu cunoaște legea 
și procedurile ei complicate. Si astfel 
de obicei se adresează unui avocat 
sau unui membru din parlament, sau 
consilierului municipal.

Un membru în parlament căruia i se cere adesea sprijinul în astfel 
de ocazii este Hamilton Russel, un 
om de afaceri din Capetown. Russel 
le explică celor care-i solicită ajuto
rul că este nevoie de un șir de 
dovezi, luate de la un sergent 
de poliție, de la șeful unei sec
ții de poliție, de la un director 
de școală, de la o față biseri
cească, de la un patron sau sena
tor, de la un membru în parlament 
sau un consilier districtual. Membru
lui în parlament t se cere, de exem
plu, să confirme de cit timp îl cu
noaște pe solicitant, dacă îi cunoaște 
familia și dacă acceptă ca persoana 
in cauză să fie considerată ..albă".

Cind toate formalitățile sînt înde
plinite. documentele sînt trimise la 
Pretoria. Solicitantul așteaptă. Ade. 
sea așteptarea se prelungește ani de 
zile.

lată un caz: un grup de 18 per
soane s-au prezentat la Russel. Erau: 
tata, mama, copiii, nepoții, frați și 
surori ai mamei și tatălui. Odată au 
fost clasificați drept „albi". Dar legea 
rasială dă dreptul trecerii unei per
soane dintr-o grupă rasială în alta 
dacă se primesc ulterior „informații 
suplimentare“. Si acest lucru s-a în
tâmplat în cazul de față. Trei din 
cei ÎS membri ,ai familiei au fost 
trecuți în urma unor astfel, de infor. 
mâții în grupa oamenilor de culoare. 
Familia s-a prezentat la Russel 
arătîndu-i că dacă cei 3 ar în
cerca să facă recurs, ar primejdui 
situația celorlalți 15 care (temporar) 
au fost clasificați drept „albi". în 
fața unei astfel de dileme nu există 
nici o ieșire" — scrie în încheiere 
„New York Herald Tribune“.

De ce iși părăsesc țara 
paraguayen!!

Pe marginea recentelor alegeri 
din Paraguay, in cadrul cărora 
dictatorul Stroessner s-a „reales", 
ziarul italian „La Stampa" scrie 
că „sub dictatura sa situația eco
nomică a țării s-a înrăutății de 
la un an la altul Condițiile de 
viață au devenit atît de grele. în. 
cit au dus la o emigrare. în masă : 
aproximativ 600 000 de paragua- 
yeni — o treime din populația 
țării — s-au transferat in statele 
vecine, majoritatea în Argentina, 
Brazilia și Uruguay“.

Și totuși, Paraguayul este o 
țară bogată și cu un pământ 
fertil.

„Bogățiile forestiere sînt imense 
— relatează ziarul italian Pășu
nile din regiunile centrale ale 
țării permit creșterea vitelor pe 
scară largă. Culturile de ananas, 
cafea, bumbac, orez, trestie de 
zahăr pot da recolte valoroase" 
Numai că... „guvernele care s-au 
succedat în ultimii 20 de ani s-au 
gîndit la toa*e, în afară de o dez
voltare rațională a agriculturii. 
Cheltuielile pentru menținerea 
poliției și armatei au provocat o 
inflație : dolarul, care în 1944 va
lora 3 guaranies, a ajuns în 
1952 la 99 guaranies, iar în 1962 
la 126 guaranies. Nivelul de trai 
în Paraguay este printre cele mai 
scăzute din America Latină : ve
nitul anual pe cap de locuitor este 
de 145 dolari.

Repartiția inegală a venitului 
agravează și mai mult această si
tuație. Cind un profesor cîștigă 
25 de dolari pe lună, se poate 
imagina cît revine unui muncitor.

Paraguayul suferă și de pe ur
ma poverii latifundiilor ; 1 526 de 
proprietari posedă 29 milioane 
hectare de pămînt, adică 72 la 
sută din suprafața cultivabilă, în 
timp ce 250 000 de proprietari 
mici și mijlocii dispun de numai 
2 500 000 hectare".



Pag. 4 S C î N T E 1 A Nr. 5813

Interzicerea experiențelor cu arma nucleară — necesitate imperioasă
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne la conferința 

pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 25 (Agerpres). —Luni dimineața, la ora 10,30, ora locală, a avut loc la Palatul Națiunilor din Geneva, Sub președinția lui Abdel Fattah Hassan, reprezentantul Republicii Arabe Unite, o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. în cadrul ședinței a luat cuvîntul George Macovescu, ministru adjunct al afacerilor externe, șeful delegației R. P. Romîne.în cuvîntarea sa, el a subliniat un aspect esențial al situației care s-a conturat în cele două săptămîni de cînd au fost reluate lucrările Comitetului pentru dezarmare. în aceste două săptămîni, în timp ce delegația Uniunii Sovietice a căutat să creeze condiții prielnice unor progrese rapide în domenii importante ale relațiilor internaționale, în general, ale activității Comitetului celor 18 state, în special, din partea puterilor apusene nu s-a vădit intenția de a se analiza cu toată atenția aceste inițiative.Vorbind despre inițiativele Uniunii Sovietice, a spus G. Macovescu, am în vedere declarația președintelui Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov, că acceptă în principiu două sau trei inspecții la fața locului, dacă ele s-ar vădi necesare, propunerea de a se adopta o declarație cu privire la renunțarea folosirii de teritorii străine în vederea staționării mijloacelor strategice de ducere la țintă a armelor nucleare. precum și propunerea de a se încheia un pact de neagresiune între statele membre ale organizației Atlanticului de nord, pe de o parte, și statele participante la Tratatul de la Varșovia, pe de altă parte.Referindu-se la necesitatea de a se încheia, fără alte tergiversări, tratatul pentru încetarea și interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare. în toate mediile, pentru totdeauna, delegatul romîn a spus : Poporul romîn, ca și toate celelalte popoare, cere cu insistență să se pună capăt acestor experiențe, care constituie un factor de întețire a cursei înarmărilor, în general, a cursei înarmărilor nucleare, în special ; un element de încordare în relațiile internaționale ; o cauză a promovării suspiciunii în raporturile dintre state și dintre popoare ; un factor de gravă primejduire a sănătății generației noastre, a sănătății și a existenței generațiilor viitoare ; o povară tot mai simțitoare care a- pasă asupra bugetelor naționale ; un factor de mărire a primejdiei de a vedea lărgindu-se numărul statelor care dispun de arme nucleare.Obstacolul care împiedică realizarea unui acord', de a cărui încheiere toată lumea recunoaște că sîntem mai aproape decît oricînd, îl constituie poziția puterilor nucleare apusene, poziție care și în trecut a împiedicat ajungerea la acord. Este o poziție care, în loc să se inspire din imperativul negocierilor, si deci să țină seama și de interesele partenerului la tratative, tinde la obținerea de concesii din partea acestuia fără ca în fapt să-i vină în întîmpi- nare cu ceva.Delegația romînă socotește că obiectivul principal al încheierii a- cordului pe care îl negociem este încetarea, odată pentru totdeauna, a tuturor experiențelor, de orice fel și în orice mediu, cu arme nucleare. In cadrul acestui acord, părțile semnatare trebuie să ia toate măsurile pentru garantarea securității lor.
Dineu în cinstea unor participant! 

la tratativeGENEVA 25 — Trimisul special Agerpres. C. Benga, transmite : In seara zilei de 25 februarie, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducătorul delegației R. P. Romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, a oferit un dineu în cinstea unor delegații participante la tratativele de la Geneva. La dineu au participat : J. B. Godber, ministru de stat, conducătorul delegației engleze, și Paul Mason ; Milco Tarabanov, ministru adjunct al afacerilor ex-
Oamenii de știință americani cer o politică de limitare 

a primejdiei unui război nuclearWASHINGTON 25 (Agerpres). — Ideea necesității de a se iniția măsuri parțiale care să faciliteze realizarea unui tratat de dezarmare generală și totală este îmbrățișată de cercuri tot mai numeroase din Statele Unite ale Americii.. Pe această linie se situează, de pildă, declarația publicată la 23 februarie de Federația oamenilor de știință americani în care se recomandă ca Statele Unite să se angajeze că nu vor lua niciodată inițiativa unui atac nuclear masiv împotriva Uniunii Sovietice. Explicîndu-și punctul de vedere, autorii : declarației scriu : „Considerăm că securitatea pe termen lung a celor două mari puteri nucleare necesită vaste reduceri echi-

Se poate înscrie în acord o reglementare privind crearea unui sistem de control care, pe de o parte, să dea siguranța că nici un stat nu va putea proceda la efectuarea de explozii cu arme nucleare fără a fi descoperit, iar pe de altă parte, să nu pericliteze interesele securității naționale a niciuneia din părți.Dezbaterile din comitetul nostru, discuțiile purtate în afara lui, experiența învederează că mijloacele naționale de detectare sînt suficiente pentru a asigura necesitățile practice o'e control asupra îndeplinirii obligațiilor decurgînd din tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare.In cursul negocierilor noastre, delegația sovietică a afirmat în numeroase ocazii că prin sistemul național de control, orice fenomen seismic poate fi detectat și identificat și nimeni nu a demonstrat în mod științific contrariul, pentru că el nu se poate demonstra.Ar însemna să iau acestui comitet foarte mult timp — a spus delegatul R. P. Romîne — dacă ar fi să citez numeroasele mărturii ale unor reputați oameni de știință din Statele Unite, ale căror păreri contrazic vizibil poziția delegației americane. In ciuda unei evidențe din ce în ce mai claré a faptului că fenomenele seismice se pot detecta și identifica cu ajutorul mijloacelor naționale, delegația americană n-a dovedit flexibilitate în negocieri și a continuat să ceară inspecții la fața locului.In dorința de a ajunge la o înțelegere, guvernul sovietic a acceptat să se instaleze pe teritoriul U.R.S.S. trei stații automate de control (Black-boxes), cu posibilitatea ca personalul unui centru internațional să le instaleze și să le viziteze pentru a ridica materialul înregistrat. Reprezentanții puterilor nucleare vestice și ai statelor aliate lor au declarat că nici acest nou element de control nu este suficient și au insistat din nou, în mod obsedant, că trebuie să se facă inspecții la fața locului.
IntervențiileDupă cuvîntarea delegatului romîn au mai luat cuvîntul Paul Mason, din partea delegației Angliei. Marian Naszkowski. șeful delegației R. P. Polone, și William Foster, șeful delegației Statelor Unite ale Americii.Intervenția delegatului englez. 

Paul Mason, a fost în special o pledoarie în favoarea discutării amănuntelor de ordin tehnic în ce privește problema încetării experiențelor cu arma nucleară, Această idee se bazează pe faptul că în prezent nu ar exista, chipurile, nici un fel de perspective de a se ajunge la un acord cu privire la numărul inspecțiilor la fața locului. Or, după cum se știe, numeroși delegați au arătat că discutarea de către comitet a unor asemenea chestiuni nu ar face altceva decît să abată atenția de la problema majoră ce stă în fața comitetului, aceea a încheierii unui acord privind încetarea experiențelor nucleare și realizarea unui tratat de dezarmare generală și totală.In cuvîntarea sa, Marian Nasz
kowski, șeful delegației R. P. Polone, a caracterizat în amănunțime elementele controlului internațional si, enumerîndu-le, a subliniat că în pozițiile și părerile puterilor socialiste 

terne, șeful delegației R. P. Bulgaria, și Gheorghi Ghelev; James Barrington, conducătorul delegației Bir- maniei, și U Maung Gyi ; Mahmoud Samir Ahmed din partea delegației Republicii Arabe Unite ; de Melo Franco — senator, șeful delegației Braziliei, și Luiz Assumpcao de A- raujo; El. M. Burns, șeful delegației Canadei, și J. E. G. Harey; Veelodi, adjunctul reprezentantului secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

librate în forțele militare ale ambelor națiuni. Pînă cînd va fi posibil să se realizeze o asemenea dezarmare substanțială, este vital ca politica noastră militară să fie în așa fel formulată încît să reducă la minimum primejdia unui război nuclear total și să minimalizeze argumentele celorlalte state pentru obținerea de arme nucleare".In ciuda faptului că această declarație conține unele confuzii și idei greșite, cum ar fi aceea a posibilității unor „războaie atomice limitate", ideea ei de bază merită să fie reținută : Statele Unite au datoria să întreprindă acțiuni de natură să limiteze primejdia izbucnirii unui război distrugător.

Negocierile păreau că sînt fără ieșire. A intervenit atunci președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice și a făcut un act politic, subliniez politic —de o mare importanță pentru negocieri, pentru destinderea situației internaționale, pentru pacea lumii. Deși guvernuj sovietic a rămas la convingerea că sistemul național este suficient pentru a se controla executarea obligațiilor asumate prin acordul pentru încetarea experiențelor cu arme nucleare. totuși, pentru a ridica ultima piedică, a acceptat 2—3 inspecții la fața locului, dacă vor fi necesare.Reprezentanți ai puterilor nucleare vestice și ai statelor aliate lor nu sînt nici acum satisfăcuți. După părerea lor, numărul nu este suficient. Ei cer șapte inspecții.Dar, domnilor delegați, oare nu s-a înțeles semnificația politică a concesiei făcute de guvernul sovietic ? Oare nu s-a înțeles că, oferind puterilor nucleare apusene acest surplus de asigurare, această supra- asigurare, Uniunea Sovietică s-a călăuzit numai de dorința de a se ajunge la o înțelegere ?Sper că oricine va înțelege că soluția problemei ce ne preocupă trebuie căutată pe plan politic și nu pe plan tehnic. încheierea acordului nu depinde acum de lucrări de laborator sau de noi concesii ale părții socialiste, ci de hotărîrea politică a guvernului Statelor Unite.Delegația romînă nu și-a pierdut încrederea că rațiunea va triumfa și că delegația Statelor Unite, ajutată de noi toți, va face concesii reale în tratative, va dovedi o reală flexibilitate, în fapte și nu în vorbe.Delegația romînă consideră că dacă se vor examina aici. în plenul conferinței, problemele încetării experiențelor cu arme nucleare și nu vor fi trecute subcomitetului celor trei, dacă se vor aborda în mod realist aceste probleme, cu convingerea necesității încheierii cît mai grabnice a unui acord, atunci acest comitet va fi în situația ca în scurtă vreme să anunțe omenirii că a luat sfîrșit un coșmar.
altor delegațiși occidentale s-a observat o anumită apropiere care poate constitui momentul pozitiv pentru viitoarele tratative și pentru încheierea unui acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare. Delegatul polonez a scos în evidență pericolul pe care îl reprezintă planurile de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O., arătînd că a- cest. lucru reprezintă o măsură menită să ducă la răspîndirea armelor nucleare.

William Foster, reprezentantul S.U.A., a încercat să prezinte poziția țărilor socialiste ca fiind „nerezona- bilă” în contrast cu poziția S.Ü.A. care ar fi „rezonabilă” și constructivă. El a afirmat, contrar realității, că problema încheierii acordului cu privire la interzicerea experiențelor nucleare ar depinde numai de poziția Uniunii Sovietice.Următoarea ședință va avea loc miercuri dimineață.
Crește curentul pentru lărgirea comerțului 

cu țările socialisteO dată au lovitura datâ la Paris speranțelor guvernului englez de a intra în Piața comună, o dată cu creșterea numărului șomerilor pînă aproape de un milion și cu scăderea numărului de comenzi pentru unele sectoare ale industriei grele, curentul pentru lărgirea comerțului cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste s-a intensificat simțitor în cercurile de afaceri, precum și în unele cercuri politice din Anglia.Printre cei care și-au expus opinia în această privință se numără Harold Wilson, noul lider al partidului laburist. Referindu-se, în cadrul conferinței de presă pe care a ținut-o la Cardiff la 23 februarie, la problema comerțului cu țările socialiste, el a declarat că va milita pentru extinderea acestui comerț. „Consider, a spus liderul laburist, că sporirea continuă a comerțului cu Europa răsăriteană este posibilă“. El a adăugat că „aceasta trebuie să fie obiectul unei politici pe termen lung“.De altfel Wilson se situase pe a- ceastă poziție și în cadrul dezbaterilor din Camera Comunelor consacrate eșecului tratativelor de la Bruxelles cu privire la cererea Angliei de aderare la Piața comună. „Sînt speranțe pentru lărgirea comerțului Est-Vest, — a spus el atunci — și în prezent sîntem liberi să-l dezvoltăm. Putem realiza o . creștere substanțială, în special a acelor produse ale industriei noastre grele, pentru care nevoia de comenzi se face atît de mult simțită, spre a se ajunge din nou la absorbirea întregii capacități de forțe de muncă în regiunile industriale din nord". In continuare, Wilson a propus ca proiectata conferință a. Națiunilor Unite asupra comerțului mondial să fie ținută anul acesta, în loc de anul următor.Și în rîndurile partidului conser-

Demonstrații în Zanzibar 
pentru acordarea 

independenței
ZANZIBAR 25 (Agerpres). — La 24 

februarie a sosii în Zanzibar ministru! 
Coloniilor al Angliei, Duncan Sandys. 
După cum relatează agenția Reuter, el 
urmează să aibă convorbiri în vederea 
soluționării unor probleme legate de 
situația dm această insulă. Cu acest 
prilej va fi abordată și problema viito
rului unei porțiuni de litoral din fața 
insulei care a făcut parte pînă în pre
zent în mod formal din protectoratul

Zanzibar și care urmează a fi inclusă 
în componenta Kennyei.

Cu prilejul sosirii lui Sandys a avut 
loc o puternică demonstrație a popu
lației africane în sprijinul cererii de a 
se acorda independență Zanzibarului 
în luna iulie a acestui an. Demonstran
ții, în număr de aproape 4 000, purtau 
pancarte pe care era scris: „Trupele 
britanice trebuie să plece". Ei scandau: 
„Jos imperialismul I“, „Libertate deți- 
nuțilorl".

RANGOON. Ziarele birmane „Avan
gard", ,,Mirror'1, „New Republic" și al-

Constructorii sovietici șl afgani au terminat săparea unui tunel 
pe șantierul sistemului de irigație de la Djelalabad (Afganistan). In vii
tor atol vor fi irigate mii de hectare de pămînt.

vatoz, numărul membrilor influenți care, exprimînd interesele anumitor cercuri industriale și comerciale, emit păreri asemănătoare, este în creștere. Astfel sir Cyril Osborne, membru al Parlamentului, vorbind în Camera Comunelor în cadrul acelorași dezbateri la care ne-am referit mai sus, a spus printre altele : „Comerțul sovieto-englez este de numai 70 milioane lire sterline anual. Cred că ar putea fi de 10 ori mai mare. Aș dori ca miniștrii noștri să meargă la Moscova și Varșovia tot atît de des cît merg la Paris și la Bonn“. Apoi sir Osborne a pus punctul pe i cînd a vorbit despre „liderii aripilor de dreapta ai celor două

partide (laburist și conservator) care strîmbă din nas cînd este vorba de comerțul Est-Vest". într-ade- văr, așa s-a întîmplat timp de mulți ani. Laburiștii și conservatorii de dreapta, uniți în sprijinirea războiului rece, s-au opus tuturor eforturilor menite a înlătura barierele din calea schimburilor economice, pla- sîndu-se, din acest punct de vedere, în subordinea acelor cercuri din S.U.A. care promovează o politică de embargo asupra comerțului cu țările socialiste. Dar astăzi numărul celor care preconizează o asemenea politică se reduce mereu.între timp, tot mqi mulți oameni de afaceri cer extinderea comerțului cu țările socialiste. De curînd, Wilfred Brown, președintele întreprinderii „Glacier Metal Co“, a luat parte la o discuție televizată cu un conservator și cu un purtător de cuvînt al aripii drepte a partidului laburist. Este semnificativ că, în timp ce cei

Ministrul R. P. Romîne în Italia 
și-a prezentat scrisorile de acreditareROMA 25 (Agei'pres). — La 25 februarie, Mihai Marin, noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R. P. Romîne în Italia, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Italia. Antonio Segni.După depunerea scrisorilor, între președintele Italiei și ministrul ro-

Hotărîri ale Prezidiului Comitetului
Executiv al O. 1. Z.DJAKARTA 25 (Agerpres). — La 24 februarie, la Djakarta și-a încheiat lucrările ședința Prezidiului Comitetului Executiv al O.I.Z.Ședința Prezidiului, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, a aprobat în unanimitate activitatea secretariatului O.I.Z. și planul de lucru al O.I.Z. pe anul în curs. A fost adoptat un apel către ziariștii din întreaga lume de a intensifica lupta împotriva persecutării ziariștilor de către forțele reacționare. Potrivit hotărîrii prezidiului, între 15 și 21 aprilie se va organiza Săptămîna de solidaritate cu

Cărți romînesti dăruite 
Universității din FlorențaROMA. La Universitatea din Flo

rența. reprezentanți ai Legației R. P. 
Romîne la Roma au înmînat în dar, 
zilele trecute, Bibliotecii Facultă
ți'. de filologie peste 200 de volume 
de literatură .și artă românească. 
Mulțumind pentru acest dar, recto
rul Universității, prof. Giovanni 
Gualberto Archi, și-a exprimat spe
ranța că legăturile de prietenie 
italo-romîne se vor dezvolta și mai 
mult.

doi politicieni pledau pentru un comerț mai intens cu Commonwealthul, cu Statele Unite și țările „zonei liberului schimb", el s-a pronunțat pentru o extindere a comerțului Est- Vest. Intr-o declarație făcută ziarului „Guardian“, Brown a cerut „o extindere a comerțului pe bază de tratate comerciale“ cu țările socialiste.Unele din cele mai mari firme, printre care se numără „Vickers Armstrong", cîteva din principalele firme din industria oțelului, „Imperial Chemical Industries“, „Guest Keen and Nettlefold" și altele vor lua parte la tîrgul de la Leipzig. Ele procedează astfel în ciuda faptului că guvernul englez, sub presiunea N.A.T.O., le-a sfătuit să nu participe.Un număr de membri ai parlamentului, conservatori și laburiști, vor fi de asemenea la Leipzig. Tom Swaine, care reprezintă în parlament regiunea minieră din Derbyshire, va participa la Tîrg, însoțit de Bert Wynn, secretar al Sindicatului minerilor din Derbyshire. El a declarat între altele : „consider că este de datoria unui membru al parlamentului englez să valorifice orice ocazie de dezvoltare a comerțului. Vreau să văd ce oferă țările care expun la Leipzig, în schimbul produselor pe care le vinde Anglia. Anglia are nevoie de acest comerț, dacă vrem să învingem pericolul șomajului".în ziarul „Times“ din 22 februarie a fost publicată scrisoarea unui grup de industriași din domeniul construcției de mașini. în care se cere înlăturarea restricțiilor din calea lărgirii schimburilor comerciale cu țările socialiste.
GORDON SCHAFFER 

mîn a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.La solemnitate au asistat șefii casei civile și militare a președintelui Italiei și ambasadorul Angelo Cor- rias, șeful protocolului republicii.Mihai Marin, ministrul R. P. Romîne, a fost însoțit de membri ai Legației R. P. Romîne la Roma.

ziariștii persecutați de forțele reacționare.Au fost adoptate : o rezoluție cu privire la crearea la Budapesta a Centrului internațional de pregătire a ziariștilor din țările insuficient dezvoltate din punct de vedere economic, o rezoluție în sprijinul propunerii ca în toamna acestui an să aibă loc cea de-a treia întilnire mondială a ziariștilor, precum și o serie de alte hotărîri.Ședința Prezidiului Comitetului Executiv al O.I.Z. a constituit o dovadă a creșterii influenței acestei organizații în rîndurile ziariștilor din toate continentele.

lele sprijină hotărîrea guvernului birman 
cu privire la naționalizarea băncilor par
ticulare și străine. Buletinul de informații 
al Consiliului revoluționar al Birmaniei 
subliniază că naționalizarea băncilor are o 
mare importanță pentru crearea bazei 
economice a Birmaniei.

Von Hassel la 'WashingtonNEW YORK. Ministrul de război al R. F. Germane, von Hassel, a sosit la 24 februarie în S.U.A. pentru a duce tratative cu președintele Kennedy, secretarul de Stat, Rusk, și ministrul de război, McNamara, în cercurile politice americane se a- firmă că von Hassel a venit in S.U.A. pentru a discuta probleme legate de crearea așa-numitelor forțe nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O.
PARIS. Agenția France Presse a- nunță că liderul partidului socialist francez, Guy Mollet, luînd cuvîntul în seara de 24 februarie la televiziunea belgiană, a spus că socialiștii francezi, membri ai parlamentului, vor vota împotrivă sau se vor abține, cu prilejul prezentării în parlament pentru ratificare a tratatului de colaborare franco-vest- german.
LEOPOLDVILLE. Cyrille Adoula, primul ministru al guveriÂilul central congolez, a părăsit la 24 februarie Leopoldville, plecînd într-o vizită oficială la Bruxelles.

Congresul Uniunii studenților 
comuniști din Franța

PARIS. In suburbia pariziană Cha- tillon sur Bagnes și-a încheiat, la 24 februarie, lucrările Congresul al VI-lea al Uniunii studenților comuniști din Franța. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, congresul a fost salutat de Waldeck Rochet, secretar general adjunct al P. C. Francez.
CIUDAD DE MEXICO. Vizita în 

Mexic a lui Romulo Betancourt, pre
ședintele Venezuelei, a sfîrnit indig
narea opiniei publice mexicane. 32 zia
riști de seamă au protestat cu hotă- 
rîre împotriva acestei vizite și și-au 
reafirmat solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului venezuelian. Manuel Gar
cia, deputat al Congresului Național, 
a declarat că Mexicul nu trebuie să 
primească „pe șeful unui stat care 
persecută, arestează și torturează pe 
conducătorii organizațiilor revoluțio
nare“.

BUENOS AIRES. De peste patru 
zile cei 2 000 de muncitori și func
ționari argentine™ de la fabrica de za
hăr „Santa Ana* mențin această între-

Partidele de opoziție din Grecia 
critică proiectul de revizuire a constituțieiATENA 25 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, guvernul grec a dat publicității un „proiect de revizuire a constituției“ și a anunțat crearea unei comisii de pregătire în acest scop.Intr-o declarație dată publicității în legătură cu acest proiect Parti-

Dezmințîrea unor 
născociri tendențioaseMOSCOVA 25 (Agerpres).— TASS transmite : In ultimul timp, în unele organe ale presei străine au apărut știri în care se pretinde că Uniunea I Sovietică livrează Indiei o cantitate ! de materiale militare și diferite tipuri de armament. Totodată, se răs- pîndesc diferite născociri care n-au nimic comun cu adevărata stare de lucruri. In realitate însă, în . conformitate cu acordul încheiat anterior cu privire la colaborare tehnică. Uniunea Sovietică va ajuta Indiei la proiectarea, iar apoi la construcția unei uzine de avioane de vînă- toare. Acest acord prevede, de asemenea, livrarea către India a 12 a- | vioane „Mig-21”, dintre care șase vor fi livrate la începutul anului 1963, iar restul în anul 1964.In felul acesta, născocirile susmenționatelor organe ale presei urmăresc, probabil, să înrăutățească relațiile dintre state și să zădărnicească eforturile care au drept scop slăbirea încordării internaționale.

Glasul patrioților 
de pe „Anzoategui*'

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
După cum transmit agențiile occii 
dentale de presă, cei nouă patrioț.D 
venezueleni care au capturat nava 
„Anzoategui" au sosit la Rio de Ja
neiro după ce guvernul brazilian a 
hotărît să le acorde azil politic. Co
respondentul din Rio de Janeiro al 
agenției U.P.I., care a putut lua 
contact cu tinerii venezueleni. rela
tează că ei continuă să poarte în
semnele Frontului de eliberare na
țională din Venezuela și că deasupra 
pavilionului pe care îl ocupă la spitalul marinei din Nova Friburgo au 
ridicat un drapel al forțelor armate 
de eliberare din Venezuela.

In cursul convorbirii cu corespon
dentul agenției U.P.I., conducătorul 
insurgenților, Wismar Medina R.ojașls- 
a declarat : „Vrem să eliberăm țaSa 
noastră sau să murim pentru ea. Am 
capturat nava numai pentru a ne ex
prima protestul împotriva regimului 
președintelui Betancourt".

înainte de a se despărți de ziariștii 
americani, grupul insurgenților ve
nezueleni le-au înmînat un manifest 
în care era scris : „Vrem, să ne eli
berăm țara. Patria sau moartea. Vom 
învinge

prindere în miinile lor. Greviștii sînt 
ferm hofărîți să obțină din partea admi
nistrației satisfacerea revendicărilor lor 
economice. Muncitorii din mai multe fa
brici de zahăr din țară au încetat lucrul 
pentru o oră în semn de solidaritate cu 
greviștii de la „Santa Ana".

CAIRO. După cum a comunicat re
prezentanța din Cairo a imamatului O- 
manului, recent din închisoarea orașului 
Alaska! (sultanatul Maskafului și Omanu
lui) au evadat 45 de deținuți politici. Ei 
s-au alăturat patrioților din Oman care 
luptă împotriva colonialiștilor englezi.

Ciocniri între greviști și armată 
în Columbia

BOGOTA. Incidente violente s-au 
produs la 23 februarie între greviștii 
de la o fabrică de ciment din orașul 
columbian Santa Barbara și uni
tăți ale armatei, în cursul cărora 11 
persoane au fost ucise și peste 50 ră
nite. Potrivit agenției France Presse, 
incidentele au început în momentul 
cînd greviștii au încercat să împiedice 
pe spărgătorii de grevă, însoțiți de 
detașamente ale armatei, să pătrundă 
în incinta fabricii. Armata a deschis fo
cul împotriva greviștilor. Peste 100 de 
persoane au fost arestate.

TOKIO. La 25 februarie s-a deschis la Tokio Congresul extraordinar al Consiliului general al sindicatelor din Japonia, care înglobează peste patru milioane de muncitori. La Congres vor fi dezbătute problemele desfășurării acțiunilor revendicative din cursul primăverii a oamenilor muncii pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru majorarea salariilor, precum și împotriva tratativelor cu privire la așa-zisa „normalizare a relațiilor” japono-sud coreene.
SANAA. între R. A. Yemen și R. D, 

Germană a fost încheiat un acord cu 
privire la colaborarea economică și 
tehnică. R.D.G. va acorda burse studen
ților yemeniți aflaji la studii în R.D.G. 
și va oferi ajutor Yemenului în dome
niul asistenței medicale și agriculturii; 
totodată, va ajuta la organizarea mai 
multor întreprinderi model mici în Ye
men. S-a căzut, de asemenea, de acord 
să fie deschise consulate generale în 
cele două țări.

CIUDAD DE MEXICO. 3 000 de 
studenți de la Universitatea din orașul 
mexican San Nicolas au ocupat clădi
rea universității și au anunțat că refuză 
să se prezinte la cursuri în semn de 
protest împotriva condițiilor proaste 
de învățămînt și trai.

dul de opoziție „Uniunea de centru“ subliniază că guvernul nu se limitează la încălcarea permanentă a constituției, ci intenționează să desființeze libertățile politice în țară. Proiectul — se spune în declarația care este citată de corespondentul din Atena al agenției France Presse— tinde să includă în constituție prevederi antidemocratice, urmărește să amine și mai mult rezolvarea reală a problemei constituționale și să întîrzie pînă în toamna anului 1964 organizarea de noi alegeri în Grecia.Președintele partidului Uniunea democrată de stînga (E.D.A.), Passa- lidis, a protestat, de asemenea. într-o declarație împotriva intenției guvernului de a modifica constituția. E.D.A. — se spune în declarație— cheamă poporul grec, partidele politice, pe toți oamenii de bună- credință din Grecia să se pronunțe cu toată hotărîrea împotriva acestui proiect.Ziarul „Eleftheria“ scrie că intenția guvernului „pune în pericol alegerile libere, lovește în democrație, în libertățile politice, în activitatea parlamentului, a presei“. Ziarul „Ta Nea“ califică proiectul drept „dominat de un spirit, antidemocratic“ și arată că el „urmărește să limiteze drepturile și libertățile cetățenești“. Ziarul „Niki“ consideră că proiectul tinde spre „limitarea drepturilor individuale «•’- cetățeanului, spre suprimarea dreptului la grevă și a libertății presei“.
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