
> Biblioteca Centré j

• Din experiența trustului re
gional de construcții Bacău : 
Ritm și calitate (pag. 2-a).

• Răsfoind presa străină :
Activitatea diplomatică occiden
tală în problemele înarmării 
N.A.T.O. (pag. 3-a).

• Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 
2-a).
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ÎN INTERIORUL ZIARULUI :

Consiliul de Stat al
Romîne comunică :

In conformitate cu
Ia 3 martie a. c. au avut loc alegerile de

Decretul nr. 1/1963,

deputați pentru 140 sfaturi populare ale 
orașelor raionale și 4 273 sfaturi populare 
comunale.

Pe baza centralizării datelor comunicate

de comisiile electorale ale orașelor raionale 
și ale comunelor, rezultatele alegerilor de 
deputați sînt următoarele :

' ’ • - Numărul 
alegătorilor

Voturi exprimate
Voturi pentru candidații 

F.D.P.
Voturi împotriva 

candidaților F.D.P. Voturi anulate

cifre 
absolute »/o cifre 

absolute °/o cifre 
absolute «/o cifre 

absolute %

Sfaturi populare 
ale orașelor 

raionale
1 185 305 1 184 742

A
99,95 1181493 99,73 3019 0,25 230 O,O2

1-------- --------------------
Sfaturi populare 

comunale 8 4o3 5o6 8 4oo 976 99,97 8353187 99,43 45256 o 54 2533 O,O3

TOTAL 9 588 811 9 585 718 99,97 9534680 99,47 48275 o 5o 2763 O,O3

Amenajări în depourile C.F.R

(Agerpres)

Un nou punct turistic

Pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea unei 
mai bune întrețineri în serviciu a locomotivelor cu 
abur și Diesel electrice, s-au proiectat și executat o 
serie de amenajări în depouri și s-au elaborat procese 
tehnologice noi. Anul acesta, atelierele C. F. R. 
de zonă printre care : Buzău, Craiova, Timișoara, 
Sibiu, Oradea și altele au fost înzestrate cu apa- 
rataj modern pentru controlul osiilor de la vagoane. 
Tot aci sînt în curs de amenajare noi centre tehnice 
unde se va executa controlul ultrasonic periodic al 
osiilor de la locomotivele cu abur și Diesel electrice. în 
acest fel ee vor putea depista la timp defecțiunile, asi- 
gurîndu-se o mai bună exploatare a materialului rulant.

în prezent inginerii și tehnicienii din acest sector fac 
studii privind posibilitatea extinderii controlului mo
dem asupra tuturor pieselor mai complicate de la lo
comotive și vagoane.

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — La Con
stanța se va deschide un 
nou punct turistic — com
plexul arheologic de la 
„Turnul Măcelarilor", aflat 
la intersecția dintre Bd. 
Republicii și Str. Răscoa
la din 19Q7. Aici au fost res
taurate zidul de apărare și 
două din cele trei porți ale

cetății Tomis. Denumirea 
acestui turn se datorește 
faptului că a fost re
făcut de către o asociație 
a măcelarilor în vremea 
împăratului Iustinian (527- 
565). Tot aici se amenajea
ză în aer liber un parc 
arheologic, care va cu
prinde monumente și alte 
piese de artă și arhitec
tură :
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Lucrări de ferasare

Pentru sfaturile populare ale orașelor ra
ionale au fost aleși 6 925 deputați, iar pen
tru sfaturile populare comunale au fost 
aleși 113 733 deputați.

Toți deputății aleși au candidat din par
tea Frontului Democrației Populare.

Un număr de 2 candidați propuși ca de
putați pentru sfaturile populare ale comu
nelor n-au fost declarați aleși, neîntrunind 
majoritatea de voturi.

In 2 circumscripții electorale ale orașe
lor raionale și în 21 circumscripții electo-

rale comunale nu au avut loc alegeri din 
cauza retragerii candidaturilor.

In toate circumscripțiile electorale în 
care nu au fost aleși deputați, vor avea loc 
alegeri în termenele prevăzute la art. 97 și 
108 din Decretul nr. 391/1953.

Colectiviștii din comuna Șa- 
rînga, raionul Mizil, lucrează 
la terasarea și desfundarea 
terenului pentru plantarea de 
noi vii. Și în alte gospodării 
colective se execută terase. In 
întregul raion se vor planta în 
primăvara aceasta 243 hectare 
cu vie.

„Viața șantierului“
La Craiova a apărut 

primul număr al ziarului 
„Viața șantierului“, publi
cație săptămânală pentru 
constructorii de pe șantie
rul combinatului chimic 
din localitate.

în premieră
Cu comedia „O 

felie de lună“ de 
Aurel Storin, co
lectivul Teatrului 
de stat din Bacău 
a prezentat marți 
cea de-a 4-a pre
mieră din actuala 
stagiune. Regia 
artistică aparține 
lui David Esrig de 
la Teatrul de Co
medie 
rești.

din Bucu-
( Agerpres)

In parcul Herăstrău se plantează 
viitorii arbori ornamentali.

(Foto : M. Cioc)

La 3 martie au avut loc alegerile 
de deputați în sfaturile populare 
ale orașelor raionale și ale comu
nelor. Atmosfera sărbătorească în 
care s-au desfășurat alegerile, bu
curia și încrederea cu care milioa
nele de oameni ai muncii s-au pre
zentat la vot și-au găsit oglindire 
în rezultatele votului.

Cifrele consemnate în Comunica
tul Consiliului de Stat . al Repu
blicii Populare Romîne ilustrea
ză participarea la alegeri a ma
selor celor mai largi din comu
ne și orașele raionale. însufleți- 
tele manifestări prilejuite de cam
pania electorală — propunerile de 
candidați pentru deputați în sfatu
rile populare, întîlnirile dintre can
didați și alegători, adunările cetățe
nești 
zentarea în fața urnelor a 9 585 718 
cetățeni, aproape totalitatea (99,97 
la sută) alegătorilor înscriși în lis
tele electorale. Participarea masivă 
la vot a oamenilor muncii de la 
orașe și sate încă din primele ore 
ale dimineții a fost caracteristică 
pentru alegerile de duminică, a 
constituit o mărturie a interesului 
profund al maselor largi pentru via
ța politică a țării, pentru întreaga 
activitate obștească, gospodărească 
desfășurată de organele locale ale 
puterii de stat.

Rezultatele votului arată că ma
sele de alegători din comune și o- 
rașele raionale, în majoritatea lor 
covîrșitoare, și-au dat votul candi- 
daților Frontului Democrației Popu
lare. Pentru aceștia s-au pronun
țat 99,47 la sută din alegători.

Prin alegerile de la 3 martie au 
fost investiți cu înalta încredere a 
alegătorilor peste 113 700 deputați 
în sfaturile populare comunale și 
6 925 deputați în sfaturile populare 
ale orașelor raionale. Expresie grăi
toare a democratismului orînduirii 
noastre, în care puterea aparține ce
lor ce muncesc, este faptul că de
putății, fără excepție, sînt re
prezentanții celor ce muncesc, aleși 
de ei din mijlocul lor — muncitori 
și colectiviști fruntași, intelectuali, 
femei, tineri, gospodari harnici și 
pricepuți ai satelor și orașelor, ac
tiviști pe tărîm obștesc.

Noilor deputați le revine misiu-

au fost încununate de pre-

nea dc cinste și mare răspundere 
de a contribui la realizarea sarcini
lor multiple ce stau în ’rața sfatu
rilor populare, decurgînd din pro
gramul trasat dc partid pentru dez
voltarea continuă a agriculturii so
cialiste, a satului colectivizat, de 
a-și pune toată priceperea și iniția
tiva creatoare în slujba dezvoltării 
economice și social-culturale, bu
nei gospodăriri a comunelor și ora
șelor. îndreptățind încrederea ce i-a 
fost acordată de masele de alegă
tori, deputatul — așa cum a arătat 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej— 
trebuie să fie permanent în mijlo
cul oamenilor muncii, să le cunoas
că nevoile, să rezolve problemele 
împreună cu ei, să simtă răspunde
rea pentru mandatul încredințat, să 
fie un slujitor credincios al po
porului muncitor.

Alegerile de deputați în sfaturile 
populare comunale și ale orașelor 
raionale reprezintă un moment , im
portant în continua întărire a sfa
turilor populare și a legăturilor lor 
cu masele largi, în ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a întregii lor ac; 
tivități.

Rezultatele alegerilor constituie 
o dovadă a înaltei conștiințe poli
tice și cetățenești a celor ce mun
cesc de la orașe și sate, a înaltului 
lor patriotism, a atașamentului lor 
fierbinte față de partid și față de 
regimul democrat-popular.

Votul de la 3 martie a arătat cu 
putere hotărîrea oamenilor muncii 
de a păși mereu înainte pe drumul 
trasat de partid, de a-și consacra 
întreaga putere de muncă și 
creație realizării obiectivelor planu
lui de stat pe 1963 în domeniul e- 
conomic, social, cultural, înfăptui
rii mărețului program de desăvîr- 
șire a construcției socialiste trasat 
de Congresul al III-lea al P.M.R. Cu 
sprijinul neprecupețit al maselor 
muncitoare, sfaturile populare își 
vor îndeplini cu succes sarcinile ce 
le-au fost încredințate de partid în 
lupta pentru dezvoltarea economiei 
și culturii, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului muncitor, 
pentru continua înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Petru Nichita, muncitor la 
G.A.S. Ripiceni, plecase cu sania 
din Săveni ca să transporte ali
mente pentru cantina gospodăriei. 
In apropiere de satul Aurel Vlaicu 
a zărit în drum o servietă în care 
se aflau 7 500 de lei în numerar 
și acte pentru alte 77 000 de lei. 
Ajuns în comună, tov. Nichita 
s-a dus mai întîi la sediul gospo
dăriei de stat. Aci a predat con
ținutul servietei inginerului șef și 
merceologului gospodăriei, rugîn- 
du-i să anunțe organele locale 
pentru a se afla cine e păgubașul.

Banii și actele din servietă apar
țineau fabricii de zahăr din Bu- 
cecea. Cum au ajuns în drum ? 
Grigore Batir, casierul fabricii, 
împreună cu Petre Clepan, de 
asemenea salariat al fabricii de 
zahăr, după ce s-au îmbătat la un 
chef, au pornit la drum pe șapte 
cărări, • uitînd de servietă și de 
răspunderea. față de avutul 
obștesc.

Pentru ca altădată să nu mai 
presare serviete pe șosea, condu
cerea fabricii de zahăr a luat mă
suri ca cei doi cheflii să nu mai 
mînuiască banii întreprinderii.

(Din ziarul „Zori Noi“-Su- 
ceava").

Blocurl noi in construcție pe șoseaua Giurgiului din Capitală. (Foto : Agerpres)

La trustul G. A. S. ConstanțaLa trustul G. A. S. București
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Sleia Bucur este una dintre fruntașele în producție de ia întreprinderea „Răs
coala din 1907” din Capitală. Luna trecută a produs peste sarcinile de producție 
220 kg de fire. întreaga caniitate de fire a fost de calitatea I-a.

Noi am luat din vreme măsuri pentru a 
asigura îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid cu privire la cultura porumbului. Din 
vara sau toamna trecută a fost arată' adînc 
întreaga suprafață care va fi semănată cu 
porumb. S-au fertilizat cu îngrășăminte chi
mice 27 000 de hectare și cu gunoi de grajd 
— 4 000 de hectare ; au fost stabilite pe gos
podării și, în cadrul acestora, pe secții și 
brigăzi suprafețele ce vor fi cultivate cu 
porumb ; s-a terminat repararea întregului 
parc de tractoare și mașini agricole ce va 
fi folosit în campania de primăvară și s-au 
asigurat în fiecare unitate hibrizii dubli de 
porumb fixați. Potrivit noilor sarcini, au 
fost asigurate gospodăriilor de stat mașinile 
necesare pentru executarea volumului de 
lucrări prevăzute la porumb.

Creșterea suprafeței cultivate cu porumb 
la 45 000 de hectare — de două ori mal mult 
decît în 1962 — a pus în fața lucrătorilor 
din G.A.S., printre altele, și problema asigu
rării terenurilor respective. Aceasta s-a re
zolvat pe două căi. în 
primul rînd au fost res- 
trînse suprafețele culti
vate cu diferite plante, 
care în unele gospodării 
nu valorifică bine condi
țiile pedoclimatice exis
tente, în vreme ce po
rumbul asigură obținerea 
unor producții mult mai 
mari. Apoi, suprafața a 
crescut prin punerea în 
valoare a unor terenuri •neproductive, prost 
folosite etc. Prin defrișarea perdelelor de 
protecție și a pilcurilor de arborete, desecări, 
eliminarea sau restrîngerea drumurilor, folo
sirea rațională a terenului din jurul centrelor 
gospodărești etc., suprafața arabilă a gospo
dăriilor a crescut simțitor. Numai prin de
frișări, G.A.S. Dîlga a luat în circuitul agri
col 27 ha, G.A.S. Tărtărești — 23 ha etc. 
Odată cu aceasta, ne-am îndreptat atenția 
și spre trecerea unor categorii de folosință 
inferioară a terenului la una superioară. Au 
fost desțelenite pășuni slab productive, care 
îndeosebi în perioada de vară nu mai asi
gurau decît foarte puțină iarbă. Au fost fer
tilizate puternic unele terenuri sărace, care 
dădeau producții foarte mici. Prin aceste 
metode, la G.A.S. Asan Aga, suprafața ara
bilă a crescut cu 105 ha, la G.A.S. Fundeni 
cu 120 ha, la G.A.S. Frumușica cu 78 ha.

De o deosebită importanță pentru obține
rea unor producții mari de porumb sînt re
comandările secției de cerea'le și plante teh
nice a Consiliului Superior al Agriculturii 
cu privire la cultura porumbului. Pe baza 
acestor recomandări și a experienței unor 
gospodării fruntașe în obținerea de pro
ducții mari de porumb (Borănești, Fundeni,

• 31 000 de hectare fertilizate
• Crețfe suprafața arabilă • A 
fost asigurat numărul de mecani
zatori ® Pregătiri pentru irigat
• Instruirea lucrătorilor în vede
rea semănatului.

Costești - Vale 
altele) noi am sta
bilit agrotehnica 
care va fi aplicată 
la cultura porum
bului, termenele 
de executare a lu
crărilor și mași
nile necesare.

De mare însem
nătate pentru exe
cutarea la timp a 
lucrărilor este ca 
gospodăriile care 
au sarcini sporite 
privind cultura porumbului să aibă asigurate 
din vreme cadrele de mecanizatori nece
sare pentru numărul de mașini existente în 
fiecare unitate. De la cele 4 școli de tracto
riști, care funcționează în cadrul trustului 
București, au fost repartizați 220 elevi din 
anul III gospodăriilor care au nevoie de trac
toriști. Aici ei vor efectua practica de pro

ducție și vor lucra în 
schimbul II la lucrările 
de pregătire a terenului. 
Prin această măsură am 
asigurat funcționarea tu
turor tractoarelor, iar cu 
30 la sută din mașini se 
va lucra și în schimbul 
doi.

O sursă importantă 
pentru creșterea pro- 
o constituie irigarea po-

Realizarea sarcinilor mari ce stau în acest 
an în fața gospodăriilor agricole de stat în 
ce privește sporirea producției de porumb 
impune ca pregătirile în vederea lucrărilor 
agricole de primăvară să fie terminate la 
timp. ,Pentru a vedea cum se desfășoară 
aceste pregătiri, ce măsuri se întreprind în 
vederea obținerii unei recolte bogate de po
rumb în acest an, ne-am adresat tovarășilor 
ing. Grigore Chișleanu, directorul trustului 
G.A.S. București, și Ion Mateescu, inginer- 
șef al. trustului G.A.S. Constanța. Iată răs
punsurile primite.

ducției la hectar ... „___ _
rumbului. In cadrul trustului nostru, gospo
dăriile Urziceni, Fundeni și altele, aplicind 
o agrotehnică corespunzătoare, asigurînd 
plantelor cantități suficiente de apă și la 
timp, au obținut producții de peste 5 000 kg 
porumb la hectar. Altele însă nu au obținut 
rezultate pe măsura posibilităților, care să 
justifice pe deplin munca depusă și cheltuie
lile făcute pentru amenajarea sistemului de 
irigat. Această problemă a fost discutată în 
consiliul directorilor. S-au stabilit măsuri ca 
în acest an suprafețele amenajate pentru 
irigat să fie bine folosite și, pe această cale, 
să se obțină producții cît mai mari. în anii 
trecuți, în unele cazuri revizuirea amenajă
rilor pentru irigații a întîrziat sau s-a făcut 
în proaste condiții. De aceea s-a stabilit ca 
în acest an pregătirile necesare să înceapă 
din vreme. Acum sînt gata reparate . 85 la 
sută din utilajele necesare pentru udat (mo
topompe, aspersoare etc.), iar pînă la 31 mar
tie întregul sistem va fi în bună stare 
funcționare.

(Continuare în pag. Ilî-a)

de

po- 
9 600 
mult 
1962. 
con-

In acest an, gos
podăriile de stat 
din cadrul Trus
tului G.A.S. Con
stanța vor cultiva . 
32 600 ha cu 
rumb, cu 
hectare mai 
decît în 
Există toate
dițiile ca de pe a- 
ceastă suprafață 
să se realizeze re
colte mari. Anul 
trecut, deși con

dițiile naturale au fost neprielnice, gospodă
riile de stat din cadrul trustului au reali
zat în medie, de pe întreaga suprafață, 2 350 
kg porumb la. hectar, iar unități ca Moșneni 
și Murfatlar au obținut în medie, de pe în
treaga suprafață, recolte de aproape 4 000 
kg la hectar.

Pregătirile pentru recolta de porumb din 
acest an au început încă 
din toamnă, cînd s-au fă
cut arături adinei pe toate 
suprafețele destinate. a- 
cestei culturi și s-au a- 
plicat gunoi de grajd și 
îngrășăminte chimice. pe 
17 000 hectare. O mare a- 
tenție am dat înfăptuirii 
indicațiilor partidului nos
tru de a extinde suprafe
țele cultivate cu porumb 
în gospodăriile care au condiții pedoclimatice 
deosebit de favorabile. în noiembrie 1962, 
am analizat în consiliul directorilor în ce 
unități cultura porumbului are cele mai 
bune condiții și poate să devină principala 
ramură de producție. Pe baza acestui stu
diu am stabilit suprafețele ce vor fi însă
mânțate în fiecare unitate. în urma indica
țiilor primite, specialiștii din gospodării au 
ales apoi pentru porumb terenurile cele mai 
potrivite, bine îngrășate etc.

Pentru obținerea unor producții mari de 
porumb, pe baza recomandărilor secției de 
cereale și plante tehnice a Consiliului Su
perior al Agriculturii cu privire la cultura 
porumbului, consiliul directorilor, împreună 
cu specialiștii de la stațiunea experimentală 
agricolă Dobrogea și din gospodării, au 
stabilit ce trebuie să facem, ce metode să 
aplicăm.

Noi am alcătuit un plan concret de ferti
lizare a suprafețelor ce vor fi cultivate cu 
porumb, ținînd seama de suprafețele în
grășate în fiecare gospodărie și de terenu
rile care au nevoie de îngrășăminte pentru 
a da recolte bogate. S-a prevăzut ca, pe 
lingă cele 85 000 tone gunoi de grajd și 4 500

Jtw' f, jwii'i w.wk« »i>». Oÿaag» wxw kwhwmi, wm—enww

tone îngrășăminte chimice aplicate, să se 
administreze în primăvară,’ înainte de se
mănat, încă 4 500 tone îngrășăminte azo- 
toase. Parte din aceste îngrășăminte se află 
de acum în gospodării. ■

în consiliul directorilor și cu sprijinul 
specialiștilor de la stațiunea. experimentală 
Dobrogea au fost stabiliți, din timp, pentru 
fiecare, unitate în parte, hibrizii dubli de 
porumb care, în condițiile respective, dau 
producțiile cele mai mari. Pînă acum, toate 
gospodăriile de stat din cadrul trustului 
și-au procurat samînța de porumb necesară 
și au depozitat-o în bune condiții.

Pentru realizarea unei densități optime 
de. plante la hectar este necesar ca semă^ 
natul să .fie făcut .uniform, fără greșuri. în 
acest scop trebuie să' se' fbloséàscâ Ta semă
nători discuri corespunzătoare calibrului 

. semințelor de .porumb existențe în fiecare 
unitate. în noiembrie au fost strînse înt'r-o 
singură unitate discurile existente în gos
podăriile de stat. O comisie formată din cei 

mai buni specialiști 'din 
T gospodării 1 le-a cercetat 

bucată cu bucată,’ a' pus 
de o parlé ce'este buri și a 
eliminat discurile ■ defecte. 
Apoi, repartizarea țlișctî- 
rildr ș-a făcut, în funcție 
de (Calibrele semințelor 
stabilite. pentru .fiecare 

_ : gospodărie. Pentru acope
rirea deficitului de discuri 

s-au făcut din timp comenzile , neceșare.
Gospodăriile de stat din .cadrul . triiștțiiui 

nostru dispun de un însemnat parc, dé trac
toare și mașini agricole, cu care pot să 
execute mecanizat, pe întreaga suprafață 
destinată culturii porumbului,, lucrările de 
pregătire a terenului, de semănat și de în
treținere. Creșterea, suprafețelor, cultivate 
cu porumb într-o serie de gospodării a 
impus însă redistribuirea mașinilor. Acum, 
aproape toate unitățile noastre au asigurate ■ 
tractoarele și. mașinile necesare pentru se
mănatul porumbului.

Gospodăriile de stat s-au îngrijit de re
pararea din timp a tractoarelor și a mași
nilor agricole- care vor fi folosite la lucră
rile de primăvară. Reparațiile au fost ter
minate în întregime. Comisii formate din 
ingineri mecanici cu experiență se depla
sează în diferite gospodării și, prin sondaje, 
verifică în ce fel au fost executate repa
rațiile.

• Arături de toamnă pe întrea
ga suprafață « Toate tractoarele 
ți mașinile agricole au fost repa
rate • Plan de fertilizare a tere
nului care va fi cultivat cu po
rumb ® întreaga cantitate de să- 
mînță se află în gospodării.

(Continuare în pag. IILâțE
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ORADEA (coiesp. „Scînteii"). — Comitetul 
regional de partid Crișana a analizat într-o re
centă plenară activitatea organelor și organi- 

■zațiilor de partid din regiune pentru continua 
întărire economico-organizatorică a gospodă
riilor colective. La plenară au participat primii 
secretari și secretari ai comitetelor raionale 
de partid, membrii comitetului executiv al sfa
tului popular regional, președinții sfaturilor 
populare și ai consiliilor agricole raionale și 
alți activiști de partid și de stat. S-au dezbătut 
pe larg problemele legate de sporirea produc
ției agricole vegetale și animale. în planul de 
măsuri adoptat de plenară se prevede, printre 
altele, ca organizațiile de partid să îndrume 
conducerile unităților agricole socialiste în ve
derea valorificării terenurilor neproductive, 
astfel încît suprafața arabilă să crească cu 
3 600 hectare. Se va trece la întocmirea unor 
planuri de fertilizare a terenului pe mai mulți 
ani, se va dezvolta hortiviticultura și se va 
extinde sectorul de creștere a animalelor. în 
hotărîre sînt prevăzute, de asemenea, măsuri 
pentru întărirea continuă a organizațiilor de 
partid din gospodăriile colective, pentru îmbu
nătățirea muncii politice educative în rîndu- 
rile colectiviștilor.

mîntului în cercuri și cursuri. In continuare 
s-au analizat 3 lecții și planuri de expuneri. 
Participanții la consfătuirea metodică au au
diat o conferință despre cibernetică și filozofie.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Zilele acestea a 
avut loc la cabinetul regional de partid o con
sfătuire metodică cu directorii cabinetelor de 
partid raionale și orășenești. S-au prezentat in
formări în legătură cu pregătirea propagan
diștilor și controlul asupra conținutului învăță-

BRAȘOV, (trimisul „Scînteii"). — Activul 
fără partid al organizației de bază din 
gospodăria colectivă Hetiur, raionul Sighișoara, 
este format din 28 de tovarăși — brigadieri, 
șefi de echipă, colectiviști fruntași. Biroul or
ganizației de bază se ocupă îndeaproape de 
educarea lor, de ridicarea nivelului lor politic 
și ideologic. Astfel, ei sînt invitați la adunările 
deschise ale organizației de bază, li se încre
dințează sarcini concrete în legătură cu prin
cipalele activități de care depinde dezvoltarea' 
gospodăriei. O parte din ei fac parte din cercu
rile de studiere a statutului partidului. Toate 
acestea au avut, urmări oozitive asupra activi
tății tovarășilor din activul fără partid. Cei 
mai mulți dintre ei sînt fruntași în muncă. 
Alături de membri de partid din sectorul zoo
tehnic, îngrijitorii de animale Ion Mihai, Teiss 
Ion și Mihai Alexandru au obținut cele mai 
bune rezultate în furajarea rațională a anima
lelor și în creșterea producției de lapte și 
carne. Fruntași în muncă și în activitatea ob
ștească sînt și Müller Sara 
echipă, Ion Borca, conductor 
Tifrea, colectivistă, și alții.

Iulius, șefă de 
de atelaj, Silvia

BUCUREȘTI. La comitetul 
bricii de confecții și tricotaje 
loc o ședință la care au participat secretari ai

de partid al Fa- 
București a avut

La Fabrica de produse lactate Mediaș.
(Foto : E. Höfer)

Din experiența 
Trustului regional 

de construcții Bacău

organizațiilor de bază și președinți ai 
telor sindicale de secție ; au luat parte 
menea șefii și adjuncții sectoarelor. In 
s-a dezbătut un 
ral-educativă în sprijinul 
tat de comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. 
S-au făcut numeroase propuneri pentru îmbu
nătățirea conținutului muncii cultural-educative 
și folosirea unor forme mai variate și atractive. 
Planul de măsuri aprobat de comitetul de 
partid prevede sarcini pentru birourile organi
zațiilor de bază, responsabilii culturali din co
mitetele sindicale de secție și organizatorii de 
grupe U.T.M. (De la Alexandrina Romocea, re
dactor la ziarul de uzină „Confecția“).

intitulat
îl producției“

nți ai comite- 
parte de ase- 
or. In ședință 
.Munca cultu- 

ptezen-

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Comitetele 
raionale de partid Horezu și Muscel îndrumă 
organizațiile de partid din întreprinderi, insti
tuții și unități agricole socialiste să folosească 
cu mai multă eficacitate în munca politică de 
masă gazetele de perete. In ambele raioane 
au fost inițiate concursuri ale gazetelor de pe
rete cu o durată mai lungă. Concursul ini
țiat în raionul Horezu este menit să ducă 
la creșterea contribuției gazetelor de perete la 
activitatea de consolidare și dezvoltare a gos
podăriilor agricole colective. La indicația birou
rilor organizațiilor de bază, gazetele de perete 
din Lăpușata, Berbești, Mateești, Genuneni și 
altele publică articole în legătură cu folosirea 
mai bună a terenurilor, îngrijirea exemplară a 
animalelor, dezvoltarea și apărarea avutului 
obștesc.

La datorie
în urmă cu cîteva zile, apa 

provenită din zăpezi a inundat 
o porțiune din linia ferată 
Titu—Petroșița, între stația 
Pucioasa — Fieni, periclitînd 
siguranța circulației. Agentul 
care supraveghea porțiunea a 
dat la timp alarma. Picherul 
Vasile Turcanu a stabilit ime. 
diat, prin semnal convențio
nal, restricția la viteză — 5 
km pe oră — și a mobilizat pe 
toți lucrătorii districtului la 
locul inundației.

Oamenii au muncit cu ab
negație multe ore în șir. 
Au fost aduse din depo
zitul de rezervă mai mult 
de 200 tone piatră-blocuri, 
care au fost folosite pentru a 
bara calea apei. In scurt timp 
șanțurile de scurgere au fost 
curățite și destupate. Intr-o 
singură noapte au fost făcute, 
și lucrările de consolidare a 
liniei.

Dacă trenurile au putut în 
scurt timp să circule normal 
pe această porțiune de linie 
ferată, este un merit al fero
viarilor din . districtul C.F.R. 
Pucioasa.

de comitetul sindicatului 
analizării cereri- 

ale sala- 
a cercetat fiecare caz

malBicșan, inspector de teren, 
cerea cîte o modificare. în luna 
ianuarie, ne-a comunicat că ta
belele nu pot fi aprobate înfru- 
cîf cele șapte copii depuse la 
dosar au fost dactilografiate pe 
foiță și nu pe hîrfie velină...

Sînt de părere că aceasta în
seamnă a căuta nod în papură și 
a tărăgăna în mod birocratic re-

Spre sfîrșitul anului frecuf, la 
întreprinderea de difuzare a ma
terialului sportiv, comisia forma
tă 
în vederea
for penfru locuințe 
riaților 
în parte. A stabilit apoi ordinea 
urgenței și a întocmit un fabel 
pe care l-a depus, spre avizare, 
la Secțiunea de gospodărire a ■; zo|varëa unei probleme penfru 
locuințelor dm raionul 30 Dă- . care f. frebui{ £e| muH 2_3 
cembrie. Au frecut insa aproape j 
pafru luni și tabelele nu ne-au 21 e' 
venit înapoi. De fiecare dată, 
cînd verifica tabelul, tovarășul

ION OCNEANU 
funcționar

re, era zi de lucru cü publicul, 
portarul anunța pe cetățeni că

Sala noului cinematograf cu 1 000 de locuri, dai în folosință la Constanța. Cinematograful dispune de 
instalații de proiecție moderne și de ecran lat. (Foto : A. Cartojan)

miri
DIN TOATA ÎABA

Lucrări apărute în Editura Academiei
R. P> Romîne

GH. MUSCÄLOIU 
tehnician, Titu

NOTA REDACȚIEI : In ur
ma cercetărilor întreprinse de 
redacție s-a constatat că cele inspectorii de teren nu pot 
relatate în scrisoare cores-: primi pe nimeni deoarece „au 

Inspectorul, o ședință care ar putea să du- 
__ -  rezepînalaorélel2“.Nemai- 

vorbind de faptul că nu este 
de admis . să se țină ședințe 
în grele-''programate. -'pentru 
primirea cetățenilor, în ziua 
respectivă nici nu era vorba 
de așa ceva. Inspectorul Bic
șan .discuta, liniștit, la telefon, 
iar cetățenii așteptau în sală. 

v„ ... j~,___... Este necesar ca Sfatul pppu-
orele cînd trebuie să stea de Iar al raionului 30 Decem- 
vorbă cu cetățenii, inspectorul 
Bicșan și alți salariați moti
vează că se află în ședințe. 
Recent ,într-o zi în care, după 
cum indica tăblița de la intra-

Secțiunii de gospodărire a lo
cuințelor din raionul 30 De
cembrie au amintit de la o 
lună la alta 'simpla avizare a. 
tabelului prezentat de I.D.M.S. 
De altfel, asemenea tergiver
sări sînt destul de frecvente 
la acest serviciu. Lipsa de 
solicitudine față de public se

Trustul regional de' construcții Bacău a acumulat o experiență 
valoroasă în organizarea muncii pe șantiere, în ridicarea gradului 
de industrializare a construcțiilor și folosirea unor materiale noi. 
Toate obiectivele prevăzute în planul trustului pe 1962 au fost pre
date la termen și chiar înainte de termen. Constructorii băcăoani 
și-au propus ca în 1963 să dezvolte experiența dobîndită pentru a 
grăbi ritmul de execuție, a spori productivitatea1 muncii, a ridica ni
velul calitativ al lucrărilor și a reduce costul construcțiilor. Iată ce 
ne-au relatat unele cadre de conducere și tehnice ale trustului în 
legătură cu măsurile ce vor fi luate :

Un grad tot mai înalt
de industrializare

a lucrărilor
de

de indus- 
execuțiă
9 etaje, 

va folosi

In scopul realizării sarcinilor 
plan sporite din 1963 și în special a 
indicatorilor privind sporirea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, pe șantierele trustului 
nostru se vor introduce în acest an 
metode de construcție noi, care să 
ducă la creșterea gradului 
trializare a lucrărilor. La 
blocurilor de locuințe cu 
din zona gării Bacău, se
metoda cofrajelor glisante. La aceste 
blocuri, planșeele și pereții despăr
țitori vor fi executați din elemente 
prefabricate, se vor folosi suporturi 
de pardoseli fonoizolatoare din 
P.F.L. poros. în acest fel vor fi eli
minate în cea mai mare parte pro
cesele „umede" de execuție pe șan
tier. Experiența dobîndită în 1962 
privind execuția castelelor de apă 
■cu ajutorul cofrajelor glisante va fi 
generalizată la toate alimentările cu 
apă la gospodăriile agricole de stat.

în continuare vom executa apar
tamente din panouri mari prefabri
cate, produse de întreprinderea de 
prefabricate Roman. Astfel de apar
tamente vom construi pe str. Bernat 
Andrei și în zona gării. La blocu
rile, de locuințe cu structură de zi
dărie portantă se vor executa 
planșee prefabricate din fîșii cu go
luri, elimiryndu-se complet betonul 
monolit la planșeele apartamente
lor. Pentru extinderea folosirii pre-

termenele stabilite va contribui la
aridicarea la un nivel și mai înalt 

activității întregului colectiv.
Ing. MIHAI MALAȘINCU 

șeful serviciului tehnic 
Trustul regional de construcții 

Bacău

Extindem foiosirea 
noiior materiato

CARTEA TEHNICĂ ÎN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI. — Anul trecut, bibliote
cile întreprinderilor din industria ușoa
ră au fost înzestrate cu aproape 1 300 
cărji tehnice și peste 1 500 
Penfru anul în curs biblioteca 
a Ministerului Industriei Ușoare 
documentarea cadrelor tehnice 
nisfer și din întreprinderile din Bucu
rești) a fost abonată la 324 de reviste 
de specialitate din țara noastră și din 
străinătate.

CRESCĂTOARELE DE PĂSĂRI 
ÎNVAȚĂ. O preocupare a comitete
lor raionale de femei din regiunea 
Galați este organizarea unor ci
cluri de lecții pe tema creșterii pă
sărilor și a viermilor de mătase. în 
prezent, funcționează peste 400 de 
cercuri la care participă mai mult 
de 18 000 femei. Ele se ocupă cu 
creșterea păsărilor și a viermilor de 
mătase.

SE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE TRANSPORTUL 
ÎN COMUN. — La Oradea, parcul de 
tramvaie al întreprinderii comunale 
orășenești s-a mărit în luna februarie 
cu noi garnituri de tramvaie. întreprin
derea a mai fost dotată cu 6 autobuze 
noi, care vor contribui la îmbunătăți
rea transportului în comun al cefăfe- 
nilor pe traseul Oradea—Băile Victoria. 
Odată cu mărirea numărului de auto
buze, în orașul Oradea se înființează 
o nouă linie pe traseul gară-Băile Vic
toria. '

LAMINATE PESTE PLAN. In între
cerea pe care o desfășoară, lamina- 
torii brăileni obțin rezultate bune. 
De la începutul anului ei au produs 
peste plan aproape 500 tone de la
minate, 50 tone de sîrmă trefilată și 
alte produse finite. Cele mai bune 
realizări le-a obținut colectivul la
minorului nr. 2 condus de inginerul 
Teodor Mîndroiu. Este o urmare a 
folosirii mai bune a agregatelor și 
organizării judicioase a muncii.

- SPECIALIȘTI LA MICROFON. La 
centrul "de radioficare din Slatină 
sînt invitați să ia cuvîntul la 
microfon ingineri, profesori, juriști, 
medici, muzeografi etc. Recent, des
pre ridicarea calificării profesionale 
a muncitorilor de la întreprinderea 
„Oltul'-Slatina d vorbit inginerul-șef 
al întreprinderii, P. Petrescu, iar 
despre organizarea muncii în gos
podăriile colective a vorbit ingine
rul Gh. Pândele. Pe teme medicale, 
au conferențiat dr. Natalia Moștea- 
nu și dr. P. Ciudin.

reviste, 
tehnică 
(pentru 
din mi-

Microscopia 
electrmröcä 
în biologie 

și inframicrobio-
logâe

Lucrarea lui R. Por
tocală și N. I. Icnescu 
descrie microscopul e- 
lecfronic, pregătirea și 
folosirea preparatelor 
biologice, prezintă no
țiuni de ultramicrofomie, 
de tehnică fotografică 
specifică acestui dome
niu. în capitolul final, 
autorii prezintă cerce
tări asupra 'infrărhicro- 
bilor efectuate în țara 
noastră cu ajutorul mi
croscopului . electronic.

Avuția națiunilor
voi. I

ocupă de istoria gîn
dirii economice, cu
noașterea directă a 
uneia din lucrările fun
damentale ale econo
miei politice burgheze 
clasice, considerată de 
V. I. Lenin drept unul 
din izvoareie marxis
mului. Din lectura aces
tui volum, care cuprin-

or tratate în volu
me precedente.

Pseudarîrozele

IN VITRINELE
LIBRĂRIILOR

Volumul „Cercetare 
asupra naturii și cauze
lor avuției națiunilor“, 
apărută în cadrul co
lecției „Texte din isto
ria gîndirii economice", 
editată sub egida Insti
tutului de cercetări e- 
conomice, este princi
pala operă a îui Adam 
Smith, unul din repre
zentanții de frunte ai 
economiei politice bur
gheze clasice.

Publicînd penfru pri
ma dafă în traducere 
integrală în limba ro- 
niînă această carte, E- 
difura I 
lesneșfe 
cadrelor 
denților 
gorii de

Academiei în- 
cercetaforilor, 

- didactice, siu- 
și altor cafe- 

! cititori care se

de primele patru din 
cele cinci cărți ale l,u- 
crării, cititorii desprind 
afît meritele, cît și de
ficiențele, greșeiile și 
contradicțiile operei lui 
Smith, înțeleg mai 
profund revoluția să- 
vîrșifă de marxism în 
gîndirea economică.

Ampetograüa
R. P. Romîne

Monografia cu acest 
titlu, realizată de către 
specialiști sovietici și 
romîni, acad. Ăl. Rădu- 
lescu, prof. O. K. lazîkov 
și Andrei Voinea, candi
dai în științe medicale, 
tratează despre pseudar. 
troze, complicațiile gra
ve care pot interveni la 
fracturi. Lucrarea pre
zintă procesul de1 for
mare a călușului, trata
mente profilactice și 
chirurgicale, diferite for
me ■ de. manifestare a 
pseudărfrozei și se adre
sează medicilor ortope- 
diști, chirurgilor,, l adio,- 

■ Ipgilor ți specialiștilor 
chemați să stabilească 
încapacifățile de muncă.

CwKuri de-celule 
în îMramicrobio-

Eogîe

vol. V

Volumul V din Am- 
pelografia Republicii 
Populare Romîne, re
dactat de un larg co
lectiv de specialiști, cu
prinde soiurile de viță 
de vie întî'lnite în cul
tură și în colecțiile am- 
pelografice, soiuri care 
au putut ti identificate 
și studiate în plantațiile 
existente, dar care nu 
sînt raionate. Studiul și 
descrierea acestor so
iuri completează lista

Volumul, elaborat de 
Ion Aderca , și Marius 
lanconescu, prezintă ex
periența de peste 10 ani 
a autorilor în domeniul 
utilizării culturilor celu
lare în vitro și aplicării 
lor în inframicrobiolo- 
gie. Monografia, redac
tată în două părți, în
fățișează 
preparare 
tipuri de 
re, cît și
de aplicare 
metode 
biologie.

mefode de 
a diferitelor 

culturi celula- 
posibilitățile 

a acestor
în inframicro-

C o n f e r i n ț e la sate
tru", „Pământul și locul lui în Uni
vers", „Cum să ne purtăm în viațe 
de toate zilele’’ și altele.

47 brigăzi științifice, formate dir 
ingineri, medici, profesori, s-au de
plasat la sate răspunzînd la întrebă
rile puse de țărani în legătură cu 
diferite probleme legate de dezvol
tarea științei și tehnicii.

în lunile ianuarie și februarie au 
avut loc în satele regiunii Crișana 
variate acțiuni cultural-educative. 
Peste 2 500 intelectuali din ora
șe și din centrele raionale au vor
bit la căminele culturale sătești în 
fața colectiviștilor. S-au ținut, prin
tre altele, conferințe pe teme cultu
ral-educative — „Al meu, al nos-

brie din Capitală să analizeze 
situația relatată mai sus și să 
ia măsurile, care se impun 
pentru îmbunătățirea activi
tății acestui serviciu.

ment. Vom mai folosi dale din 
P.V.C: la pardoseli și vom experi
menta colorarea mozaicului cu vina
cet pentru a se menține timp înde
lungat coloritul yiu al mozaicurilor, 
creîndu-se totodată posibilitatea rea
lizării unui mai mare număr de 
nuanțe.

în anii trecuți, „casele” scărilor 
nu se finisau la același nivel cu in
teriorul apartamentelor și fațadelor, 
ceea ce dădea un aspect nu prea 
plăcut blocurilor. Ne-am propus să 
executăm treptele din elemente pre
fabricate ușoare, finisate în ateliere, 
pe șantiere urmînd să se execute 
numai operațiile de montaj. La unul 
din blocurile din Parcul Libertății 
vom experimenta o nouă soluție : 
vom executa la apartamente un pe
rete mobil care va duce la mărirea 
suprafeței locuibile, permițînd tot
odată ca la diferite ocazii el să poată 
fi deplasat (glisat), în vederea mă
ririi uneia dintre camere. Vom ex
perimenta placarea soclurilor mari 
la fațade cu prefabricate din beton.

Sîntem convinși că introducerea 
metodelor și materialelor noi preco
nizate va duce la creșterea produc
tivității muncii, la executarea unor 
lucrări frumoase și de calitate, la 
ridicarea gradului de confort al lo
cuințelor.

Ing. AUREL MUȘAT 
director al întreprinderii 

2 Construcții Bacău

Pentru o productivitate

vor asigura creșterea productivită
ții muncii. Paralel s-a analizat po
sibilitatea de a se urmări producti- 
vitatea^ muncii în unități fizice rea
lizate zilnic pe echipe și brigăzi.

S-au stabilit productivități fizice 
pentru majoritatea lucrărilor de 
construcții și instalații, ținîndu-se 
seama de experiența formațiilor de 
lucru fruntașe. Metoda prezintă o 
serie de avantaje : se determină 
astfel capacitatea zilnică a forma
țiilor de lucru, se scot la iveală lu
crările auxiliare sau neproductive e- 
xecutate de echipe în cadrul unui 
schimb de lucru și se poate face a- 
naliza utilizării timpului de lucru.

Prin această metodă se urmărește 
să crească gradul de ocupare a mun
citorilor în procesul producției de 
bază, ca urmare a unei cunoașteri 
precise a sarcinilor de producție pe 
întreaga durată a zilei de muncă. Se 
asigură și defalcarea operativă a 
planului de lucru al unui șantier, 
întocmirea graficelor de execuție a 
lucrărilor în limita termenelor nor
mate, repartizarea sarcinilor de pro
ducție pe fiecare muncitor în parte, 
determinarea necesarului de forțe de 
muncă pe șantier sau punct de lucru.

Noi am urmărit ca productivitatea 
fizică să fie corelată cu cîștigul me
diu ce se realizează în diverse me
serii. Mai trebuie adăugat că, înain
te de aplicare, problemele legate de 
introducerea urmăririi productivi
tății fizice au fost puse în discuția 
cabinetului tehnic din trust și a ca
binetelor tehnice de la întreprinderi. 
Cu acest prilej s-au făcut îmbunătă
țiri. La ședințele cabinetelor tehni
ce au participat șefi de echipă cu 
experiență îndelungată. Ei au pro
pus ca la stabilirea productivității 
fizice să se țină seama de nivelul 
mediu de depășire a normelor reali
zate pe fiecare meserie în parte. 
Pentru a ușura analiza acestui indi
cator din partea maiștrilor și șefilor 
de șantier, s-a dat și echivalentul va
loric al productivităților fizice. în 
acest fel, planurile operative se a- | 
nalizează mult mai temeinic.

Urmărirea productivității muncii 
pe șantiere pe baza realizărilor fi
zice va contribui în măsură mai 
mare la îndeplinirea sarcinilor zil
nice de producție, la respectarea gra
ficelor de execuție, la grăbirea rit
mului lucrărilor pe șantier.

ARHÏP IULIAN 
șef birou normare 

T.R.C. Bacău

Cinematografe)
(16 ; 18.15 ; 20,30). Balada husarilor: Cultu
ral (10; 12), Aurei Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Alo ț... ați greșit numărul — Oameni pe 
gheață : Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Ultima repriză: 8 Martie (15; 17; 19; 21). 
Partea ta de vină r rulează la cinemato
graful C-tin David (16; 18,15; 20,30). Car
touche — cinemascop : V. Roaltă (10; 12: 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Dă-i înainte fără 
grijă : rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (15, 17; 19; 20,45). Miracolul lu
pilor — cinemascop ; Miorița (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21 15). Inelele gloriei :
Popular (16; 18,15; 20,30), Olga Bancic 
(15,30; 18; 20,30). Divorț italian : Arta
(11 ; 16 ; 18.15 ; 20,30), B. Delavrancèa (11; 
14; 16; 18; 20). Soțul soției sale : Moșilor 
(16; 18,15; 20.30). A fost chemată șl clasa 
V-a : rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (16;. 18,15; 20,30). Marile speranțe : 
Munca (15,30; 18; 20,30), 16 Februarie
(15,45; 18; 20). Sub: cupola albastră: ru
lează la cinematograful Iile Pintilie. (16: 
18; 20). Cinci oameni la drum : Volga 
(10 ; 12 ; 15,30 ; 17 ; 18,45 ; 20,30), Luceafă
rul (15 ; 17 ; 19 ; 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : 30 
Decembrie (10 ; 15 ; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : 6 Martie 1945. Telejurnalul 
săptămînii. Inovații și inovatori. în vizită 
cu aparatul de filmat la laboratorul cen
trai al Ministerului' Industriei 
Muzică ușoară. Interpretează o : 
condusă de Petre Munteanu. 
Aida Moga, Alexandru Jula și 
ron. 19,00 — Emisluneai pentru i

CUM E VREMEA?

Teatrul de Operă și Balet al R.P. Ro
mîne : Trandafirii Doftanei — prezentat 
de Teatrul Muzical Brașov — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 19,30). Tea
trul Național „I- L. Caragiale" (Sala Co
media) : Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Siciliana — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 19,30), (Sala 
Studio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20).. Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Menaje
ria de sticlă — (orele 19,30). (Sala Studio 
— str. Alex. Sahia nr. 76) : Moartea unui 
comis voiajor — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Säla C. Miile) : 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Micuța 
Dorrit — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat hun, dar... cu lip
suri — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc de 
stat : Cu cîntec spre stele — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Victoriei) ; Ocolul pămîntuiui în 
30 de melodii — (orele 20). O.S.T.A. (Sala 
Palatului R.P. Romîne) : Jacqueline 
François — concert de șansonete — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul ,,Slavia“ din Pragă — 
(orele 20).

Colectivul întreprinderii noastre 
și-a îmbogățit în ultimii ani expe
riența în ce privește folosirea de 
metode și materiale noi în exe
cuția construcțiilor de locuințe. A- 
ceasta a contribuit la realizarea 
unei productivități mai ridicate și 
a unei calități superioare a lucrări
lor, la creșterea gradului de confort, 
în anul 1963 noi vom lărgi această 
experiență, aplicînd pe scară și mai 
largă metodele și materialele care 
și-au dovedit în practică avantaje 
economice față de cele clasice.

Ne propunem să folosim mai de
parte — și la cele 
parcul 
ție — 
soluții

fabricatelor de beton și beton armat 
și la alte lucrări, un colectiv din 
cadrul trustului a întocmit un pro
iect de dispensar veterinar rural 
din panouri mari prefabricate. Utili
zarea panourilor mari prefabricate 
la execuția acestor construcții va 
duce la scurtarea duratei de execu
ție și la creșterea simțitoare a pro
ductivității 
executat în 
veterinare.

Folosind 
de întreprinderea nr. 2 construc
ții în ce privește centralizarea 
preparării betoanelor și mortarelor, 
în acest an vor fi puse în funcțiune 
stații centralizate de preparare a prima dată, cum sînt : 
betoanelor la Moinești și Adjud și ’ 
o stație de mortare la Roman. Circa 
60 la sută din cantitatea de beton și 
40 la sută din 
parate în mod

în acest an, 
trustului se va 
loace mecanizate 
buldozere, macarale și alte utilaje, 
care să asigure creșterea indicilor 
de mecanizare a lucrărilor. Totoda
tă, utilajele existente vor fi mai 
bine folosite prin gruparea lor în 
stații de betoane și mortare, grupuri 
de excavații (excavator și coloană 
de autobasculante), ca și prin for
marea de brigăzi de mecanici cu 
echipe de întreținere care să asigure 
funcționarea lor continuă.

Măsurile arătate mai sus sînt cu
prinse în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice al trustului și între
prinderilor. Unele dintre ele au și lor umede de jxecuție, reducînd „.ore pe fazele principale de "execuție 
fost aplicate. Realizarea măsurilor la totodată prețul de cost pe aparta- a lucrărilor limite care, respectate,

muncii. Trustul are de 
acest an 10 dispensare

experiența acumulată

mortare vor fi pre- 
centralizat.
„zestrea“ tehnică a 

îmbogăți cu noi mij- 
excavatoare,

10 blocuri din 
Libertății în curs de execu- 
unele materiale de finisaj și 
utilizate anul trecut, pentru 

vinacet la 
fațade, materiale plastice la pardo
seli, instalații sanitare și electrice 
din material plastic, matalizarea 
suprafețelor la unele elemente ale 
fațadelor — o soluție nouă în con
strucții — tapete semilavabile, pe
reți despărțitori din P.F.L., stabili
zarea zugrăvelilor pe bază de vina
cet incolor, parchet lamelar etc.

Vom mai folosi în acest an și alte 
materiale noi ca faianța colorată la 
băi, parchetul lamelar diferit colo
rat. prin impregnare, în aparta
mente. Vom experimenta placarea 
pereților din baie cu sticlă colorată 
și corpuri ceramice. Ca suport pen
tru parchet, vom introduce P.F.L.-ul 
poros, un bun izolator fonic. El face 
să dispară zgomotul care produce 
uneori neplăceri locatarilor. Vom 
executa în mod experimental pereți 
despărțitori din P.F.L. poros, care 
vor îndeplini același rol ca și pe
reții de zidărie. în plus, noua solu
ție va duce la eliminarea procedee- s-ău ^tabüïtTimite'de

sporită

CINEMATOGRAFE : LUPENI 
cinemascop (ambele serii) : 
(11 ; 17 ; 20). București (8,30 ;
15 ; 18), Alex Sahia (9,30 ; 12,15 ; 
20), Drumul Sel-ii (16; 18,30). 1
Chaplin: Republica (9,30; 
16,30; 19,00; 21,15), Elena
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), 
12.45; 15.15; 17,45; 20,15),

In acest an, productivitatea mun
cii în sectorul construcții va trebui 
să crească cu 8 la sută față de anul 
trecut. în scopul realizării acestei 
sarcini, în planul de măsuri al trus
tului pe 1963 s-a prevăzut trecerea 
de la urmărirea productivității mun
cii în unități valorice, cum s-a făcut 
pină acum, la urmărirea acestui in
dicator în unități fizice.

Această acțiune a fost pregătită 
încă din anul trecut. S-a făcut o ana
liză mai amplă a productivității mun
cii realizată la diverse blocuri, cu 
sisteme constructive diferite, ținîn- 
du-se seama de organizarea muncii, 
nivelul calificării formațiilor de lu
cru, ponderea lucrărilor auxiliare 
ș.a. Generalizînd rezultatele bune, .

> consum de

29 — 
Patria 
11,30 ;

■ ; 17,15 ; 
Festival 

11,45; .14.00;
Pavel (9,15; 

1 Mai (10,15; 
.............................. .. Gh. Doja (9; 

11,30; 14; 10,30; 19; 21,30), G. Coșbuc (9,45; 
12; 14,15; 10,30: 18,45; 21). Clinele sălbatic 
Dingo : rulează )a cinematografele Ma- 
gheru (9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Tine
retului (9 ; 11,20 ; 13,40 ; 10 ; 18.25 ; 20,50), 
Stefan cel Mare (10; 12; 15,30; 18; 20,36), 
Libertății (10 ; 12.30 ; 15,30 ; 18 : 20 30).
Șapte dădace ; rulează la cinematogra
fele V. Alecsandrl (14,30; 16,30; 18,30 >
20.30) , I. C. Frlmu (10 ; 11,45 ; 13,30 ; 15,15;
17 ; 19, ; 20,45), Grlvița (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
19 : 21), Floreasca (16 ; 18,15 ; 20 30).
Moartea în insula de zahăr : Victoria 
(9,45; 12: 14,15. 16,30; 18,45; 21). Fecioara : 
Central (10; 12; 14; 16,10; 18,20; 20 30),
Unirea (16; 18; 20), Flacăra (16: 18,15:
20.30) . Pedro pleacă în Sierra ; Lumina
(rulează in continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18.15; 20 30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). Baronul de Münch
hausen : 13 Septembrie (11,30: 14.30; 16,30: 
18,30; 20,30), G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 
Fiul meu se însoară : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18; 20).
Camelia : înfrățirea între popoare (10.30; 
15,45; 18; 20,15) 23 August (9,45; 11,45; 14; 
16.Î0; 13^45; 21). Stolul'captiv : Cultural

Ușoare, 
formație
Soliști i 
Ion Mi- 
sate.

Xeri în țară i Vremea a fost în general 
umedă cu' cerul schimbător, mai mult 
acoperit în Oltenia și Muntenia, unde a 
nins temporar. In celelalte regiuni a 
nins cu totul Izolat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura la ora 14 oscila între 6 
grade la Berzasca și minus 4 grade la 
Toplița și Sulina. In București : Vreme 
umedă cu cerul acoperit. A nins tem
porar în cursul dimineții. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a aerului a 
fost de 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 martie. In țară i Vreme rece la 
început, apoi în încălzire ușoară. Cer 
schimbător. în nord-estul țării va ninge 
izolat. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară la început,. apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și minus 14 grade, 
local mai scăzute la început, iar maxi
mele între minus 6 și plus 6 grade. Di 
mineața ceață slabă. In București • 
Vreme rece la început, apoi în încălzi 
ușoară. Cer schimbător. Vînt slab. Tc- 
peratura staționară la început, apoi 
creștere.
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de la marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitala.6 Martie 1945. Un aspect
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De la Comisia electorală centrală pentru alegeri parțiale 
de deputați în Marea Adunare Națională

în ziua de 3 martie au avut loc 
alegeri parțiale de deputați în Ma
rea Adunare Națională, pentru locu
rile de deputați devenite vacante în 
circumscripția electorală Hațeg, re
giunea Hunedoara, 
scripția electorală 
giunea Argeș.

Comisia electorală 
alegerea unor deputați în 
Adunare Națională, verificînd 
crările comisiilor electorale de cir
cumscripție și ale secțiilor de votare, 
a constatat că alegerile- s-au desfă
șurat în conformitate cu dispozițiile 
Legii pentru alegerea deputaților în

F «•$

și în circum- 
Sîmburești, re-

centrală pentru
Marea 

lu-

Mărea Adunare Națională, candi- 
dații propuși întrunind marea majo
ritate a voturilor alegătorilor.

Comisia electorală centrală a ho- 
tărît înregistrarea și confirmarea re
zultatului alegerii ca deputat a to
varășului Miron Belea, în circum
scripția electorală Hațeg, regiunea 
Hunedoara, și a tovarășului Gheor
ghe M. Costache. în circumscripția 
electorală Sîmburești, regiunea Ar- 
,geș, urmînd a preda Comisiei de va
lidare a Marii Adunări Naționale 
dosarele cuprinzînd lucrările referi
toare la alegeri.

Consfătuire în probleme de silvicultură
La Constanța au început ieri lu

crările unei consfătuiri interregio
nale în cadrul căreia se dezbat p.ro-

măsurile tehnice și organizatorice 
ce trebuie luate pentru a se asigura 
îndeplinirea cu succes a tuturor sar

Declarația F. S. M. cu prilejul 
Zilei internaționale a femeii

PR AGA 5 (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei internaționale a femeii — 8 
Martie — Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității o declarație 
în care adresează salutul său fier
binte și prietenesc femeilor din toațe' 
țările și le asigură că sprijină întru 
totul lupta lor neobosită pentru re-

cunoașterea și lărgirea drepturilor 
lor, pentru progres social și pace.

în declarație se anunță că F.S.M. 
a convocat a doua conferință sindi
cală internațională pentru proble
mele femeilor muncitoare, care va 
avea loc la București, în octombrie 
1963.

Comunicatul comun poIonoJaoțian

Se împlinesc azi 18 ani de la o 
dată memorabilă în isteria poporu
lui nosiru — 6 Marfie 1945 — cînd, 
prin lupta celor mai largi mase popu
lare, conduse de partidul clasei mun
citoare-, a. fost instaurat primul guvern 
democratic din viața politică a Romî- 
niei.

Insurecția armată de la 23 August 
1944, pregătită, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Romîn, a pus 
o piatră, de hotar în evoluția țării, 
mareînd începutul revoluției popu
lare. La chemarea partidului, milioane 
de. oameni au ieșit în stradă, cerînd 
completa nimicire a fascismului, refa
cerea economică a țării, instaurarea 
unei democrații reale și consolidarea 
independenței naționale.' Participarea 
activă a maselor la viaja politică a 
țării noastre . nu mai cunoscuse nici
odată o asemenea amploare. într-un 
șir de județe, primăriile, preturile, 
prefecturile au fost luate cu asalt de 
mase. Muncitorii izgoneau pe fasciști 
din conducerea întreprinderilor. Răs- 
punzînd chemării comuniștilor, țăranii 
intrau cu plugurile în pămînturile mo
șierilor. în focul luptei pentru înfăp
tuirea pe cale revoluționară a refor
mei agrare și pentru cucerirea între
gii puteri de către oamenii muncii, 
s-a închegat alianfa muncitorească- 
fărănească ; în jurul clasei muncitoare, 
sub conducerea partidului, s-a făurit 
un larg front democratic, cuprinzînd 
țărănimea, intelectualii, păturile mij
locii de la orașe și sate, masele de 
femei și tineret, oamenii muncii apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoare. 
Aceste forje de nebiruit, aflate în 
continuă ofensivă, au doborîf rînd pe

plin principiul coexistenței pașnica 
între state, Ele își exprimă convin
gerea că întărirea păcii în întreaga 
lume impune rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale. Crea
rea zonelor denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii ar constitui 
o măsură. care poate grăbi realiza
rea dezarmării generale și totale.

Polonia și Laosul se pronunță 
pentru interzicerea imediată a ex
periențelor cu arma atomică și pen
tru retragerea forțelor armate străi
ne de pe teritoriile altor state.

VARȘOVIA 5 (Agerpres).— La 
Varșovia a fost publicat un comu
nicat comun polono-laoțian după 
vizita făcută în această țară de către 
regele Laosului, Savang Vathana. 
Intre cele două părți au avut loc 
tratative privind probleme interna
ționale actuale și dezvoltarea rela
țiilor reciproce.
. Astăzi, se arată în comunicat, pro
blema cea mai imporțantă este pre- 
întîmpinarea războiului racheto-nu- 
clear și întărirea păcii în întreaga 
lume. Ambele părți sprijină pe de

bleme legate de buna gospodărire a cinilor de plan ce stau în fața mun- 
patrimoniului forestier.
directori, 
maiștri și 
probleme 
r es tier și 
giunilor București, Galați, Iași și 
Dobrogea, Iau parte,. de asemenea, 
cercetători și proiectanți de la insti
tutele Ministerului Economiei Fo
restiere.

în cadrul consfătuirii — care con
tinuă și azi'— se analizează stadiul 
realizării sarcinilor prevăzute de Di
rectivele celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. privind buna gospodărire 
a-patrimoniului forestier, precum și

Participă 
ingineri-șefi, ingineri, 
tehnicieni specialiști' în ' 

de silvicultură, fond fô- 
vînătoar'e, din cadrul re-

citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din sectorul forestier în următorii 
trei ani.'Participanții la consfătuire 
discută și măsurile ce decurg prin' 
intrarea în vigoare a noului cod sil
vic. ' ’

Asemenea consfătuiri vor, avea 
loc în zilele, de 8—9 martie la Cra
iova, pentru regiunile Hunedoara, 
Argeș, Banat și Oltenia, și la Pre
deal, pentru regiunile Ploiești, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Crișana, 
Cluj'și Brașov, iar în zilele de 11—12 
martie la Cîmpulung Moldovenesc 
— unde, vor participa silvicultorii 
din regiunile Maramureș, Bacău și 
Suceava.-

Congresul Partidului Socialist din Belgia
Collard, președintele Partidului So
cialist din Belgia, a declarat că 
membrii partidului care nu șe- vor 
supune acestei hotărîri a congresu
lui riscă să - fie excluși din partid. 
Această declarație este -apreciată la 
Bruxelles ca un răspuns dat socia
listului Mandel care a criticat cu 
vehemență la congres proiectele de 
legi guvernamentale antidemocra
tice și în numele aripei, de stîțțgă a 
partidului socialist a chemat pe oa
menii muncii să lupte împotrivă 
acestor proiecte de lege.

BRUXELLES' 5 (Agerpres). — La 
Bruxelles și-ă început lucrările Con
gresul extraordinar al Partidului 
Socialist din Belgia. Pe ordinea de 
zi figurează proiectele de lege gu
vernamentale cu privire la „menți
nerea ordinii", care au ca scop li
mitarea dreptului la grevă al oa
menilor muncii. Ministrul afaceri
lor externe al Belgiei, Henri Spaak, 
a încercat , să justifice p.oziți.a con
ducerii partidului socialist în această 
privință.

Luînd cuvîntul la congres, Leo

lichidată exploatarea omului de către 
om. Romînia a devenit o fără înain
tată, cu o economie socialistă uni
tară în plină dezvoltare, cu o cultură 
înfloritoare. Pe măsura .dezvoltării. e- 
conomiei nationale, se ridică conti
nuu nivelul de trai al maselor. Nicio- 

istorie țara . 
noastră n-a avut o orînduire de stat 
afîf de trainică și profund democra—: 
tioă ca în zilele noastre; Eroica noas- 

care a pășit în 
în 

lupta pentru doborîrea puterii ■ex
ploatatorilor, își îndeplinește cu cinste : 
rolul de conducătoare a sfatului și 
poporului în opera de făurire a noii - 
orînduiri sociale. Alianța muncite- 
rească-fărănească, temelia...de ne-:;
zdruncinat a puterii populare, a fost ■ 
ridicată pe o treaptă-mai înaltă în 
urma încheierii colectivizării agricuk 
turij. Indisolubila unitate' moral-poli- 
tică a întregului popor în jurul par- ., 
'tidului reprezintă O ’ importantă' forjă' 
motrice a progresului societății.

Victoriile cucerite de poporul nos
tru în cei 18 ani care au trecut de 
la 6 Martie 1945 constituie, o ..strălu
cită confirmare a justeței polificji par
tidului nostru, bazată pe aplicarea 
creatoare.. a -învățăturii marxiSf-leni- 
niste la condițiile concrete ale Ro- 
mîniei. Strîns unit în jurul încercatei 
sale călăuze, Partidul Muncitoresc Ro
mîn, al Comitetului, său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor^ 
ghiu-Dej, poporul nostru îșf concen- - 
trează toate forjele spre înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. în vederea desăvjrșț-, 
rii construcjiei socialiste,

• . 4 >•.................... -, ....

rînd guvernele cu majoritate reacțio
nară, au smuls importante pozijii cla
selor exploatatoare, spulberînd unel
tirile reacjiunii interne și externe, 
care urmărea să stăvilească lupta re
voluționară a poporului pentru trans
formări democratice.

Valul luptei maselor populare, sub dată în frămîntata ei ■ 
conducerea partidului comunist, a im
pus, la 6 Martie 1945, alcătuirea gu
vernului democratic, condus de emi
nentul patriot și om de stat dr. Petru - tră clasă muncitoare, 
Groza. Aceasta a reprezentat o.schrm- puntea întregului nostru - popor ., 
bare calitativă în conținutei . pu
terii de stat, a însemnat instau
rarea la çîrma . țării a unui guvern în 
care reprezentanții clasei muncitoare, 
condusă de partidul comunist, aveau 
rolul preponderent. Prin această vic
torie poporul a ’ hotărît în esență 
soarta bătăliei pentru putere.

Clasa muncitoare a folosit aceste 
cuceriri pentru 
tante 
rarea 
delor 
orice bază de masă și se demascaseră 
ca agenturi ale puterilor imperialiste, 
iar ulterior îndepărtarea din guvern 
a ultimilor reprezentanți ai burghe
ziei au creat condițiile răsturnării 
monarhie1 și proclamării Republicii 
Populare Romîne, ceea ce a însem
na* cucerirea deplină a puterii de 
către clasa muncitoare în alianță cu 
masele largi ale țărănimii.

în cei 18 ani care au trecut de Ia 
6 Martie 1945 s-a schimbat fundamen
tal înfățișarea țării. Prin lupta poporu
lui a fost dobîndifă victoria deplină 
a socialismului la orașe și sate, a fost

a înfăptui impor- 
reforme democratice. Inlățur. 
din viafa politică a parfi- 
„istei-ice”, care-și pierduseră

In exploatările carbonifere
PLOIEȘTI .(coresp. „Scînteii”).. — 

în exploatările çarb.onifere din. ca
drul Trustului minier „Muntenia“ se 
acordă ô mafé atenție extinderii 
procedeelor de armare metalică și 
cu bolțari din beton. Susținerea me
talică'în abatajele cu front lung a 
fost: aplicată--.: în ultimele ■ luni la- 
pește 35 la sută din volumul lucră- . 
rllpr. La exploatarea çarbpniferà de M 

. Filipeștii de Pădure, susținerea me
talică" se folosește și în galerii'.cu ' 
bolțari dm prefabricate de beton s-a 
armat 47 la sută "din volumuL lu- 

' crărilor la înaintări. ‘
..Prin extinderea, armării: metalice 

, și : cu .^prefabricate din .beton, ..în exr 
ploatările acestui trust, s-au econp’-,. 
niisit de la începutul, acestui an și 
pînă acum 100 metri cubi mate’-tel 
lemnos? ' ' " ♦ " ■

Mdania Turcuș
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CE AȚS ÎNTREPRINS PENTRU Ä OBTSNE RECOLTE BOGATE DE PORUMB

La Trasîmli G
(Urmare din pag. I-a)

în vederea reușitei campaniei .de 
însămînțare și întreținerii culturii 
porumbului, o mare atenție am dat 
pregătirii cadrelor din G.A.'S.,’ spre 
a-și însuși cunoștințe temeinice pri
vind agrotehnica porumbului și ex
ploatarea mașinilor folosite. S-au or
ganizat instructaje teoretice și prac
tice la.G.A.S. Giurgiu, cu inginerii 
șefi din gospodării, inginerii meca
nici, șefii de secție și brigadierii de 
cîmp. Instructajul cuprinde, printre 
altele : cunoașterea metodelor folosi
te de gospodăriile fruntașe în obți
nerea de producții mari de porumb, 
a sistemei de mașini destinate cul-

A. S, București
furii porumbului, însușirea tehnicii 
semănatului. Fiecare participant este 
seminarizat cu privire, la verificarea 
căderii boabelor din cutie în brăz- 
dar, reglarea distanței dintre 'plante 
și între rînduri, reglarea adîncimii 
de semănat, viteza de .lucru,și re
medierea defecțiunilor. După termi
narea instructajului ținut la Giur
giu, participanții la instructaje 
vor pregăti cu aceleași probleme, pe. 
mecanizatori, și pe ceilalți oameni 
care vor lucra la cultura porumbu
lui în unitățile respective. După 
terminarea instructajelor și în gos
podării, se va trece la repartizarea 
mașinilor pe brigăzi și oameni, .cînd 
se va face și verificarea funcționă
rii fiecărei mașini în parte.

© Marți seara, colectivul.-Țeatrului mu
zical din Brașov a prezentat pe scena 
Teatrului C.C.S. din 7Ca-pitală cel. de-al 
IlI-lea și ultimul spectacol- de balet- în 
cadrul turneului "pi*’- cȘTfe-f întreprinde în 
Capitală. Spectacolul "a'cuprins baletele 
„Mica serenadă”,- „Șeherezada” și- „Ta-.' 
blouri din Galeria națională”.

® Marți după-amiază; la Casa priete
niei romino-sovietiçe din Cluj, a avut 
ioc conferința „Figuri -de femei sovieti
ce”. A vorbit tov. .Aurelia Dănilă, vice
președinta Consiliuțui. regional al femei
lor. După conferință, cei prezenți au vi
zionat filmul sovietic „Ivana’”

Lucrări gospodărești
PIATRA NEAMȚ (coresp. '„Scînteii“-).

— Cuejdiul este un pîrîu care frece 
prin orașul Piatra Neamț. Deseori, în 
urma ploilor sau a topirii zăpezii, a- 
pele se umflă, ies ăin albie ;prov,ocîn'd 
stricăciuni. Sistematizarea orașului Pia
tra Neamf-și în ■ special „construirea pe 

. Thalul Gu-ejdiului a unor blocuri de lo
cuințe, au. ridicat problema, amenajării, 
și regularizării acestui pîrîu. încă din 
anul trecut, constructorii întreprinderii 
nr. 4 din localitate au executat două 
baraje în satele Cuëjdiu și Dărmăneșfi 
care previn ■ inundațiile, regularized 
debitul apelor.-țn -prezent,, aceiași , con
structori execută lucrări de betonare a 
malurilor pîrîului în zona noilor con
strucții de locuințe.

La 3 martie, a încetat din viață, 
după o. grea și îndelungată suferim-, 
ță, tovarășa Melania Turcuș, acti
vistă a Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Născută la 4 octombrie 1926 în co
muna Sărăcsău, regiunea Hunedoa-' 
ra, dintr-o familie de muncitori ce- 

■ feriști,- Melania Turcuș s-a consacrat, 
după absolvirea școlii pedagogice, 

‘ instruirii și educării tinerei genera
ții, mtmcihd ca învățătoare.

în apul 1947 a intrat în rîndurile 
Partidului Comunist Romîn și a 
muncit, mulți ani ca activistă în 
aparatul- -Comitetului Central
P.M.R. și apoi al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R.

Prin încetarea din viață ă Meta
niei- Turcuș, tovarășii săi de muncă 
au pierdut un activist devotat cauzei 
construirii socialismului în patria 
noastră.

Amintirea ei va rămîne veșnic vie 
în inimile^, tuturor celor care au cu-, 
noscut-O. ■ "

UN GRUP DE TOVARĂȘI

al

*

Incinerarea va avea loc Ia crema
toriul Cenușa, în ziua de 6 martie 
1963, orele 11.

La TmsLn!
(Urmare dip pag. I-a)

Acum este în curs de desfășurare 
instruirea tuturor cadrelor din 
G.A.S. care vor lucra la cultura po
rumbului. Mulți din inginerii care 
lucrează în unitățile profilate pe 
cultura porumbului au și fost 
instruiți timp de trei zile la Trustul 
central Gostat, pe probleme privind 
metodele ce trebuie aplicate pentru 
obținerea de producții mari, modul 
de folosire a mașinilor de semănat 
etc. Asemenea instructaje se vor or
ganiza pe centre de gospodării, cu 
cadrele de conducere, iar apoi în 
fiecare Unitate cu toți brigadierii, 
mecanizatorii, mecanicii de ateliere 
etc.

Pînă cînd mașinile vor ieși în 
cîmp mai avem de rezolvat însă 
unele probleme. Este întîrziată li
vrarea discurilor pentru semă
nători și a îngrășămintelor chi-

G. A. S. Constanța
mice. în unele gospodării există 
posibilități pentru cultivarea irigată 
a porumbului, ceea ce în condițiile 
din Dobrogea are o deosebită însem
nătate pentru asigurarea unei pro
ducții ridicate. Din anii trecuți există 
amenajări pentru ■ irigații. Trebuie 
să arătăm însă că o parte dintre a- 
ceste amenajări s-au stricat, iar pen
tru refacerea lor nu s-au luat prea 
multe măsuri. Solicităm în această 
privință un mai mare sprijin ji din 
partea ■ - - 
precum 
apelor, 
nomice 
tente.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din gospodăriile de stat, din cadrul 
trustului nostru se străduiesc să 
muncească cu și mai mult avînt 
pentru a obține recolte mari de po
rumb în 1963.

Trustului central al- G.A.S., 
și al Comitetului de stat al 
în vederea exploatării eco- 
a sistemelor de irigat exis-

Pregătiri pentru campania agricolă de primăvară
CLUJ (coresp. „Scîn

teii“). — Stațiunile de 
mașini și tractoare din 
regiunea Cluj au termi
nat reparatul a 1896 
pluguri, 1381 de semă
nători de cereale 
ioase și porumb, 
cultivatoare și 242 
pe, îndeplinindu-se
fel planul la repararea 
acestor agregate și 
unelte agricole. în 
S.M.T.-urile din regiune 
au fost reparate peste 
1 600 de tractoare. Pri
mele stațiuni care au 
.terminat reparațiile sînt

pă-
132 

gra- 
ast-

cele din Bonțida, Cîm- 
pia Turzii și Huedin.

■Â-
în stațiunile de ma

șini și tractoare din re
giunea Dobrogea se fac 
ultimele pregătiri pen
tru începerea lucrări
lor agricole de primă
vară. Numeroase bri
găzi de tractoriști au 
plecat în gospodăriile 
agricole colective 
care vor lucra 
acesta. împreună 
colectiviștii, mecaniza
torii stabilesc măsu
rile necesare pentru- 
ca din primele zile

in 
anul 

cu

bune de lucru în cîmp 
să înceapă cu toate 
forțele însămînțările de 
primăvară; Se reglează 
și încearcă semănăto- 
rile, se verifică sămîn- 
ța, se stabilesc lucră
rile de pregătire a so
lului înainte de semă
nat.

Folosind timpul pri
elnic, mecanizatorii din 
raioanele Neg'ru-Vodă 
și Medgidia au început 
arăturile, grăpatul o- 
goareior de toamnă, iar 
în unele gospodării și 
desfundarea terenurilor 
ce urmează să fie plan
tate cu vie. (Agerpres)

SPORT

„Mondiaîeie" de hochei
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 

Mîine, la Stockholm începe cam
pionatul mondial și european de 
hochei pe gheață. De data aceasta, 
la competiție participă, fără excep
ție, cele mai bune echipe din lume.. 
Specialiștii consideră ca princi
pale favorite echipele : Canadei, 
U.R.S.S., Suediei, R.S. Cehoslovace.

Grupa B cuprinde 7 echipe : El
veția, Norvegia, R.P. Romînă, An
glia, R.P. Polonă, Franța și Iugo
slavia. Hocheiștii romîni, învingă
tori în grupa C la campionatul din 
1961, își măsoară pentru prima oară 
forțele cu formații redutabile, cum 
sînt cele ale Elveției, Norvegiei, 
Poloniei, Angliei, participante în 
trecut la grupa A.

Hocheiștii romîni, care au sosit 
luni seara la Stockholm, ati făcut 
marți primul antrenament de aco
modare. Echipa noastră este caza
tă la hotelul Kristineberg, împreu
nă cu formațiile Franței, R.P. Po-- 
lone și Iugoslaviei.

începe noul campionat 
de riigbi

Federația romînă de rugbi a de- • 
finitivat. programul campionatului 
republican pe anul acesta. Etapa 
I va avea loc duminică ,17 martie. - 
Campioana de anul trecut, -Grivița 
Roșie, joacă. în primul meci cu 
noua promovată, Constructorul- 
Bîrlad. Cealaltă echipă recent pro
movată, Farul Constanță va juca 
pe teren propriu cu Știința Timi
șoara. în Capitală se 'mai dispută 
meciurile : Gloria—Dinamo, Uni
rea—Steaua și Progresul Bucu
rești—CS M.S. Iași. -Echipa studen
ților din Cluj primește ' Vizita 
Științei din Petroșeni.

O nouă cerere de a se reexamina împrejurările 
asasinării lui Lumumkă

NEW YORK ,5 (Agerpres). — Alex 
Quaison . , Sackey, reprezentantul 
permanent al Republicii Ghana la 
O.N.U., a. adresat la 4 martie pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
Geraldo de Caryallo Silos, o scri
soare în care cere Convocarea Con
siliului de .Securitate pentru a studia 
din nou raportul cu privire la ■ îm
prejurările în care a fost ucis fostul 
prim-ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumbà.

După cum se știe, în urma unei 
hotărîri a Consiliului de Securitate 
din februarie 1961, a fost creata o

r . •! -

t
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comisie specială O.N.U.?. însărcinată 
cy studierea împrejurărilor în care 
Patrice Lumumba și doi colabora
tori al săi au fost asasinați. în com
ponența acestei comisii au intrat re
prezentanți ai Birmaniei, Etiopiei, 
Mexicului și Togo-ului. în noiembrie 
19S1. comisia a prezentat p.N.U. un 
raport din coreț pe baza diverselor 
documente și mărturii, reieșea că 
Patrice Lumumba a.fost ucis de că
tre „președintele“ Katangăi, Chombe. 
, Se știe însă, .că 'nici Organizația 
Națiunilor Unite, nici Consiliul de 
Securitate, nu au luat pînă acum nici 
o măsură împotriva vinovatului.

Camera reprezentanților din Congo 
nu și-a putut relua activitatea

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — La 
4.martie a expirat termenul vacan
ței" pe care, la începutul lunii ia
nuarie, sub'pretextul economiilor, gu
vernul Adoula a oferit-o depuiaților 
care iau atitudine împotriva sa în 
parlamentul congolez. Totuși, deși a 
fost stabilită data reluării activității 
parlamentului, cea de-a. șasea se
siune a Camerei inferioare a Parla
mentului — Camera Reprezentanți
lor — nu și-a reluat activitatea. Din

cei 127 de .deputați ai Camerei Re
prezentanților, în sala de ședință 
s-au întrunit numai 56, întrucît un ... 
mare. grup de deputați din partea- 
Katangăi nu s-au prezentat la des
chiderea sesiunii.

Camera Superioară a Parlamente-' ;£ 
lui Congolez — Senatul — și-a re- 
luat activitatea la 4 martie, întru
nind numărul de voturi necesar 
pentru a se putea începe activitatea.

■>
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Activitatea diplomatică occidentală .
în problemele înarmării N.A.T.O.

Ziarele și agențiile de presă occidentale consacră numeroase comen
tării activității diplomatice desfășurate în capitalele occidentale. La 
Paris a avut loc o ședință a Consiliului permanent al N.A.T.O., la care 
a participat trimisul special al președintelui S.U.Ä., Livingston Merchant! 
în continuare acesta a avut la Roma q serie de întrevederi cu membri di " 
guvernului italian. O vizită de trei zile a făcut în S.U.A. ministrul de 
război al R.F.G., von Hassel. A traversat oceanul cu aceeași destinație și 
Walter Hallstein, președintele Comisiei Pieței comune europene.

Intr-o corespondență din Washing
ton, James Reston a precizat în 
„New York Times“ motivele vizitei 
în Europă a lui Merchant : „Princi
palii aghiotanți și ambasadori ai 
președintelui nu au reușit pur și 
simplu să cadă de acord cum să 
reacționeze la politica atomică pro
pre a președintelui de Gaulle, 
astfel încît s-a găsit un expedient 
temporar. Acesta constă în a trans
fera problema de la Washington în 
Europa. Ambasadorul Livingston 
Merchant a plecat acolo, nu pentru 
a propune o politică nouă, ci pentru 
a cere guvernelor europene să în
cerce să cadă de acord asupra unei 
politici... Recent, la Casa Albă s-a 
vorbit mult în special despre ajuto
rarea Europei pentiu a crea o forță 
nucleară independentă, controlată 
nù de o țară ci de un comandament 
european multinațional și legată prin 
N.A.T.O. de forța atomică indepen
dentă a S.U.A., dar în stare ca în- 
tr-un caz extrem să ducă un război 
.atomic fără aprobarea S.U.A." ...A- 
ceasta „ar da Europei o alternativă 
la politica atomică a lui de Gaulle". 
Vorbind despre „dificultățile reali
zării acestei' soluții“, Reston subli
nia : „Conducerea executivă a S.U.A. 
este împărțită în privința măsurilor 
ce trebuie luate, dar chiar dacă nu 
ar fi, nu poate obține aprobarea 
Congresului pentru o schimbare. în
tre timp majoritatea . principalelor 
țări vest-europene esté implicată în 
■crunte bătălii, politice interne care 
fac ca negocierea serioasă a unei 
probleme atît-de importante să fie 
dificilă, dacă nu imposibilă. Nimeni 
nu poate spune ac.ùm cu certitudine 
cine vă fi la puteie peste un an în 
Marea Britanie, R F. Germană sau 
Italia, Politica partidului . laburist 
cu privire la apărarea nucleară în 
Marea Britanie, de pildă, este sus
ceptibilă să fie cu totul deosebită 
de cea -a- g-u-vernului Macmillan.

: ’ -' Pentru -toate aceste motive, ambct- > 
.sadorul Merchant nu prea poate

de^ăvîrși crearea unei forțe nuclea- 
re"‘de șoc independente și proprii".

„Costul executării planului ame
rican — constată ziarul italian 
„Corriere della Sera“ — este practic 
astronomic, ia'r complicațiile, nu nu
mai tehnice ci și politice, care ar 
putea decurge de aici, se prevăd 
imense". '

După cum 
occidentali,

öbservatörii 
ținînd sea- 
comenzi a

• li

constată
face altceva decît să asculte; Și pă- ma" dZ^Upsà acută A‘de u
^'±Je'Bare, 19 -aU-dv în ,Eur°Pa șantierelor navale din principalele
despre viitorul apărării nucleare în 
zona Atlanticului sînt susceptibile 
să fie la fel de diverse și contradic
torii ca cele auzite de el în cursul 
reexaminării de la Casa Albă".

Corespondentul din Paris al a- 
genției United Press International a 
anunțat că L. Merchant a reînnoit, la

îngrijorarea

Răsfoind presa străină

ședința din săptămîna trecută a 
consiliului permanent al N.A.T.O.. in
vitația S.U.A. adresată aliatilor 
vest-europeni de a participa la crea
rea „forței nucleare multilaterale". 
„Din surse ale S.U.A. — relatează 
U.P.I. — s-a afirmat că Merchant a 
evitat să adopte o atitudine dură, 
cerînd un răspuns categoric. Potri
vit acestor surse, ei a prezentat pro
iectul și a declarat membrilor Con
siliului că toate țările membre pot 
participa, subliniind faptul că S.U.A. 
doresc să afle punctele lor de ve
dere.

Șeful delegației britanice, Evelyn 
Shuckbùrgh, a arătat punctele de 
vedere ale guvernului britanic în 
legătură cu acest plan. In pofida 
convorbirilor anglo-americane care 
au avut loc la Washington săptă
mîna trecută (18—24 februarie — n.r.) 
aceste puncte de vedere se deose
besc oarecum de cele ale S.U.A. 
S.U.A. sînt pentru montarea proiec
tilelor „Polaris“ pe nave de supra
față, cel puțin în primii ani ai pla
nului, în timp ce Marea Britanle 
dorește să se creeze o forță de 
submarine cu proiectile „Polaris".

După cum s-a arătat din surse ale 
N.A.T.O., delegatul francez, François 
Seydoux, a reafirmat împotrivirea 
față de acest plan a președintelui 
de Gaulle care g. arătat limpede că 
Franța‘nu vă participa la nici un 
plan de satură să o împiedice a-și

țări vest-europene și 'de
unor guverne față de costul ridicat 
al' submarinelor atomice, au lan
sat varianta forțelor nucleare mul
tilaterale, dotate cu proiectile „Po
laris" instalate pe nave de su
prafață. Susținînd această orien
tare, ca o cale mai „ispititoare" 
pentru învingerea rezistenței a- 
liaților, buletinul de știri al Ca
sei Albe apreciază că în 
privește „alegerea de bază din
tre navele și submarinele înzestrate 
cu forța propusă, S.U.A. manifestă o 
atitudine flexibilă. Dacă participanții 
în cadrul alianței — menționează 
comentariul — insistă asupra sub
marinelor, ei Ie vor putea avea, dar 
punctul de vedere subliniat de Sta
tele Unite pune accentul pe avan
tajele substanțiale care ar rezulta 
din adoptarea unei flote de supra
față. Aceste avantaje ar consta în 
cheltuieli mai scăzute, într-o' mai 
mare ușurință a alcătuirii echipaje
lor multinaționale ale navelor și în 
timpul mai redus pe care l-ar nece
sita Intrarea în funcțiune a navelor 
de suprafață echipate cu rachete 
„Polaris".

Spre deosebire de submarine, na
vele de suprafață ar putea fi con
struite oriunde, oferind astfel șanti
erelor navale europene o șansă de 
participare".

înaintea vizitei lui Merchant în 
Europa, la Washington s-au purtat 
tratative anglo-americane în cadrul 

. cărora s-a manifestat din nou deo
sebirea de vederi cu privire la 
crearea „forței multilaterale". „O 
forță de suprafață — scrie ziarul 
„Paris presse l'intrasigeant“ — va 
face din Anglia un partener, ca 
oricare altul. Acest nou revi
riment american în favoarea unei 
forte de. suprafață... apare . pentru 
enqlezi ca o repetare a afacerii 
„Skyfeolt". (în locul rachotelor

ce

„Skybolt" pe care S.U.A. a renunțat' 
să le furnizeze Angliei, aceasta a 
acceptat promisiunea de a i se' da 
rachete „Polaris"). „Dat fiind că 
Statele Unite au refuzat să folo
sească nave obișnuite pentru pro
priile lor „Polaris“ — scrie ziarul en
glez, „Guardian", — preferința lor 
bruscă pentru acest gen de trans
port în cadrul N.A T.O. pare sus
pectă",•

Cît privește vizita lur von Hassel 
la Washington, ziarul elvețian 
„Neue Zürcher Zeitung" menționează 
că în legătură cu aceasta „s-au 
făcut multe speculații... Guvernul de 
la Bonn — scrie ziarul — și-a expri
mat dorința de a colabora, la înjghe
barea puterii atomice a N.A.T.O... 
Această hotărîre este în primul rînd 
de natură politică ; ea înseamnă că 
R.F.G. dorește să mențină și să con
solideze și mai mult strînsele relații 
cu S.U.A., nu numai în domeniul 
apărării, ci și în domeniul politic 
și politico-economic la . nivelul 
„partenerilor atlantici“ ; guvernul 
federal speră că va putea să facă 
acest lucru în pofida acordului de 
la Paris. Prin această colaborare 
însă. Bonnul vrea să-și asigure și 
dreptul de a-și spune cuvîntul cu 
prilejul hotărîrilor privind strategia 
atlantică și folosirea armelor nu
cleare“.

în ajunul plecării lui von Hassel 
la Washington, ziarul „Die Welt" îsi 
exprima speranța că acesta „va 
găsi pe partenerii săi de tratative 
americani dispuși să- sprijine o 
avansare a Republicii Federale în . 
ierarhia de comandă a N.A.T.O.

Pînă în prezent — sublinia ziarul 
— R.F. Germană nu este reprezen
tată în Standing Group — comisia 
permanentă — organul superior al 
piramidei militare de comandă a 
N.A.T.O. Standing Group esté format 
din reprezentanți ai șefilor statelor 
majore din S.U.A., Anglia și Franța.

Sprijinirea de către S.U.A. a pri
mirii R.F. Germane în Standing 
Group va constitui un nou indiciu că 
Bonnului... îi revine o poziție cheie ' 
în concepția atlantică a Washing
tonului".

Vizita și convorbirile lui von Ha
ssel s-au încheiat cu un comunicat 
în care se subliniază „importanța 
menținerii și întăririi unei colaborări 
strînse între cele două țări". După 
reîntoarcerea sa la Bonn, von Ha
ssel a declarat că a comunicat in
terlocutorilor săi de la Washington 
adeziunea deplină a guvernului 
vest-qerman la planul de creare a 
forțelor atomice multilateiaJe. Ră
mîne de văzut care va fi reacția 
acestei declarații în alte capitale 
occidentale și, mai ales, la Paris.
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In sprijinul dezarmării 
și coexistenței pașnice

Lucrările sesiunii Comisiei Economice 
pentru Asia și Extremul Orient cosmonaut

Aniversarea proclamării 
independenței Ghanei

u-’-’

STOCKHOLM 5 
(Agerpres). — La
3 martie, la Mal- DE PREZIDIUL CONSILIULUI 
mö a avut loc șe
dința lărgită a 
Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii în cadrul că
reia au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului președintelui e- 
xecutiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, J. Bernal, despre 
securitatea europeană și problema 
germană și a raportului lui A. E. 
Korneiciuk, membru al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, despre 
campania mondială pentru dezarma
re generală și pace.

După încheierea discuției genera
le, Prezidiul a adoptat Apelul către 
popoarele Europei, Apelul către Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, Apelul cu privi
re la organizarea campaniei de pri
măvară pentru dezarmare și pace, o 
rezoluție cu privire la încetarea ex
periențelor cu. arme nucleare, .pre
cum și o serie de alte documente.

Subliniind primejdia unui război 
termonuclear, Apelul către popoare
le-Europei cheamă toate popoarele 
să depună eforturi energice pentru 
a -obține din partea guvernelor lor 
crearea în centrul Europei a unei 
vaste zone în care să nu existe arma 
nucleară, lichidarea tuturor bazelor

nucleare străine, 
reglementarea, pe 
calea unui tratat 
international, a tu
turor problemelor 
litigioase care au

• rămas în Europa de pe urma celui 
; de-al doilea război mondial, recu- 
■ noașterea de către toate țările a e- 

xistenței celor două state germane
: și a actualelor lor frontiere, precum 

și rezolvarea problemei Berlinului 
occidental în așa fel încît acest oraș 
să înceteze de a mai fi centrul răz
boiului rece.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a chemat pe toți oamenii și 
organizațiile iubitoare de pace să 
organizeze’în primăvara acestui ah, 
concomitent în toate țările lumii, o 
vastă campanie de acțiuni în apăra
rea păcii. Subliniind că omenirea do
rește coexistență pașnică, încetarea 
cheltuielilor pentru înarmare și în
cetarea ( pericolului războiului nu
clear, Apelul cu privire la organi
zarea unei campanii de primăvară 
pentru dezarmare și pace cheamă la 
organizarea de marșuri, mitinguri, 
demonstrații, depuneri de petiții și 
la alte forme de activitate ale lup
tei pentru pace.

Prezidiul a hotărît să convoace 
sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii în iunie 1963.

lului de trai din țările bogate și cele 
sărace".

Participanții la sesiune au trecut 
apoi la discutarea primului punct 
de pe ordinea de zi — situația eco
nomică din Asia.

Luînd cuvîntul, președintele Fili- 
pinelor, Macapagal, a declarat: 
Este necesar să renunțăm la păre
rea învechită că regiunea Asiei și 
Orientului îndepărtat trebuie să pro
ducă numai orez, copra, cauciuc, 
cafea și alte produse și că indus- 

relațiile corner- tria, comerțul și transportul sînt un 
apanaj al țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Macapagal a subliniat că popoa
rele Asiei nu7și vor putea ridica ni
velul de viață pînă cînd nu vor tre
ce pragul industrializării.

Președintele Filipinelor a arătat 
că este necesar să se stabilească 
de urgență relații economice mai 
strînse între țările membre ale 

și să se extindă piețele 
lichidarea marii pentru exportul mărfurilor acestor

MANILA 5 (Agerpres). — La șe
dința din 5 martie a celei de-a XlX-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient 
(C.E.A.E.O.) a luat cuvîntul U Nyun, 
secretar executiv al C.E.A.E.O.

El a subliniat necesitatea impe
rioasă pentru țările Asiei de a ri
dica nivelul de trai al populației. El 
a declarat că în prezent milioane de 
oameni din Asia se culcă în fiecare 
noapte flămînzi. Ei trăiesc în condi
ții neomenești, de cumplită mizerie.

Referindu-se la 
ciale ale țărilor Asiei și Extremului 
Orient, vorbitorul a arătat că piedi
cile existente în calea comer
țului sau cele create prin piețele 
recent unificate ale Europei occi
dentale „lasă să se întrevadă ele
mente de neechitate".

In încheiere, U Nyun a spus : 
„Este timpul ca țările dezvoltate și 
în curs de dezvoltare să-și unească 
eforturile pentru a atinge împreună C.E.A.E.O. 
mărețul obiectiv 
diferențe existente în domeniul nive- țări.

Incercări de a activiza Asociația europeană 
a liberului schimb

MOSCOVA 5 
Revista ;,Aviația

(Agerpres). — 
și cosmonauti

ca“ a început să publice file din 
jurnalul unui pilot cosmonaut al 
cărui nume nu a fost anunțat.

Autorul scrie că cosmonautica 
a încetat de a mai fi doar o orien
tare în știință sau un domeniu 
al științei, astăzi ea reprezintă o 
activitate concretă a omului. 
Pentru ca să devii cosmonaut în 
accepțiunea largă a acestui cu- 
vînt și să nu fii un simplu „bir
jar cosmic" ești nevoit să înveți, 
mult și perseverent. Programul 
de pregătire a celor care sînt nu
miți cosmonauți — 5, 6, 7 etc. nu 
mai este același ca în trecut. După 
zborurile lui Gagarin, Titov, Ni
kolaev și Popovici, pe baza dări
lor de seamă și recomandărilor 
lor, în program au fost introduse 
corective și completări.

★
Ministerul Apărării al U.R.S.S. 

a instituit noua insignă „Pilot- 
cosmonaut“ clasele I-a, a II-a și a 
IlI-a. Clasele sint stabilite în felul 
următor : clasa a IlI-a printr-un 
ordin al comandantului suprem al 
forțelor militare aeriene pentru 
un singur zbor cosmic ; clasele a 
II-a și I-a printr-un ordin al mi
nistrului apărării al U.R.S.S. pen
tru-două sau trei zboruri cosmice.

Exîsta condiții obiective pentru a lichida 
impasul de la Geneva

Influentul ziar britanic 
„Times” publică în numă
rul din 4 martie, un edito
rial consacrat actualului 
stadiu al tratativelor de la 
Goneva în problema in
terzicerii experiențelor nu
cleare. în articol se arată 
că există condiții obiecti
ve-pentru realizarea unui 
acord și se demonstrează 
absurditatea cererii ame
ricane de a se efectua 
mai multe inspecții anual 
pe teritoriul țărilor care 
ar putea face experiențe 
nucleare subterane.

„Poziția americană — 
scrie „Times" — este greu 
de înțeles. Dacă Uniunea 
Sovietică ar fi hotărîtă să 
efectueze experiențe sub
terane secrete, este posi- 
b'l ca pînă și instrumen
tele științifice moderne de 
control să fie dejucate 
prin programarea unei 
explozii într-un moment 
care să coincidă cu o a- 
numită fază a unui cutre-

„Times“ 
despre tratativele 

in problema 
experiențelor nucleare

mur de pămînf natural. 
De fapt este improbabil 
ca sovieticii să cîștige 
mult din acest procedeu nerodnice, 
complicat pentru a merita 
să fie aplicat, sau ca, în 
acest caz, el să afecteze 
grav echilibrul strategic ; 
iar în ceea ce-i privește, 
cred oare americanii cu 
seriozitate că opt inspec
ții le-ar da o șansă sim
țitor mai bună de defec
tare... decîf trei Inspecții ? 
Nici una din marile puteri 
nucleare nu are d.e fapt 
mare lucru de cîștigat din 
experiențele subterane 
secrete. Primejdia efec
tuării unor experiențe 
nesupuse controlului rezi
dă în proliferarea armelor

nucleare, nu în perfec
ționarea tehnicii de către 
Uniunea Sovietică și 
S.U.A.

Este momentul ca re
prezentantul britanic la 
Geneva să facă cunoscut 
că cel puțin una din pu
terile nucleare este exas
perată de discuțiile nesfîr- 
șife și, după cît se pare, 

Nu s-ar face 
nimic rău, ba chiar s-ar 
face mulL bine, dacă s-ar 
arăta limpede americani
lor că a continua să res
pingă oferta celor trei 
inspecții (propuse de 
U.R.S.S. — n.r.) înseamnă 
a sfida logica militară și 
științifică.

...în afară de cazul în 
care guvernul britanic are 
de gînd să efectueze noi 
experiențe nucleare în 
scopuri proprii, este greu 
de înțeles pentru ce el 
nu ia o inițiativă pozitivă 
pentru a lichida actualul 
impas de la Geneva".

LONDRA 5 (Agerpres). — în urma 
eșecului tratativelor de la Bruxelles, cu 
privire la aderarea Marii Britanii la 
Piața comună, se observă o intensifi
care a activității Asociației europene a 
liberului schimb (E.F.T.A.) patronată de 
Anglia. La consfătuirea recentă de la 
Geneva, reprezentanții celor, șapte 
țări membre ale E.F.T.A. (Anglia, Aus
tria, Danemarca, Elveția, Norvegia, 
Portugalia și Suedia) au examinat pro-

Un interviu 
al lui Bruno Kreisky

BONN 5 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Austriei, Bruno 
Kreisky, într-un interviu acordat zia
rului vest-german „Westfälische 
Rundschau", a respins zvonurile 
răspîndite prin presă referitoare la 
intenția Austriei de a ieși din Aso
ciația europeană a liberului schimb 
(E.F.T.A.). In același timp, Kreisky 
a declarat că Austria nu intențio
nează „în nici un caz“ să renunțe la 
intențiile sale cu privire la aderarea 
la Piața comună.

blema unei ' noi reduceri cu zece la 
sută, înainte de termen, a tarifelor în 
comerțul bilateral începînd de la 1 
iulie 1963.

Reprezentantul Angliei la această 
consfătuire, Heath, a cerut țărilor mem
bre ale E.F.T.A. „să întărească această 
organizație“ pentru „a merge în pas” 
cu Piața comună în ce privește redu
cerea accelerată a tarifelor. „în pre
zent noi am anulat deja 50 la sută 
din-taxele noastre vamale, a declarat 
Heath, și treptat vom avea posibilități 
și mai mari“.

Intensificarea activității E.F.T.A. este 
determinată de tendința Angliei de 
a-și întări pozițiile în această organi
zație și de intenția de a exercita pre
siuni asupra Pieței comune. Dar cu 
prilejul consfătuirii de la Geneva au 
ieșit la iveală divergențe și între țările 
membre ale Asociației europene a li
berului schimb. Comentatorii din 
Londra subliniază că țările membre ale 
E.F.T'.A. a căror eco'npmie are, mai mult 
un caracter agricol, 
depind în măsură
agricultură au avut o atitudine 
rece față de acest plan.

_și prin urmare 
foarte mare de 

foarte

Greva minerilor francezi

Conferirea Consiliului 
național pentru prietenia 

americano-sovietică
NEW YORK 5 (Agerpres). — La 3 

martie, la hotelul „Belmone Plaza“, 
din New York, a avut loc conferin
ța consacrată celei: de-a 20-a aniver
sări a Consiliului . național pentru 
prietenia americano-sovietică.

Vorbitorii aut subliniat, printre al
tele, uriașele succese ale Uniunii So
vietice în domeniul1 ÎTivățămintului 
public, al dezvoltării economiei, po
litica ei de pace, necesitatea de d se 
prezenta poporului american adevă
rul, despre Uniunea Sovietică.

La banchetul café a avut loc cu 
ptilejul aniversării, A. F. Dobrlnin, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.. a dat 
citirq. telegramei de salut adresate 
de N. S. HrușcioV, Consiliului națio
nal pentru prietenia americano-so
vietică.

In fața unul amfiteatru al Universității din Accra
legături trainice, prietenești cu Re
publica Ghana. Ea a fost printre 
primele țări care au recunoscut noul 
stat ghanez și a salutat cu satisfac
ție proclamarea independenței ace
stuia. Vizita pe care eminentul om 
de stat dr. Kwame Nkrumah, preșe
dintele Republicii Ghana, a făcut-o 
în țara noastră, a contribuit la o mai 
bună și multilaterală cunoaștere re
ciprocă, la întărirea prieteniei din
tre popoarele romîn și ghanez. Ea a 
relevat, o dată în plus, că în princi
palele probleme ale situației inter
naționale, R. P. Romînă și Republica 
Ghana au puncte de vedere co
mune.

în aprilie 1962 a avut loc la Eucu- 
rești schimbul instrumentelor de rati
ficare a unor acorduri încheiate în
tre R. P. Romînă și Republica Ghana, 
menite să ducă la dezvoltarea cola
borării tehnico-științifice, a relațiilor 
comerciale Și de 
rală.

Oamenii muncii
apreciază relațiile
s-au statornicit între țările noastre și 
care continuă să șe dezvolte 3pre 
binele ambelor popoare.

Bucurîndu-se din toată inima de 
realizările obținute de poporul gha
nez în dezvoltarea economiei și cul
turii naționale, poporul romîn îi 
urează noi succese în munca și 
lupta pentru întărirea independenței 
naționale, pentru dezvoltarea econo
mică a țării și făurirea unei vieți 
prospere, pentru progres social și 
întărirea păcii.

Astăzi, poporul ghanez aniversea
ză proclamarea independenței țării 
sale. Se împlinesc șase ani de cînd, 
în martie 1957, pe harta continentu
lui african a apărut un nou stat in
dependent — Ghana. In iulie 1960, 
în urma referendumului pentru noua 
constituție, Ghana a fost proclamată 
republică unitară și suverană, luînd 
astfel sfîrșit statutul de dominion în 
cadrul Commonwealthului britanic.

In perioada care s-a scurs după 
cucerirea 
ghanez a obținut succese pe calea 
înlăturării consecințelor dominației 
coloniale. El și-a concentrat efortu
rile pentru 
naționale și 
trai.

Republica 
stigiul internațional prin promova
rea unei politici de pace și coexi
stență pașnică. în viața internațio
nală, în forurile internaționale, Gha
na aduce o contribuție constructivă, 
își asociază efortul la cel al torțelor 
care militează pentru cauza păcii, 
pentru apărarea intereselo; po
poarelor oprimate. Ghana se pro
nunță, de asemenea, pentru dezar
mare generală și totală, pentru co
laborare între popoare, pentru trans
formarea 
clearizată. Este cunoscut și apreciat 
rolul Ghanei'în lupta pentru lichida
rea colonialismului și deplina elibe
rare a Africii.

Alături de celelalte țări socialiste, 
R. P. Romînă, care a privit cu caldă 
simpatie lupta de eliberare a po
porului ghanez, întreține și dezvoltă

independenței, poporul

dezvoltarea economiei 
ridicarea nivelului de

Ghana și-a sporit pre-

Africii într-o zonă denu-

colaborare cultu-

din tara noastră 
prietenești, care

. LONDRA. —■ După cum transmite 
agenția France Presse, Denis Healeÿ, 
noul purtător de cuvînt laburist în 
problemele apărării, „a arătat în Ca
mera Comunelor că, opunîndu-se po
liticii „dezastruoase“ privind cea 
de-a treia forță europeană, precum, 
și oricărei forțe nucleare alta decît 
cea americană în cadrul N.A.T.O., 
partidul laburist va denunța acordu
rile de la Nassau, dacă va prelua 
puterea după viitoarele alegeri bri
tanice“.

După t ce a adus critici recentei 
„cărți albe“ a guvernujui în problé- 
mele apărării, „Healey — arață ă- 
genția — a invitat guvernul britanic 
să răspundă pozitiv la propunerile 
premierului Hrușciov privitoare la 
încheierea unui pact de neagresiune 
între țările N.A.T.O. și. țările Trata
tului de la Varșovia. Potrivit vorbi
torului laburist, Marea Brițanie ar 
putea, de asemenea, să ia inițiative 
rodnice în ce privește limitarea ar
melor clasice".

marți o 
dë greve partiale în sprijinul 
200 000 de mineri. Solidari cu 
minerilor, oamenii muncii din 
tămînt, transporturile publice, 
societatea de gaz și electricitate, te
lecomunicații. bănci, radiotelevizi- 
ünë, precum și din numeroase uzine 
au declarat marți o grevă de. scurtă 
durată, manifestînd pentru propriile

, PARIS 5 (Agerpres). — Corespon- francezi au declarat 
don tul Agerpres transmite : In ciu
da ordinului de rechiziție dat de au
torități, peste 120 000 de mineri din 
bazinele Nord și Pas de Calais au 
reluat, în dimineața zilei de marți, 
greva începută săptămîna trecută. 
Ca și în bazinul Lorenei, la' grevă 
participă aproape totalitatea oame
nilor muncii.

Cei aproximativ 50 000 de mineri 
din alte bazine miniere, rechiziționați lor revendicări, 
luni, deși au coborît în mină, au de
clarat o grevă a „brațelor încrucișa
te“. Inginerii și maiștrii s-au solida- 
rizat.cu lupta minerilor.

Aproximativ 500 000 de muncitori

serie 
celor 
lupt? 
învă- 
de la

SITUAȚIA DIN COREEA DE SUD

Ce se ascunde îndărătul operației „ ii
'într-o corespondență din Seul, pu

blicată nu de mult de ziarul „New 
York Times“, se relata despre gra
vele dificultăți economice prin care 
trece Coreea de Sud. în următoa
rele luni inflația monetară se va ac
centua ; prețurile cu amănuntul la 
unele mărfuri au crescut cu 50 la 
sută. în ultimii ani s-au înregistrat 
deficite serioase în bugetul țării, 
iar anul acesta se așteaptă un defi
cit și mai grav — eerie corespon
dentul ziarului amintit.

Înrăutățirea la maximum a situa
ției economice din Coreea de Sud 
aflată sub dictatura militară a lui 
Pak Cijan Hi (instaurată la putere 
printr-o lovitură de stat la 16 mai 
1961) este semnalată și de alte 
surse. La sfîrșitul anului 1962, potri
vit chiar postului de radio Seul, 80 
la sută din întreprinderile mici și 
mijlocii își închisesetă porțile din 
cauza invaziei în țară a „surplusu
rilor“ de mărfuri americane, a greu
tăților financiare și de desfacere, în 
prezent, funcționează doar 10-20 la 
sută din numărul total al fabricilor 
și uzinelor și numai 10 la sută din 
numărul minelor existente 
toriul sud-coreean. Ruina 
turii și stagnarea industriei 
vocat șomajul în masă, 
unul din patru muncitori 
reeni nu are de lucru“ - 
într-o 
„New York Herald Tribune“.

Realitățile sumbre din Coreea de 
Sud au iost reflectate și în re
vista americană „Wall Street Jour
nal", care, exprimîndu-și „profunda 
îngrijorare“, a subliniat că dacă nu 
se' vor Tua din timp măsuri, „vom fi 
martorii unui proces care se va des
fășura în mod automat“ — ziarul fă- 
cînd aluzie la explozia nemulțu
mirii populare din 1960, care a 
düs la răsturnarea marionetei Li 
Sîn Man. De data aceasta, cercurile 
interesate de peste ocean speră că 
prin schimbarea Ia timp a decoru
rilor — eventual și a unor perso-

pe teri- 
agri cul
cai pro- 
„Astăzi 
sud-co- 

— se arată 
corespondență publicată în

să poată preîntîmpina iepe- Cion Pil, șeful serviciilor, secre
te și „omul forte nr. 2 al Coreei 
de Sud", a anunțat că părăsește 
țara pentru a întreprinde un voiaj 
în străinătate. Totodată, 28 de func-

• ționari superiori din serviciile se
crete au fost concediațil Comen- 

tînd această știre, ziarul „Le 
Monde“ menționează că Kim Cion 
Pil . „încercase să organizeze un 
partid poliție cu ajutorul căruia să 
ajungă la putere". Intre timp, în 
locul lui a fost numit inaiorul Kim 
Joi-ciun.

„Pături tot mai largi ale poporului 
din Coreea de Sud își intensifică 
rezistența“, scrie ziarul „People’s 
Korea", care apare în Japonia. Po
trivit unui sondaj al opiniei publice, 
93,8 la sută dintre studenții din Seul 
se declară împotriva intenției lui 
Pak de a candida la postul de 

. „președinte“ — scrie același ziar, 
care citează și cuvintele rostite de 
un student la unul din mitingurile 
care au avut loc la Universitatea 
Koryio din Seul : „Noi am luptat cu 
prețul vieții împotriva regimului co
rupt al lui Li Sîn Man, atît de puter
nică era dorința noastră de a ob
ține dreptatea. Această dorință ră- 
mîne intactă și acum. Regimul co
rupt al dictaturii trebuie răsturnat".

Scriind despre intensificarea luptei 
poporului sud-coreean împotriva re
gimului dictatorial, ziarul englez 
„Eastern World“ sublinia pe bună 
dreptate : „Poporul Coreei de Sud, 
care a avut de îndurat atîtea „expe
riențe", își dă acum seama că pen
tru a obține schimbări radicale nu 
este suficientă doar răsturnarea gu
vernului aflat formal la putere, ci,

naje 
ta-rea unor asemenea evenimente.

Acestea sînt împrejurările în. care 
dictatorul Pak Cijan Hi a anunțat că 
în primăvara anului 1963 vor avea 
loc „alegeri prezidențiale și parla
mentare“. In ianuarie, purtătorul de 
cuvînt al iuntei militare a făcut cu
noscută intenția șefului ei de „a se 
rejrage în lună 'martie din serviciul 
militar activ“. Alți 20 de membri ai 
juntei vor face același lucru, pentru 
a se alătura unui „nou partid.de gu-

Mari- manifestații de solidaritate 
sub lozincile : „Salarii omenești“, 
„Jos rechizițiile” au avut loc în sea
ra zilei de luni în numeroase bazine 
miniere.

Corespondenții agențiilor de pre
să occidentale - au transmis în tot 
cursul zilei de 5 martie numeroase 
■știri din care. rezultă succesul total 
al acestei acțiuni revendicative. 

' „Greva este totală. începînd de azi 
dimineață în toate minele de cărbuni 
franceze — transmite agenția France 
Presse. Minerii din regiunile din 
nord s-au alăturat acestei mișcări în 
ciuda ordinului de rechiziție din 
partea guvernului, fapt care îi face 
pasibili de o pedeapsă pînă la un an 
închisoare".

Relevînd că greva minerilor se 
bucură de un larg sprijin, agenția 
U.P.I. transmite' că chiar și comitete 
locale ale partidului gaullist și-au 
exprimat solidaritatea cu greviștii. 
Marți seara agenția U.P.I. a relatat 
că „drept rezultat al reacției ener- 
gite a greviștilor față de ordinul 
guvernului de a se înapoia la lu
cru, se pare . că guvernul intențio
nează acum șă accepte anumite ce
reri ale minerilor“.

VARȘOVIA. In dimineața 
martie, la invitația guvernului 
xicului, Josef Cyrankiewicz, 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a părăsit Varșovia în- 
dreptîndu-se pe calea aerului spre 
Mexic.
. LONDRA. Luînd. cuvîntul la Ro
tary-Club din Dublin, directorul ad
ministrativ ăl societății „Irish Effi
ciency. . Centre Limited”, F. Talion, 
a declarat că piețele din Europa ră
săriteană reprezintă pentru indus
tria Republicii Irlanda posibilități 
potențiale extrem de importante.

Simposion despre
Delta Dunării la Moscova

de 5 
Me- 
pre-

MOSCOVA. Marți seara la Casa 
oamenilor de știință din Moscova a 
fost organizat un simposion pe tema 
„Ocrotirea și valorificarea naturii în 
Delta Dunării“. Cercetători de la In
stitutul de geografie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au prezentat o se
rie de comunicări. Cu mult interes a 
fost primită comunicarea tov. Ion 
Velcea, candidat în științe geografi
ce. de la Institutul de geologie și 
geografie al Academiei R. P. Ro

mine. .
- BONN. La 5 martie, fracțiunea parla
mentară a partidului creșfin-democrat 
din Bundestagul vesl-german a acordat 
puteri depline lui Heinrich von Bren
tano, președintele fracțiunii parlamen
tare U.C.D.-U.C.S , pentru a conduce 
consultațiile în legătură cu alegerea 
succesorului lui Adenauer.

NEW YORK. Curtea Supremă din 
S.U.A. a dat o puternică lovitură fe
roviarilor americani, stabilind că so
cietățile feroviare au dreptul să facă 
orice modificări în activitatea căilor 
ferate și pe această bază să efectueze 
concedieri în masă de muncitori 
funcționari.

ALGER. Ieri au început la Alger 
tratative algeriano-marocane pentru 
soluționarea unor probleme de inte
res comun. Acordurile vor fi per
fectate în mod oficial în cursul vizi
tei pe care regele Marocului o va 
efectua în Algeria începînd de la 13 
martie.

ATENA. în semn de ' protest îm
potriva intenției guvernului de a 
revizui actuala constituție, la 4 mar
tie a avut loc la Atena un miting 
al tineretului muncitor și al studen
ților pentru apărarea democrației. 
La miting au participat cîteva mii 
de persoane. „Fascismul nu va 
trece 1”, 
în luptă” 
ții la miting.

NEW YORK. Un grup de ziariști 
sovietici au cerut autorităților

S.U.A. aprobarea pentru a face o 
călătorie prin acele state și districte 
sudice ale S.U.A. unde se permite 
vizita cetățenilor sovietici. Nefiind 
nici o obiecfiune, ziariștii sovietici 
au plecat cu avionul la New Or
leans (statul Louisiana), unde însă 
un agent al -serviciului local de si
guranță le-a comunicat că deplasa
rea lor. spre sudul S-U.A. este inter
zisă. Corespondenții au fost nevoiti 
să se întoarcă la New York.

„Fascismul nu 
„Democrație 1”, „Unitate 
— au scandat participan-

BERLINUL OCCIDENTAL. în 
urma înfrîngerii în recentele alegeri 
a Uniunii creștin-democrate din 
Berlinul occidental, liderii partidu
lui social-democrat 
juns la un acord 
UiC.D. nu va mai
Senat. în schimb, au loc 
pentru formarea unei coaliții sena
toriale între social-democrați și 
partidul liber democrat.

și U.C.D. au a- 
pötrivit căruia 
face parte din 

tratative

Sentința in procesul conjuraților 
de la Petit Clamart

’I

vernămînt“, urmînd ca după ale
geri, dictatura militarilor să „ce
deze" puterea unui așa-zis „regim 
civil“.

După cum relatează coresponden
tul ziarului „New York Herald Tri
bune", dictatorul Pak Cijan Hi ur
mărește ca pînă la sfîrșitul lunii 
august „generalii sud-coreeni să fie 
instalați în fruntea unui guvern civil". 
Să cedeze e un fel de a spune, 
pentru că puterea le-ar reveni tot lor. 
în realitate deci, dictatorul Pale Ci
jan Hi și junta sa urmăresc 6ă-și 
schimbe doar uniforma și nicide
cum să renunțe la politica lor anti
populară. Ei și susținătorii lor nu 
urmăresc decît schimbări care... să 
nu modifice nimic.

Față de creșterea nemulțumirii 
populare, în sînul juntei militare 
aflate la putere se intensifică disen
siunile. In . țol cursul lunii ' februarie 
au avut loc remanieri-ministeriale și __ :. _____ ____ ...
concedieri ale unor funcționari su- este necesar să se pună capăt regi- 
periori. Cei trei miniștri, care se ocu- mului de ocupație militară străyiă“. 
pau' de' problemele economice, au Faptele arată că în zilele noastre, 
fost înlocuiți, fiind tăcuți „răspunză- de creștere impetuoasă a forțelor 
tori de situația economică dezas- democrației și păcii, existența regi- 
truoasă și în special do faptul că. murilor marionetă susținute de ba- 
nu au luat măsuri menite să împie- ionefe străine devine tot mai 
dice creșterea prețurilor“. Fapt precară, 
este că la 25 februarie, Kim L. SORESCU

IN VENEZUELA

(Desen de V .TIMOC)
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Vezi, Pedro, daca mai muncim cițiva ani Ia „Standard Oii , adu 
năm material de construcție pontru o căsuță.

După 26 de zile de dezbateri, 
curtea militară de justiție cu se
diul la Vincennes, lingă Paris, a 
pronunțat, cu majoritate de vo
turi, în noaptea de luni spre 

' marți, sentința în ■ procesul pe 
care întreaga presă l-a denumit 
„al conjuraților de la Petit Cla- 

. mart“.-Pe banca acuzaților s-au 
aflat atentatorii la viața președin
telui Franței.

„Capii" ■ complotului — colone
lul Jean-Marie Bastien Thiry. 
locotenentul Alain Bougrenet de 
la Tocnaye și 
Jacques Pré
vost — au fost 
condamnați la 
moarte; de a- 
semenea au 

. fost condam
nați la pe- 

. deapsa. capitală.
și Bernier, care însă n-au putut 
fi prinși. Pentru restul acuzaților, 
aflați în sala de judecată sau dis
păruți, au fost pronunțate trei 

. sentințe cu închisoare pe viață, 
două cu închisoare pe termen de 
15 ani. și alte trei cu închisoare 
pe termene de 10, 7 și 3 ani. Cel 
de-al 15-lea acuzat, pe care poli
ția a reușit să-l prindă de abia 
în ultimele zile ale procesului, va 
fi judecat ulterior.

Datorită orei tîrzii la care s-a 
dat sentința, presa de marți dir 
mineață. n-a publicat comentarii, 
reamintind ■ în schimb diferite a- 
mănunte în legătură cu atentatul 
nereușit săvîrșit la 22 august 
1962. In seara acelei zile, corte
giul oficial părăsise palatul Ely
sée, reședința președintelui de 
Gaulle, pentru a-l conduce pe a- 
cesta la aerodromul de la Villa- 
coublay, de unde urma șă ia a- 
vionul spre Colombey les-Deux- 
Eglises. La încrucișarea Petit 
Clamart, în apropiere de aero-

drom, automobilul în care se aflau 
generalul de Gaulle și soția sa a 
fost atacat cu focuri de arme au
tomate de un grup de teroriști 
din organizația O.A.S. La puțină 
vreme după aceea, poliția a ares
tat pe principalii organizatori ai 
atentatului — Thiry, Bougrenet și 
Prévost.

Procesul, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă încărcată, a pri
lejuit o serie de incidente între 
procurorul general și avocații a- 
cuzaților. După cum s-a ară

tat în presă, 
■■ — dezbaterile au

permis autori
lor complotu
lui, adică de 
fapt, organiza
ției teroriste 
O.A.S., să facă 

publicitate ideilor ei politice. 
După cum remarca ziarul „Pa
ris Jour“, lunga „depoziție, po
litică" a lui Thiry, șeful com
plotiștilor, care a vorbit timp de 
cîteva ore, a constituit o „sinteză 
a teoriilor fasciste contempo
rane".

Pe marginea procesului de 'a- 
bia terminat, unii observatori ăși 
manifestă surprinderea in legătu
ră cu faptul că, în chiar seara 
pronunțării sentinței, țeleviziudea 
și postul de radio,din Londra .au 
prezentat un interviu luat fostului 
premier francez Georges Bidault, 
în prezent unul din șefii așa-zi- 
sului „comitet național al rezis
tenței“, care conduce, din afa
ră, O.A.S.-ul. Cu ' privire la' a- 
ceasta, agenția „France Presse” 
relatează că la Paris, „în cercurile 
autorizate se marchează surpriza 
cu care a fost întîmpinată știrea 
că B.B.C.-ul a decis să difuzeze a- 
cest interviu".

Corespondentă telefonică 
din Paris

Watin, Marton

T. VORNICU
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