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Mașini și utilaje 
cu caracteristici superioare

Se apropie de sfîrșit anul învăță- 
mîntului de partid la sate. In acest 
an școlar, la sate s-a desfășurat o 
larga activitate de propagandă. 
Cursurile și cercurile învățămîntu- 
lui de partid organizate la sate 

«sînt frecventate de aproape totali
tatea membrilor și candidaților de 
partid. De asemenea, în învățămîntul 
de partid au studiat un mare număr 
de țărani muncitori și alți oameni 
ai muncii de la sate din activul fără 
partid, care au participat la munca 
politică pentru încheierea colectivi
zării agriculturii, sînt fruntași în 
munca pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive și și-au manifestat dorința de 
a fi primiți în partid.

In centrul învățămîntului de par
tid la sate se află problemele ac
tuale ale politicii partidului, sarci
nile stabilite de partid privind dez
voltarea agriculturii socialiste, întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, sporirea pro
ducției agricole, creșterea conștiin
ței socialiste a țărănimii și edu
carea ei în spiritul colectivismu
lui. Studierea în toate cercurile și 
cursurile a documentelor Congresu
lui al III-lea și plenarelor C.C. al 
P.M.R., a Raportului tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale din aprilie 1962 și a expunerii 
făcute cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a Republicii a avut un 
rol hotărîtor în îmbogățirea conți
nutului de idei al învățămîntului și 
legarea lui mai strînsă de sarcinile 
concrete ale desăvîrșirii construc
ției socialiste, în creșterea eficaci
tății lui.

Se pot da nenumărate exemple 
din toate regiunile țării, care arată 
înrîu'rirea învățămîntului de partid 
asupra continuei îmbunătățiri a ac
tivității membrilor de partid, asupra 
mobilizării lor la obținerea de noi 
succese în producție. Numeroși to
varăși care au studiat în învățămîn
tul de partid au înțeles mai bine 
sarcinile puse de partid pentru în
tărirea gospodăriilor colective și ce 
au de făcut pentru îndeplinirea-lor ; 
au crescut spiritul de răspundere, 
inițiativa și priceperea lor în rezolva
rea problemelor care se pun în fața 
gospodăriei ; cu prilejul adunărilor 
de dare de seamă și aprobare a pla
nului de producție pe noul an, ei 
au făcut propuneri prețioase de îm
bunătățire a organizării muncii, de 
valorificare a unor rezerve de spo
rire a producției agricole.

In perioada actuală, de încheiere 
a anului de învățămînt, în toate 
cursurile și cercurile de . studii vor 
avea loc convorbiri recapitulative. 
Important este ca aceste convorbiri, 
ca și expunerile și consultațiile ce 
se vor organiza în această perioadă, 
axîndu-se pe principalele probleme 
din programa de învățămînt, să con
tribuie Ia adîncirea cunoștințelor 
membrilor și candidaților de partid, 
ale celorlalți oameni ai muncii, în ce 
privește problemele fundamentale 
ale politicii partidului — îndeosebi 
ale politicii partidului la sate și 
sarcinile practice ce decurg din ea 
în legătură cu creșterea producției 
agricole vegetale și animale, îmbu
nătățirea activității gospodăriilor 
colective, gospodăriilor de stat, a 
S.M.T.-ùrilor, să-i mobilizeze la în
făptuirea acestor sarcini în sectorul 
lor de activitate, Ia realizarea în 
cele mai bune condiții a muncilor 
agricole de primăvară. In felul a-

fin aceste zile
pe ogoare

Mecanizatorii de la S.M.T. Mărti- 
neștl,.a.pa și Carei din regiunea Ma
ramureș aù. executat pînă acum lu
crări pe circa 1 000 hectare, iar cei 
de la S.M.T. Tășnad și Satulung pe 
o suprafață de circa 500 hectare. In 
vederea obținerii unor producții spo
rite, colectiviștii continuă fertilizarea 
solului, îngrijirea semănăturilor de 
toamnă etc. Gospodăriile colective 
din bazinele pomicole fac pregătiri 
pentru plantările de primăvară, pre
cum și diferite lucrări de îngrijire a 
livezilor.

cesta va crește și mai mult eficaci
tatea învățămîntului de ' partid, ca 
un puternic instrument de înfăptui
re a politicii partidului.

în acest an, s-a dat o mai mare 
atenție înarmării cadrelor, a mem
brilor de partid cu cunoștințe eco
nomice, cu problemele practice ale 
economiei agrare. Propaganda de 
partid este chemată să asigure însu
șirea temeinică de către membrii și 
candidații de partid a cunoștințelor 
economice privind căile creșterii 
fondului de bază, organizarea mun
cii în G.A.C., normarea muncii și 
mărirea valorii zilei-muncă, retribu
ția suplimentară, creșterea produc
ției și productivității muncii în agri
cultură etc. Firește că aceste pro
bleme vor trebui să se afle în miezul 
convorbirilor recapitulative, combă- 
tîndu-se tendințele ce s-au mani
festat în unele locuri de a ig
nora 
de a 
Ce eficacitate poate avea o lec
ție ca aceea alcătuită pentru propa
gandiștii cursurilor serale din raio
nul Tr. Severin, care în loc să tra
teze tema întăririi economice-orga- 
nizatorice a gospodăriilor colective, 
pe care și-a propus-o, intr-un mod 
concret, înfățișînd căile practice 
prin care se poate atinge acest o- 
biectiv, s-a ocupat de asemenea 
chestiuni abstracte, cum ar fi aceea 
dacă „noțiunea de întărire economi
co-organizatorică a gospodăriilor 
colective este o categorie economică 
obiectivă sau nu’ ?

Conducînd convorbirile recapitu
lative, propagandiștii vor trebui să 
nu se rezume la verificarea școlă
rească a însușirii unor cunoștințe, 
ci să-i îndrume pe cursanți spre le
garea cit mai strînsă a problemelor 
studiate de realitățile din raion, din 
gospodăria colectivă, gospodăria de 
stat sau S.M.T.-ul unde lucrează, 
să-i ajute în cunoașterea experien
ței înaintate locale, incit fiecare să 
poată desprinde clar ce are de făcut 
la locul său de muncă, ce metode 
merită să fie generalizate, ce lipsuri 
sau fenomene negative sînt de- com
bătut. Trebuie înlăturate deficien
țele care se mai manifestă în aceas
tă privință în unele locuri, de pildă, 
la cursul seral anul II din gospo
dăria colectivă „1 Mai“-Almăju, ra
ionul Craiova, unde propagandistul, 
explicînd importanța și căile spori
rii avutului obștesc, a fondului de 
bază, a folosit exemple nu din a- 
ceastă gospodărie sau din gospodării 
învecinate, cunoscute de cursanți, 
ci... din alte regiuni.

Numărul mare al candidaților și 
al noilor membri de partid, primiți 
din rîndurile oamenilor muncii de 
la sate, a făcut să crească și mai 
mult exigențele față de învățămîn
tul de partid în ce privește educa
rea partinică. După cum se știe, cei 
mai mulți dintre noii membri și can
didați de partid de la sate au urmat 
anul acesta cercurile de studiere a 
statutului P.M.R în raioane ca Ro
șiori de Vede. Slobozia, Titu, din re
giunea București, Tg. Mureș, Gheor- 
ghieni, din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, și altele, pentru can
didații și noii membri de partid s-au 
ținut conferințe pe teme ca „înaltul 
titlu de membru de partid”, „Sarcinile 
organizațiilor de bază din G.A.C. în 
întărirea disciplinei și ridicarea ca
lității muncii colectiviștilor’, „Creș
terea rolului conducător al partidu
lui în etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste“ etc. Convorbirile recapi
tulative trebuie să ajute la o cit 
mai temeinică însușire de către fie
care membru și candidat de partid 
a principiilor de organizare a 
partidului nostru, a prevederilor 
statutare cu privire la drepturile și 
îndatoririle membrilor de partid, 
respectarea strictă a principiului 
centralismului democratic și a dis
ciplinei de partid.

Propaganda de partid este che
mată să contribuie la popularizarea 
marilor realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului,

chestiunile economice sau 
le trata în mod abstract.

(Continuare în pag. IlI-a)
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Unitățile agricole socialiste din 

Oltenia stabilesc ultimele măsuri în 
vederea executării lucrărilor agrico
le de primăvară la un nivel agro
tehnic superior. Au fost revizuite și 
reparate utilajele și a fost asigurată 
o mare parte din sămînță din soiu
rile cele mai productive. în această 
primăvară, în regiunea Oltenia se 
vor însămînța cu diferite culturi pes
te 640 000 de hectare. Mai mult de 
75 la sută din aceste terenuri au 
fost arate încă din toamnă, iar în 
timpul iernii colectiviștii au cărat 
la cîmp însemnate cantități de în
grășăminte. *

Paralel cu celelalte lucrări de 
pregătire a campaniei de însămîn- 
țări, consiliile agricole din regiunea 
Ploiești au luat din timp măsuri 
pentru buna aprovizionare a unită
ților agricole socialiste cu combus
tibil. In acest scop în S.M.T. și 
G.A.S. s-au amenajat noi spații pen
tru depozitarea combustibilului, au 
fost revizuite sistemele de alimenta
re a rezervoarelor cu produse pé
trolière și de energie electrică ne
cesare funcționării electro-pompe- 
lor,

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivele întreprinderilor construc
toare de mașini și utilaje agricole 
din regiunea Banat îmbunătățesc 
continuu caracteristicile tehnice și 
funcționale ale mașinilor pe care le 
fabrică. De pildă, la Uzinele „Tehno- 
metal“ din Timișoara, prin modifi
cările constructive aduse selectoru
lui universal SU-4 randamentul a- 
cestuia a crescut cu circa o tonă de 
semințe pe oră, iar greutatea a scă
zut cu circa 160 kg.

La Uzinele „Magheru* din Topleț, 
prin adaptarea unui amestecător s-a 
mărit de peste 3 ori randamentul 
morilor cu ciocane pentru prepara
rea furajelor. Metalurgiștii de la U- 
zinele constructoare de mașini agri
cole din Bocșa, prin modificările a- 
duse la grapele cu discuri, au sporit 
rezistența acestor utilaje în exploa
tare și au redus consumul de metal 
cu circa 30 la sută pe fiecare grapă.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, ceferiștii de la Depoul 
București-triaj au reușit să remor
cheze 300 de trenuri cu tonaj sporit, 
transportînd în plus peste 30 000 
tone mărfuri. In această acțiune s-au 
evidențiat mecanicii de locomotivă 
Gheorghe Briceag, Ion Contora, Ni
colae Țîrlea și fochiștii Marin Ba
laș, Fănică Bucur și Ion M. Stanca. 
(De la Ciulei D. Zaharla, muncitor)

Colectivul secției filatură a între
prinderii textile „Dacia” din Capitală 
a produs în luna februarie 4 200 kg 
de fire peste plan. Din întreaga pro
ducție realizată, 87,7 la sută au fost 
fire de calitatea A. In fotografie (De 
la stînga ]a dreapta) : Ioana Neagu, 
Paula Nicolae, Elena Colcea, Tereza 
Stoleru, șefă de brigadă, șl Elena Bor
dei, cîteva din filatoarele fruntașe în 
producție din această secție.

(Foto : M. Cioc)

Consfătuire crescătorilor 
de oi din Dobrogea.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii’). — Experiența 
crescătorilor de oi fruntași de la gospodăriile agri
cole de stat Cobadin, Peștera, Nicolae Bălcescu, 
Traianu, precum și a celor din gospodăriile agri
cole colective Topraisar, Tătaru, Comana, Straja și 
altele, care au realizat anul trecut în medie între 
3,500 și 10 kg lînă de la fiecare oaie, a constituit 
obiectul consfătuirii ce a avut loc luni și marți la 
Constanța. Chemarea adresată de participanții la 
consfătuire tuturor crescătorilor de oi din regiune 
cuprinde o serie de recomandări ■ și măsuri ce tre
buie luate pentru dezvoltarea sectorului ovin: con
tinuarea acțiunii de ameliorare a raselor prin apli
carea însămințărilor artificiale, folosindu-se cei mai 
valoroși reproducători ; trecerea la selecționarea 
individuală a oilor ; îmbunătățirea condițiilor de 
adăpostire, îngrijire și furajare a acestora și al
tele.

Zilele frecute s-au aprins becurile 
electrice și în satul Moara Banfi din 
raionul Carei. Aceasta este cea de-a 
130-a localitate rurală din regiune 
care a fost electrificată în anii puterii 
populare. Numai anul trecut au fost 
electrificate de peste 2 ori mai multe 
sate și comune decîf în fot timpul 
regimului burghezo-moșieresc. Pînă 
la sfîrșitul anului lumina electrică se 
va aprinde în alte 30 de 
sate

și 
ma- 
en- 

G. B. Shaw.

comune și

Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” 
a prezentat marii 
seara in premieră 
piesa „Cezar 
Cleopatra” a 
relui scriitor 
piez
Din distribuția no
ului spectacol, re
gizat de Lucian 
Pintilie, fac parte : 
Fory Etterle, Ilea
na Predescu, Geor
ge Mărtitză, Nelly 
Sterian, Gheorghe 
Aurelian, Septimiu 
Sever și alții.

Concurs cu sute 
de cîștigători

SALONTA (coresp. „Scînteii"). — 
La căminul cultural din comuna 
Gurbediu a avut loc un concurs 
„Cine știe, cîștigă” pe teme agro
zootehnice, inițiat de consiliul agri
col raional Salonta. In afară de cei 
49 de concurenți, la concurs au fost 
prezenți circa 400 de colectiviști 
din satele raionului. Examinatorii 
i-au declarat ciștigători pe Teodor 
Cioară, brigadier de cîmp la G.A.C. 
din Tulea, Ecaterina Rob, mulgă
toare la G.A.C. Talpoș, Teodor Be- 
nea, colectivist din Gurbediu, și al
ții. Răspunsurile colectiviștilor 
concurenți au demonstrat pregăti
rea temeinică a membrilor gospo
dăriilor agricole din raion pentru 
buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară. Concursul a 
constituit și 
experiență.

O întîlnire a artiștilor 
plastici ploieșteni

Zone verzi

pe o 
de 
de

supra- 
aproape 
hectare, 

mai

un valoros schimb de
(Agerpres)

îwRWlii!

maramureșene.
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Nu e încă anotimpul lor dar pregătirile se fac din vreme... Se pun la punct pentru viitoarele 
călătorii vaporașele de pe lacul Herăstrău.

IM

In meșteșugărești

Marți, 12 martie 1963, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de pre
zentare pe noul ambasador extraor-

din

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Comitetul regional pentru cultură și 
artă și cenaclul Uniunii artiștilor 
plastici din Ploiești au organizat re
cent o consfătuire reieiitoare la 

activitatea de 
creație a artiști
lor plastici 
localitate.

Cu acest pri
lej. s-a.. preconizat 
o mai strînsă le
gătură a artiști
lor plastici cu 
viața nouă a re
giunii. Printre al
tele, artiștii plas
tici vor face vizi
te de documen
tare în întreprin
deri industriale, 
pe șantiere, la 
gospodării colec
tive.

în localitățile 
urbane din regiu
nea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, 
zonele verzi se în
tind 
fată 
150
Din acestea, 
mult de 100 de hec
tare sînt parcuri. 
Anul acesta, zone
le verzi vor fi mult 
extinse. și .înfrumu
sețate. Pentru bu
na desfășurare a 
acțiunii de înfru
musețare a orașe
lor, la Tîrgu-Mu- 
reș a avut loc o 
consfătuire a horti
cultorilor unde 
s-au discutat cele 
mai noi metode de 
păstrare și între
ținere a zonelor 
verzi, cultivarea 
florilor etc,

In fața noilor cămine studențești ale Universității 
din București. (Foto : Gh. Vințilă)PENTRU VIITOARELE

In toate regiunile fores
tiere ale tării se fac inten
se pregătiri pentru planta
rea celor peste 50 000 hec
tare prevăzute a fi împă
durite în 
ceasta.

primăvara a-

Din cele a- 
proximaliv 1 000 
de hectare de 

teren ce se vor împăduri în 
această campanie în regiu
nea Iași, aproape 200 de 
hectare sînt terenuri degra
date. O suprafață însemnată 
va ii împădurită cu specii 
care au o productivitate ri
dicată și cresc repede. Pe
pinierele celor 12 ocoale 
silvice ale Direcției regio
nale a economiei forestiere 
au asigurat pentru actuala 
campanie de împăduriri pes
te 8 milioane de puieți de 
specii diferite și au pus în 
stare de funcțiune utilajele 
necesare, parcul de mijloace 
mecanizate primind în do- 
tație tractoare grele și alte 
utilaje. Ca și în alți ani, ti-

IAȘI

neri din fabrici și uzine, 
studenți și elevi vor spri
jini prin muncă patriotică 
efectuarea la timp a împă
duririlor. Ei s-au angajat 
să facă plantări pe o supra
față de circa 
tare în zonele 
tăjuia.

150 de hec- 
Galata și Ce-

Silvicultorii 
din regiunea 
Hunedoara îm

păduresc In primăvara a- 
ceasta 4 200 hectare de te
ren, ceea ce reprezintă 83 
la sulă din planul anual. In 
acest scop s-a asigurat ma
terialul săditor necesar, în 
cea mai mare parte răși- 
noase din specii de mare 
valoare economică. O parte 
din lucrările de împăduriri 
sînt menite să pună în va
loare, prin combaterea ero
ziunilor, mari suprafețe de 
terenuri degradate. Pentru 
muncitorii forestieri care 
vor lucra în zonele din 
munții Retezat, Cugirului și 
Sebeșului s-au construit și

DEVA

PĂDURI
amenajat cabane. Transpor
tul materialului săditor și al 
alimentelor, în regiunile 
greu accesibile din munți, 
se va efectua începînd din 
primăvara aceasta cu eli
copterul.

------------- în această 
PITEȘTI primăvară, ba

zinele forestie
re ale Lotrului, Argeșului, 
Doamnei, Dîmboviței și al
tele de pe meleagurile ar- 
geșene își vor mări supra
fața împădurită cu rășinoa- 
se și foioase, cu încă 5 000 
ha. Pentru aceasta, silvicul
torii au identificat din timp 
terenul, au pregătit necesa
rul de unelte, au transportat 
materialul săditor. Acum el 
sînt gata pregătiți ca, o 
dată cu venirea timpului 
prielnic, să planteze cei 
peste 40 de milioane de pu- 
ieți, dintre care mai mult de 
trei sferturi sînt de răși- 
noase.

(Agerpres)

Noi blocuri din orașul 
Baia Mare și-au primit zi
lele acestea locatarii. De 
la începutul anului la Baia 
Mare, Satu Mare și alte o- 
rașe și centre muncitorești 
din Maramureș au fost 
date în folosință aproape

200 de apartamente. In a- 
cest an, în regiunea Mara
mureș se vor da in folosință 
peste 1 000 de apartamente, 
noi cămine-hotel pentru 
mineri, o școală medie cu 
16 săli de clasă la Baia 
Mare etc.

dinar și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Germane, Anton Ruh.

A fost de față Mircea Malița, 
junct al ministrului afacerilor 
terne.

ad- 
ex-

pu-

rebun mărunte ale gospodăriei, o 
țeavă de lipit, un fier electric de căl

cat ce trebuie reparat, cîteva amenajări 
curente în apartamentul din blocul în care 
v-ați mutat, nu de mult, rau adus într-una 
din numeroasele unități ale cooperației 
meșteșugărești. Ați fost primit de un meșter 
atent și prevenitor, ați ascultat plăcut im
presionat sugestiile și recomandările izvo- 
rîte din dorința evidentă de a vă fi de 
folos și ați remarcat, fie și în treacăt, 
marea deosebire dintre unitățile moderne 
puse la dispoziția populației și primitivele 
dughene ale multor meseriași de pe vre
muri. In ultimii ani, cooperația meșteșu
gărească și-a lărgit și îmbunătățit activi
tatea. Au crescut mult volumul și „sorti
mentele* — ca să spunem așa — ale pres
tărilor de servicii — de la ’ reparatul în-, 
călțămintei, lustruitul mobilei la mi
găloasele reparații ale televizoarelor. 
Partidul și guvernul au creat condiții pen
tru a asigura dezvoltarea cooperației meș. 
teșugărești în pas cu cerințele cetățeni
lor. S-au asigurat spații noi, corespunză
toare exigențelor unei deserviri civilizate, 
s-au reamenajat și reutilat secții existente, 
s-au creat, în special în centrele muncito
rești, mari complexe meșteșugărești în 
stare să facă față mai bine multiplelor 
cereri ale cetățenilor. Pentru a îmbunătăți 
calitatea deservirii au fost pregătiți în 
școlile profesionale lucrători cu o bună 
calificare, s-au organizat cursuri de spe
cializare. In anul școlar I960—1961 au fost 
pregătiți 3 400 de ucenici, iar în 1962 nu
mărul elevilor e-a ridicat la 4 700.

Un om care-și iubește meseria e mîndru 
de lucrurile care ies din mîinile lui. Este 
mare satisfacția cetățeanului căruia i s-a 
executat cu grijă și pricepere o lucrare, 
mare e și mulțumirea meșterului sau lu
crătorului care, cum se zice, „nu și-a dat 
cinstea pe rușine“. Cooperația meșteșugă
rească numără în rîndurile ei mulți mese
riași faianțați, oameni cu mîini de aur. A- 
vem deseori prilejul să admirăm în vitrine 
o rochie croită cu grație și gust, piese de 
mobilă cu o linie modernă, -produse de 
artizanat a căror faimă a trecut hotarele 
țării, adevărate comori de artă. Meseriașii 
și lucrătorii din cooperație sînt stimați și 
respectați.

De la conducători de centre, secții, uni
tăți și pînă la lucrători, cooperatorii șint

membrii unei colectivități care muncește 
pentru a asigura o cit mai desăvîrșită și 
multilaterală deservire a populației. Este o 
activitate de mare răspundere socială, 
care aduce o substanțială contribuție la 
ridicarea nivelului de trai, la crearea unui 
confort mai mare pentru oamenii muncii. 
Este esențial, prin urmare, ca ei să fie stă- 
pîni pe meseria lor. Dar nu numai atît. 
Prin însăși natura activității lor, ei intră 
zilnic în contact cu zeci de mii de cetă
țeni. Are, așadar, mare importanță și felul 
cum își primesc clienții, cum se poartă cu 
ei, cum le vorbesc. în societatea noastră 
s-au statornicit reguli de conduită civili
zată. Relațiile între oameni se bazează pe 
țeluri și interese comune, pe respect și 
sprijin reciproc. A fi prevenitor și priete
nos, atent, plin de politețe este o cerință 
elementară, firească, a vremurilor noastre. 
Clientul care calcă pragul unei unități 
este un om al muncii ; el așteaptă să fie 
primit cu solicitudine, ascultat cu atenție, 
tratat tovărășește. Cetățenii ocolesc acele 
unități unde sînt primiți de meșteri plicti
siți, ' ' 
ciți 
să-i

O 
sau 
mește clienții, calm, răbdare și înțelegere. 
Unii cetățeni nu știu ce anume material 
sau model să aleagă, alții, deși l-au ales, 
nu se hotărăsc cu una cu două, în fine, o 
a treia categorie e înclinată să găsească 
te miri ce cusururi.

Meșterul sau lucrătorul, care au o boga
tă experiență, îi pot ajuta cu un sfat com
petent, dezinteresat, să-și aleagă ceea ce 
li se potrivește mai bine. Cooperatorii, 
care țin la prestigiul unității lor, nu se 
mărginesc numai la primirea comenzii. Ei 
își pun la inimă să atragă atenția cetă
țeanului dacă cutare model nu-1 prinde 
bine, dacă contravine bunului gust, decen
ței ; într-un cuvînt, îi fac și educația gus
tului. Tocmai acest fel de a înțelege de
servirea i-a atras meșterului Dumitrașcu 
Chiru, de la centrul 32 al cooperativei 
„Soarele" din Bd. Republicii 68 din Capi
tală, prețuirea clienților.

O deservire civilizată presupune nea
părat respectarea întocmai a terme

nelor de probă șl livrare fixate de meșter. 
Cuvîntul dat e datorie curată. Aminărll» «1

blazați, cu aere de superioritate, zgîr- 
la vorbă, care parcă abia așteaptă 
vadă plecați.
deservire civilizată impune meșterului 
conducătorului de unitate, care pri-

tergiversările, 
nerea cetățeanu
lui pe drumuri de 
pomană sînt o 
dovadă de des
considerare a in
tereselor lui. In 

unele centre și unități nu se fixează de la 
bun început un termen potrivit. Așa 60 
poate întîmpla ca un costum de baie să 
fie gata cînd sezonul balnear e pe sjîrșite 
sau paltonul terminat cînd apar primii 
ghiocei. Se aduc neplăceri nu numai clien- 
ților, dar chiar și meșterilor, hărțuiți, pe 
bună dreptate, de cetățenii în cauză. E 
bine, așadar, cum spune poporul, să te 
întinzi numai cit te ține plapuma. Comen
zile neplanificate ca lumea sînt și o sursă 
principală de rebuturi.
IP? espectarea cu rigurozitate a terme- 
SeSanelor stabilite este un punct de o- 

noare pentru fiecare cooperator. Pentru 
aceasta e nevoie să se asigure o evidență 
precisă a comenzilor, să se respecte, să se 
urmărească și să se controleze graficele 
de lucru. Ar fi recomandabil ca aceste 
grafice, care dau bune rezultate, să fie in
troduse și la unitățile de încălțăminte. Me
rită generalizat sistemul „scadențarului", 
un caiet personal de termene de care se 
servesc unii cooperatori.

Scontînd pe diferite cîștiguri ilegale, 
unele elemente necinstite amînă accepta
rea comenzii, probele sau ■ livrarea pînă 
cînd clientul dă semne că are de gînd să 
devină mai „maleabil". Asemenea practici 
nedemne aduc serioase prejudicii bunului 
nume al cooperatorilor. De aceea, șl 
cooperatorii și cetățenii au salutat cu sa
tisfacție scoaterea din funcție a unor meș
teri de felul Iul Gh. Niculescu, de la 
centrul nr. 8 comandă al cooperati
vei „Arta încălțămintei" din București, 
care umbla tot timpul după bacșișuri. Re
probabile sînt și metodele practicate de 
acei meșteri și lucrători care, după ce au 
stricat o haină sau au făcut o reparație ca 
vai de lume, încearcă să amețească pe 
client cu vorbe goale, să-l convingă că, 
dimpotrivă, lucrarea n-are nici un cusur. 
Mai pe scurt, să treacă asupra clientului 
paguba pe care s-ar cuveni s-o suporte 
ei. Cine se poate împăca astăzi cu ase
menea procedee de cea mai crasă tradi-

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. Il-a)
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din axiîvtttfsÆeÆ de foawiid
BUCUREȘTI.— In lunile 

Ianuarie și februarie, în a- 
dunările generale ale orga
nizatei de bază și în cadrul 
grupelor de p-ariid de la uzi
nă de mecanică fină din Ca
pitală, au foot luate în dis
cuție problemele îndeplinirii 
ritmice a planului și ale îm
bunătățirii calității produse
lor. Pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii s-au sta
bilit un șir de măsuri. Prin
tre altele, s-a dat sarcină 
unor membri de partid să 
urmărească respectarea zil
nică a graficelor de produc
ție. La propunerea biroului 
organizației de bază, con
ducerea uzinei a repartizat 
la controlul tehnic de cali
tate oameni cu o bună pre
gătire profesională. Munca 
politică de masă pentru în
tărirea disciplinei în produc
ție, extinderea metodelor 
înaintate ale fruntașilor au 
stat de asemenea în atenția 
biroului organizației de ba
ză. Toate acestea au contri
buit ca în luna ianuarie pla
nul la producția-marfă să fie 
realizat în proporție de 
101,66 la sută, iar în luna fe
bruarie — în proporție de 
105,76 la sută.

BACĂU (coresp. ,.Sein
teil“). — Comitetul regional 
de partid Bacău se ocupă cu 
grijă de ridicarea nivelului 
de pregătire al lucrătorilor 
aparatului său. Un mare nu
măr de activiști urmează di
ferite școli de partid și de 
stat. Lunar se fac expuneri 
pentru ei pe cele mai va
riate teme politice, econo
mice și de cultură generală. 
Din august 1962 și pînă în 
prezent s-au ținut 20 de ase
menea expuneri. Iată cîteva 
din titlurile lor : „Producti
vitatea muncii și căile creș
terii ei în întreprinderile in
dustriale", „Despre organi
zarea, normarea și retribui
rea muncii în gospodăriile 
agricole colective“, „Despre 
activul de partid și instruc
torii nesalariați“, „Cum își 
exercită dreptul de control

organizațiile de partid din 
gospodăriile colective, gospo
dăriile de stat și S.M.T.“, 
„Munca de partid în școlile 
elementare și medii", „Des
pre politica externă a parti
dului și statului nostru“. Ul
tima expunere, care s-a ți
nut zilele trecute, a avut ca 
temă : „Artele plastice de-a 
lungul istoriei“. Expunerile 
sînt ținute de către secretari 
și membri ai comitetului re
gional de partid, de către 
specialiști din economie, oa
meni de cultură și artă.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). — Comitetul de partid 
de la rafinăria Cîmpina a a- 
nalizat cum se desfășoară 
învățămîntu). de partid și po
litic U.T.M. Au participat 
membrii birourilor organiza
țiilor de bază și organizato
rii grupelor de partid, pro
pagandiștii, precum și un 
număr de cursanți. Refera
tul prezentat și discuțiile au 
subliniat că cele mai multe 
cercuri de studiu din rafină
rie au o activitate rodnică, 
asigurînd legarea mai strînsă 
a învățămîntului de sarcinile 
actuale, de problemele pro
ducției. în planul de măsuri 
adoptat de plenara comite
tului s-a prevăzut, printre al
tele, ca în afară de pregăti
rea obișnuită a propagandiș
tilor la cabinetul de partid, 
aceștia să fie informați sis
tematic de către un membru 
al comitetului de partid asu
pra sarcinilor mai importan
te, care Stau în fața organi
zațiilor de bază din rafină
rie în perioada respectivă. în 
scopul generalizării metode
lor bune folosite în condu
cerea cercurilor și cursurilor, 
comitetul de partid și-a pro
pus să organizeze schimburi 
de experiență între propa
gandiști.

GALAȚI (coresp. „Scîn- 
teii“). — La Comitetul oră
șenesc de partid Galați a 
avut loc de curînd instruirea 
organizatorilor grupelor de 
partid pe blocuri și străzi.

Au participat și instructorii 
nesalariați, care sprijină ac
tivitatea acestora. Referatele 
prezentate și discuțiile au 
scos în evidență metodele 
muncii politice și organiza
torice pe care trebuie să le 
folosească organizatorii gru
pelor de partid pentru mobi
lizarea cetățenilor la întrețir 
nerea în bune condiții a lo
cuințelor, gospodărirea și în
frumusețarea orașului.

TG. MUREȘ. — în desfă
șurarea propagandei prin 
conferințe, Comitetul regio
nal de partid Mureș Autono- 
mă-Maghiară este sprijinit 
de un mare număr de inte
lectuali. De la 1 decembrie 
și pînă la 1 martie, peste 
1 500 de profesori, medici, ju
riști, ingineri și alte cadre de 
specialiști s-au deplasat în 
satele regiunii. Ei au ținut 
peste 4 500 de conferințe des
pre politica internă și exter
nă a partidului și statului 
nostru, despre probleme ale 
sporirii producției agricole, 
despre realizări în domeniul 
științei, combaterea supersti
țiilor și altele, care au fost 
audiate de aproape 500 000 
de cetățeni.

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — Ion Zaman 
este unul dintre cei mai buni 
brigadieri de cîmp de la 
G.A.C. Pecineaga, un luptă
tor activ pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor trasate de 
partid privind întărirea gos
podăriei colective. Anul tre
cut, brigada pe care o con
duce a obținut pe fiecare 
hectar cîte 2 571 kg grîu și 
cîte 4 254 kg porumb. Pentru 
meritele sale deosebite în 
producție și devotamentul cu 
care muncește, organizația 
de bază a hotărît să fie pri
mit direct în rîndurile mem
brilor de partid. Pe baza 
meritelor lor în muncă și în 
activitatea obștească au fost 
primiți direct în partid și co
lectiviștii Ion Mușat, Crista- 
che Toader, Gs-ait Ibadu-la.

GALAȚI. Noul complex comercial din cartierul Țiglina.

T1EÆTR1E
TEATRE : Teatrul de Operă ți Balei 

al R. P. Romine : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R. P. Ro
mine) : Recital Schumann dat de bari
tonul Dan Iordăchescu. La pian Dago
bert Buchholz — (orele 20). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Pygmalion — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Șturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Stu'dio — 
str. Alex. Sahla nr. 76) : Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulcști : Hoții și vardiștii — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Li
bertatea) : Micuța Dorrit — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Opera de trei 
parale — (orele 20). Teatrul regional 
București : Din toată inima —. (orele 20). 
Ansamblul de cintece și dansuri al 
C.C.S. : Ealada patriei — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănasc“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămintulul în 30 me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Artiștii pădurii — (orele 
16). (Sala Academiei) : Ursuleții veseli — 
(orele 16). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul „Slavla“ din Praga •— 
(orele 20).

Sporesc 
depunerile 
la C.E.C.

Economiile popu
lației depuse la 
C.E.C. sporesc con
tinuu. In prime
le două luni ale 
acestui an, depu
nerile populației 
de la orașe și sate 
pe librete de eco
nomii și obliga
țiuni C.E.C. au 
fost cu 22 la sută 
mai mari decit 
cele efectuate in 
aceeași perioadă a 
anului trecut. în o- 
rașul București, 
depunerile au fost 
cu 40 la sută mai 
mari, în regiunea 
Cluj cu 30 la su
tă, în regiunea 
Brașov cu 31 la 
sută etc.

Comportare civilizată, deservire exemplară
(Urmare din pag. I-a)

ție negustorească ? Au stricat — să 
plătească 1

Multe din neajunsurile care se 
descoperă uneori prea tîrziu ar pu
tea fi înlăturate dacă, la luarea co
menzii, meșterul e atent la măsură
tori, la fixarea modelului, a culorii 
etc. La probă, atenția pentru fiecare 
amănunt poate cruța multe surprize 
și cetățeanului, și cooperatorului. Nu 
degeaba s-a spus că proba este 
piatra de încercare pentru buna 
execuție a unei comenzi.

O deosebită conștiinciozitate li se 
cere celor care fac prestări de ser
vicii la locuința cetățeanului. Onoa
rea profesională, cinstea exemplară, 
grija pentru lucrul bine și temeinic 
făcut sînt cerințe elementare pentru 
fiecare dintre ei. Greșesc cei care 
își închipuie că, abuzînd de încre
derea sau de neștiința cetățeanului, 
le pot „unge“ ochii cu o reparație 
meșterită de formă. în afară de re- 
clamațiile care vor curge, a doua

oază nu vor mai fi chemați — și au 
toate șansele să nu fie chemați nici 
de alți cetățeni, puși în gardă de 
cel pățit. De-a dreptul rușinoasă și 
străină de spiritul cooperației este 
umflarea tarifelor, adăugarea a tot 
felul de.operații de prisos pentru a 
îndreptăți încărcarea notei de plată.

Deservirea civilizată, lucrul de ca
litate sînt principalele criterii de a- 
preciere a muncii unui cooperator. 
De aceea, este bine ca aceste pro
bleme să fie permanent în cen
trul preocupărilor organizațiilor de 
partid și de tineret, comisiilor cul
turale ale cooperativelor. Desfășu- 
rînd o largă și variată activitate e- 
ducativă, organizațiile de partid pot 
aduce o mare contribuție la dez
voltarea atitudinii socialiste față de 
muncă, la cultivarea dragostei pen
tru meserie, a exigenței față de tot 
ceea ce iese din mîinile lor, la li
chidarea deprinderilor înapoiate. în 
cooperative se citește mult, există 
un puternic interes pentru lărgirea 
orizontului de cultură generală. E

foarte bine 1 Un om cultivat are o 
comportare demnă și civilizată în 
raporturile cu cetățenii. Se cuvine, 
așadar, să fie și mai departe sti
mulată dragostea pentru cultură.

Consfătuirile cu populația, organi
zate de marea majoritate a coope
rativelor, concursurile între unități, 
schimburile de experiență cu acele 
unități care n-au primit nici un fel 
da zeclamații, dezvoltarea unei pu
ternice și exigente opinii de masă 
împotriva abaterilor care știrbesc 
prestigiul cooperației, sînt excelente 
mijloace pentru educarea coopera
torilor. Este bine ca în consfătuirile 
de producție, în activitatea brigăzi
lor de agitație să se pună accent 
pe problemele legate de comporta
rea față de clienți.

Țara noastră are vechi și bogate 
tradiții meșteșugărești. Să cultivăm 
și să dezvoltăm aceste tradiții, să a- 
sigurăm în unitățile cooperației o 
deservire exemplară și o compor
tare civilizată.

Orice colectivist din comuna Ohaba 
; Forgaci, raionul Lugoj, ca și colectiviștii 
' din împrejurimi îl cunosc bine pe Ion 
! Biriescu. Este medic veterinar. După 
, terminarea facultății a fost repartizat 
1 în această circumscripție veterinară, în 
i raza căreia se afiă 6 
! gospodării colective.

Chiar din primele zile, 
I cînd a venit la Ohaba 
; Forgaci, a căutat să cu- 
i noască bine oamenii, 

pe brigadierii și îngri- 
. jitorii de animale din 

gospodăriile respective.
■ A mers din gospodărie
■ în gospodărie, a vizitat 

fermele zootehnice. S-a 
interesat 
cum sînt 
lele, 
cum 
tați 
Se

este deloc ușoară dacă ținem seama că 
gospodăriile colective din circumscripția 
sa veterinară posedă puternice ferme de 
animale.

Pe baza consultării consiliilor de con
ducere, cu care ține o strînsă legătură, 
medicul a înființat în 4 gospodării co
lective puncte de însămînțări artificiale. 
Tn cadrul programului său de lucru, vizi
tează săptămînal aceste puncte, 
sfătuiește cu tehnicienii, 
mări, îi ajută să aplice unele trata
mente. Lunar, organizează la sediul 
circumscripției ședințe cu caracter pro
fesional, la care participă toți briga
dierii zootehnici. In fiecare lună ține in
structaje cu îngrijitorii de animale; cu 
acest prilej, are loc și un bogat schimb 
de experiență între participant.

Tovarășul Biriescu a reușit să pre
gătească în fiecare gospodărie 
lectivă oameni care îi dau un a-

îndeaproape 
îngrijite anima- 
produefie dau, 
poate îmbună- 

asistența veterinară, 
înțelege, munca nu

ce
se

R
jufor important în asigurarea unei 
bune asistențe veterinara. Brigadierii 
Roman Păun de la gospodăria colec
tivă din Racovița, Dumitru Gherga din 
Drăgoești, Vasile 
sînt cunoscuți

E oare greu?

Ionescu din Ficătar 
pentru priceperea cu 

care aplică indicațiile 
medicului veterinar.

Pentru o bună pregă
tire a colectiviștilor, to
varășul Biriescu a acor
dat o deosebită atenție 
bunei desfășurări a în
vățămîntului zootehnic. 
Folosind un bogat ma
terial intuitiv, făcînd de
monstrații practice la 
cele mai multe lecții, 
colectiviștii și-au însușit 
temeinice cunoștințe le
gate de creșterea 
maleior, de 
producției lor. 

organizația de

ani-
sporirea

De curînd, 
comună, apreciind munca și calitățile 
medicului veterinar Ion Biriescu, l-a 
primit în rîndurile membrilor de partid.

STRATON NICANOR 
coresp. voluntar

se
le dă îndru-

co-

în iunie anul trecut, am 
luat în spațiul meu locativ 
pe bătrîna Lina Ionescu, 
de 84 de ani, care locuia 
pînă atunci în strada Si
renelor 42, raionul Lenin. 
Am făcut imediat o ce
rere la Oficiul de preve
deri sociale al Sfatului 
popular raional pentru a i 
se trimite pensia la noua 
adresă. Văzînd că a tre
cut o jumătate de an și 
problema nu a fost rezol
vată, am depus la acest o-

întreprinderea „Electroaparataj“ 
din Capitală primește deobicei la 
timp oțelurile pe care le solicită 
Combinatului siderurgic Reșița. Une
ori însă, prevederile contractului 
nu sînt respectate întocmai de către 
combinat și, ca atare, întîmpinăm 
greutăți în îndeplinirea planului de 
producție la unele sortimente.

Pentru acest an, întreprinderea 
noastră a încheiat cu combinatul un 
nou contract, prin care acesta se o- 
bliga ca, pînă la 25 martie, să ne 
livreze 5 000 kg profiluri oțel OL-38. 
In contract se prevede ca o parte din 
oțelurile prevăzute pentru trimestrul 
I să ne fie livrate pînă la 25 fe
bruarie. Deși sîntem în ultima lună 
a trimestrului I, încă n-am 
oțelurile solicitate, 
provoacă greutăți 
propriului plan de 
fapt ne împiedică
nele contracte pe care le-am înche
iat cu alte întreprinderi și chiar cu 
Combinatul siderurgic Reșița. Trebuie 
să le livrăm acestora diferite apara- 
taje automate sau electrotehnice pen
tru a căror fabricare ne sînt nece
sare oțelurile prevăzute în contract.

Oare este atît de 
greu pentru Com
binatul siderur
gic Reșița, care 
produce o varia
tă gamă de oțe
luri. să-și res
pecte obligațiile 
contractuale, să 
ne livreze cele 
cîteva tone de 
profile de oțel ce. 
rute ?

primit
In afară că ne 

în îndeplinirea 
producție, acest 
să realizăm u-

uni
ficiu încă o cerere, 
mai trecut aproape 
luni și pensia încă 
fost transferată la noua a- 
dresă. Nu înțeleg de ce-i 
trebuie Oficiului de preve
deri sociale al raionului 8 
luni pentru rezolvarea unei 
chestiuni atît de simple. 
NU cumva lucrurile au ni
merit pe mîna unor biro- 
crați ?

GH. MANOLESCU 
str. Avrig nr. 63 
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CINEMATOGRAFE : O călătorie spro 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii) : Patria (8,45; 12; 15; 18,10; 
21,15), București (9; 12; 15; 18; 21), Alex. 
Sahia (10; 13; 16,30; 19,30), 1 Mal (seria 
I-a — orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), Gh. 
Doja (seria I-a — orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Bunica Sabella : Republica 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), I. C. Frimu 
(9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; 21,45), Grlvița 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Banele 
(15; 17; 19; 21). Dosarul furat : Magheru 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August 
(9,45; 11,45; 14; 16,30; 18,15; 21), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Camelia : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) și Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18,45; 21). Festivalul Chaplin : Elena Pa
vel (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,20; 20,45), Drumul Se
rii (14,15; 16,30; 18,45; 21). Din Argentina 
în Mexic : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;, 
16,30; 18,30; 20,30). Divorț italian : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Din 
toamnă pînă în primăvară : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Po
vestea unei nopți stranii : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 14, după-amiază 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,30), 
Arta (16; 18,15: 20,30). Program special 
pentru copii orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Marile speranțe : 13 Sep
tembrie (11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Cultu
ral (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18,30; 21). Omul amflbie: Tim
puri Noi (9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30; 21,30). Meșter la toate rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30), 8 Martie (15,30; 18; 20,30). Luponi 
29 — cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (10,30; 16,30; 19,30).
Minciunile baronului de Miinchausen : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 10 pină la ore
le 21), Popular (16; 18,15; 20,30). Stolul 
captiv : rulează la cinematograful C'-tin 
David (16; 18,15; 20,30). Șapte dădace : ru
lează la cinematografele V. Roaltă (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Patru inimi : Unirea (16; 
18; 20). Mirajul : T. Vladimlrescu (15; 17; 
19; 20,45). Baia — cinemascop — Spania 
1800 (Goya) : Miorița (18,30; 20,30). Sub 
cupola albastră : Munca (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : în jurul orei 16 trans
misie de la stadionul „Republicii'' : în- 
tîinirea de fotbal dintre echipele Steaua- 
Petrolul. 17,45 — Emisiunea pentru clu
burile din întreprinderi. Din cuprins : 
Telejurnalul săptămtnil. Despre intensi
ficarea acțiunii de mecanizare a proce
selor tehnologice în turnătorii. Din pei
sajul urbanistic al Capitalei. Selecțiuni 
din operete. 19,00 — Emisiunea pentru 
sate. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 

și 16 martie : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Ploi locale vor 
cădea mal pregnant în vestul țării. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cerul variabil. Temporar 
ploi de scurtă durată, vint moderat din 
vest, temperatura în creștere ușoară.

piscuTti|| Cîteva probleme ale promovării 
largi in prodoe[ie a tehnologiei moderne

Promovarea largă în practica pro
ducției a tehnologiei moderne este 
un factor de importanță hotărîtoare 
în lupta pentru creșterea producti
vității muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Introducerea tehnologiei a- 
vansate este o problemă importantă 
și complexă care trebuie să stea în 
atenția tuturor — de la muncitorul 
și inginerul din fabrică, tehnologul 
și proiectantul din întreprindere și 
institut, la omul de știință.

Se știe că introducerea tehnologiei 
moderne în industrie necesită o a- 
numită reorganizare a proceselor de 
fabricație, modificări ale condițiilor 
de lucru în ateliere. Asemenea re
organizări ale proceselor de produc
ție presupun modernizări sau chiar 
înlocuiri de mașini, utilaje și echi
pamente tehnologice existente, cu al
tele mai productive. In legătură cu 
aceasta vom insista asupra unor re
zerve și posibilități care stau mai 
la îndemîna întreprinderilor.

Tehnologia modernă, care se ex
tinde tot mai larg în toate sectoarele 
producției, este deosebit de eficientă 
cînd se aplică la producția de se
rie mare. Datorită orientării date 
de partid, în țara noastră s-a mers 
hotărît pe această linie. Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, prin Direcția generală tehnică și 
cu sprijinul Institutului tehnologic 
pentru construcții de mașini și in
dustria electrotehnică (I.T.C.M.E.), a 
profilat uzinele din ramura con
strucțiilor de mașini căutînd, pe cit 
a fost posibil, ca în profilul unei uzi
ne să intre un număr cît mai res- 
trîns de produse. Specializarea fabri
cației s-a făcut și pe unele suban- 
samble și accesorii ale produselor. 
Uzina metalurgică din Sinaia pro
duce, de pildă, pompe de injecție, 
Uzinele „Triumf“-Cluj produc bujii 
pentru autovehicule etc. Adîncirea 
continuă a acestei specializări, pro
gresele mari, hotărîtoare, care s-au 
realizat pe această linie, creează 
condiții pentru promovarea și mai 
largă a tehnologiei moderne.

In practica producției însă, cu 
toată diversitatea constructivă a 
produselor, se întîlnesc și repere 
care sînt identice, sau au o soluțio

nare constructivă și tehnologică uni- 
cală, dar care se execută în mai 
multe întreprinderi. Să luăm, de 
exemplu, fabricarea roților din
țate. Se știe că executarea acestora 
presupune o calificare înaltă a lu
crătorilor, utilaj de mare precizie și 
mai ales un aparataj de control 
special. Institutul nostru se pre
ocupă de găsirea unei soluții care 
să permită specializarea unor uzine 
în fabricarea de asemenea produse. 
Pe această bază, prin mărirea seriei 
și prin unirea la un loc a utilajelor 
existente, se asigură premisele unei 
fabricații cu metode tehnologice 
mult mai perfecționate. Acest exem
plu se poate extinde și la alte piese.

în cazul cînd reperele diferă din 
punct de vedere constructiv între 
ele, dar se pot încadra într-un pro
ces tehnologic comun, fabricația lor 
se poate face foarte bine în ateliere 
sau în secții specializate în uzină. în 
acest scop, reperele se clasifică pe 
grupe cu un același specific tehno
logic, organizîndu-se executarea lor 
într-un singur atelier sau pe o linie 
de fabricație, devenind astfel posi
bilă aplicarea principiilor fabricației 
de serie mare. Se pot organiza ate
liere sau linii tehnologice pen
tru prelucrarea axelor, carcaselor, 
furcilor etc., aplicîndu-se metoda 
prelucrării de grup. începuturi 
bune s-au și făcut de altfel în 
acest sens. în uzinele noas
tre din ramura construcțiilor de 
mașini se aplică din ce în ce mai 
mult metoda prelucrării de grup — 
metodă prin care, așa cum arată 
practica, se poate realiza o creștere 
a productivității muncii de pînă la 
60 la sută. Unul din cele mai eloc
vente exemple de acest gen ni-1 
oferă Uzinele de mașini-unelte „în
frățirea“ din Oradea. In această 
uzină s-a aplicat noua metodă a 
prelucrării de grup cu rezultate 
foarte bune la o gamă destul de 
largă de repere.

Aplicarea tehnologiei moderne, in
troducerea ei, dă rezultate maxi
me numai dacă în prealabil se 
face o tipizare și unificare construc
tivă a produselor sau reperelor. în 
prezent, proiectanții de utilaje se 
străduiesc să realizeze produse la 

care să se refolosească cît mai multe 
repere și subansamble de la alte 
produse similare. Se fac astăzi ma
șini și utilaje care au pînă la 80—90 
la sută din piese comune cu mașina 
sau utilajul de bază din care au de
rivat. Se caută să se reducă, prin- 
tr-o tipizare adîncită, numărul de 
tipuri la reperele sau subansamblele 
mai des utilizate în construcția 
mașinilor — cum ar fi axe, roți 
dințate, lagăre, cuplaje, pompe etc. 
Avantajele unei atari tipizări sînt 
evidente. Pe lingă faptul că permi
te fabricarea centralizată, tipizarea 
și unificarea pieselor și subansam- 
blelor asigură o econômie substan
țială și în proiectare, prin 
refolosirea de proiecte tip.

Direcția generală tehnică 
a construcțiilor de mașini 
din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini 
a început în anii din urmă 
o largă acțiune de tipizare 
și unificare a ansamblelor, 
subansamblelor și elemen
telor de mașini mai des 
utilizate în construcția de 
mașini. în această acțiune 
sînt antrenate atît institutele mi
nisterului, cît și cele mai impor
tante uzine din ramura con
strucțiilor de mașini. S-a întoc
mit un plan de tipizare și unificare 
pînă în 1965, trasîndu-se sarcini 
concrete uzinelor și institutelor. In 
cadrul acestei acțiuni, institutul nos
tru a elaborat tipizările pentru 
S.D.V.-uri (scule, dispozitive, verifi
catoare de uz comun) și, în baza pro
iectelor tip, se va putea organiza cen
tralizarea fabricației acestora.

Extinderea hotărîtă a acestei 
acțiuni va contribui la punerea în 
valoare a unor substanțiale re
zerve de creștere a producti
vității muncii în ramura construc
țiilor de mașini, la ridicarea nivelu
lui tehnic al producției și a calității 
produselor respective.

Introducerea metodelor tehnologi
ce noi în producție pune în fața 
tehnologilor și problema alegerii ce
lor mai potrivite mașini și utilaje. 
O alegere fără o analiză prealabilă 
poate face ca mașina cerută să nu 
fie suficient de productivă, și deci să 

nu se atingă producția sau efectele 
scontate, sau să fie de o capacitate 
mai mare decît este necesară nivelu
lui de producție dorit, investiția 
fiind astfel mai mare decît ar fi 
fost normal. Se cere deci ca pentru 
fiecare caz în parte să se analizeze, 
înainte de a se trece la o anumită 
perfecționare a tehnologiei de lucru, 
dacă la mărimea seriei și la com
plexitatea dată a pieselor, noua meto. 
dă și utilajul ales aduc o reducere a 
prețului de cost, dacă economiile rea
lizate vor face posibilă recuperarea 
investițiilor într-un timp acceptabil.

Un studiu tehnico-economic de a- 
cest gen ș-a făcut pentru fabricația 
de pompe de injecție de. la Uzinele 
metalurgice din Sinaia. Analizîndu-se 
fabricația unui număr de 140 de re
pere ș-a constatat că ește suficient ca 
la 25 repere să se schimbe tehnologia, 
treeîndu-se la executarea lor cu ma
șini speciale, ca să se realizeze eco
nomii anuale de peste 5 milioane 
lei, productivitatea muncii să creas
că cu 288 la sută, să se economi

sească o suprafață de producție de 
circa 450 mp, iar recuperarea in
vestițiilor respective să se facă în 
numai un an și jumătate. Aceste 
mașini speciale sînt de altfel în curs 
de proiectare și execuție. Studii si
milare s-au făcut și pentru alte fa
bricate care se execută centralizat 
(mașini de cusut, motoare electrice). 
Nu însă în toate cazurile de în
locuiri de tehnologii se fac astfel de 
analize. De multe ori unii conducă
tori de întreprinderi au tendința de 
a comanda mașini și utilaje mai 
complicate, sau chiar mai mari ca 
gabarit și capacitate decît este în 
realitate necesar pentru nevoile 
producției. Uneori se cer mașini cu 
comandă-program pentru prelucra
rea unor piese simple din punct de 
vedere tshnologic, care s-ar putea 
prelucra foarte avantajos pe mașini 
obișnuite. Alteori, deși mașina este 
cu comandă-program, din lipsă de 
piese adecvate se lucuează cu ea 
manual, fără a se utiliza instalația 
program. în asemenea cazuri se fac 
investiții mult mai mari decît ar fi 

fost necesar, iar capacitatea de lu
cru a mașinii este slab utilizată.

O altă problemă. Pînă nu de mult, 
tehnologii dădeau o mai mare im
portanță dotării cu utilaj din ce în 
ce mai productiv a atelierelor de 
prelucrare mecanică. Proiectanții și 
constructorii de mașini-unelte se 
străduiau să pună la dispoziție ma
șini capabile să producă o cantitate 
cît mai mare de așchii pe unitatea 
de timp. Și, într-adevăr, s-au reali
zat mari progrese în această pri
vință, vitezele de lucru crescînd de 
la circa 30 m/min la 300—400 m/min. 
Prin mecanizarea și automatizarea 
transportului pieselor, prin controlul 
activ în timpul lucrului, prin co
menzile după program s-a reușit să 
se reducă și timpii auxiliari.

în prezent însă s-a dovedit a fi 
mai rentabil să se producă semifa
bricate în atelierele primare — în 
turnătorii și forjă — cu adaosuri mi
nime de prelucrare, care apoi vor a- 
vea nevoie de un timp mult mai 
mic de prelucrare în atelierele 

mecanice. Cu noile metode 
de turnare și forjare de pre
cizie se reușește să se obți
nă suprafețe ale pieselor 
care nu mai au nevoie de 
prelucrări mecanice sau, cel 
mult, numai rectificări. în 
asemenea cazuri, mașinile 
din atelierele mecanice nu 
vor mai fi așa de solicitate 
și, în consecință, precizia lor 
de lucru, astăzi de ordinul 
micronilor, se va păstra 

un timp mult mai îndelungat.
Specificul de lucru al atelierelor 

primare — forjă, turnătorii — în 
care transporturile de materiale 
și piese au un rol foarte important, 
iar condițiile de lucru sînt mai ane
voioase, face ca mecanizările și au
tomatizările proceselor tehnologice 
să se impună aici cu mai multă 
acuitate. Se poate spune că în acest 
domeniu, proiectanții și tehnologii 
noștri au un cîmp larg de activitate, 
de desfășurare a inițiativei crea
toare.

în turnătorii se introduc din ce 
în ce mai mult metodele de tur
nare de precizie, oa turnarea 
în forme executate cu modele ușor 
fuzibile sau turnarea în coji de 
bachelită. Adaosurile de prelucrare 
ajung pînă la cîteva zecimi de 
milimetru, calitatea suprafeței pie
selor turnate se îmbunătățește 
simțitor. Și în forje se introduc din. 
ce în ce mai multe metode tehno
logice moderne, capabile să ridice 
calitatea semifabricatelor și să re

ducă adaosurile de prelucrare și, 
deci, consumurile de materiale. For
jarea în matrițe închise permite e- 
xecuția de piese fără bavuri, cu un 
consum specific de metal cu pînă la 
30 la sută mai mic decît la cele exe
cutate în matrițe deschise. Cu aju
torul forjării prin rulare se pot ob
ține roți dințate care nu prezintă 
erori de pas mai mari de 0,05 mm. 
Adaosurile de prelucrare sînt de nu
mai 0,2—0.3 mm și, deci, ele nu vor 
suferi în atelierele mecanice decît 
operații de finisare. Toleranțe de or
dinul a 0,3 mm și chiar mai mici se 
obțin azi în forje și prin forjarea 
de precizie.

în atelierele de tratamente termice 
de asemenea se dă în ultima vreme 
o atenție deosebită introducerii de 
metode tehnologice noi. Se știe că 
încălzirea semifabricatelor și a pie
selor în forje și ateliere de trata
mente termice are o pondere foarte 
mare în prețul de cost de atelier 
(între 30 și 80 la sută). Studiile sta* 
tistice au arătat avantajele econo
mice importante ale încălzirii prin 
inducție, față de alte procedee de 
încălzire. în consecință, acest fel de 
încălzire se introduce din ce în ce 
mai mult în producție. De asemenea 
pentru a se reduce oxidarea semi
fabricatelor și spre a se economisi 
materiâl (pînă la 3 la sută) se folo
sește din ce în ce mai mult încălzi
rea în atmosferă neutră sau în at
mosferă de protecție controlată.

Toate aceste metode tehnologice 
noi comportă o muncă și o răspun
dere importantă și, în consecință, 
tehnologul trebuie să analizeze 
amănunțit rentabilitatea introducerii 
procedeului înainte de a se comanda 
utilajul respectiv.

în multe din întreprinderile noa
stre metalurgice, trebuie să recu
noaștem, pînă nu de mult dotarea 
atelierelor de prelucrat „la cald“ 
a fost oarecum neglijată în ra
port cu înzestrarea celor de pre
lucrat „la rece“. Astfel, dacă se cer
cetează din acest punct de vedere 
cererile de dotări de mașini și utilaje 
ale uzinelor, se vede că foarte rar 
s-au cerut utilaje moderne pentru 
turnătorii, forje sau ateliere de tra
tamente termice, ci mai ales mașini 
de prelucrare la rece. De multe ori 
chiar institutul nostru, în proiectele 
sale, a propus sistematizarea și mo
dernizarea atelierelor de prelucrări 
mecanice, fără ca în paralel să pro
pună si modernizarea atelierelor pri
mare. Or, în asemenea cazuri, din 
pricină că semifabricatele nu se pu
teau livra de calitatea și la toleran

țele cerute, eficacitatea folosirii ma- 
șinilor-agregat și a liniilor de trans
fer montate, introduse în atelierele 
mecanice, era întrucîtva micșorată, 

în ultimul timp însă, introducerea 
de metode tehnologice modeme în 
atelierele primare a devenit ö pre
ocupare principală în industria noa
stră. Se merge pe linia de'a se crea 
unități mari care să poată fi meca
nizate și automatizate.

Există însă mari rezerve și posibi
lități de a pune mai deplin în va
loare rezervele interne existente în 
prezent în sectoarele primare prin 
extinderea experienței bune dobîn- 
dite în acest domeniu. In forja Uzi
nelor de tractoare din Brașov — 
uzină cu un nivel tehnic de produc
ție înalt — un număr de repere de 
tractor se execută prin extruziune 
la cald. Se obține astfel o economie 
de manoperă de circa 15 la sută 
față de procedeele anterioare. De 
asemenea, la Uzinele „Steagul 
roșu“ s-a introdus procedeul de 
forjare de precizie prin ciocăni- 
re rotativă. Un studiu întocmit 
aici arată că,- în medie, la repe
rele ce urmează a se forja după a- 
ceastă metodă se reduce consumul 
de metal cu 28 la sută, iar cantitatea 
de așchii la prelucrările mecanice 
ulterioare se • micșorează cu 21 
la sută, deci o creștere simțitoare 
a productivității în secțiile pre
lucrătoare. în prezent la Uzinele 
de tractoare din Brașov se fac în
cercări pentru aplicarea metodei de 
extrudere la rece. Prin acest proce
deu se obțin piese numai cu adaos 
de rectificare. Toate aceste procedee 
experimentate cu succes în manile 
uzine ale tării pot fi generalizate 
cu succes și 13 alte uzine.

_ *
In cele de mai sus am căutat să 

exprimăm cîteva păreri în legătură 
cu unele posibilități de a aplica cu 
mai mare eficiență indicațiile privi
toare la accelerarea promovării teh
nologiei moderne în industria con
structoare de mașini. O colaborare 
strînsă, o legătură mai temeinică și 
sistematică între uzine și institute 
vor face desigur ca metodele tehno
logice moderne să fie promovate și 
mai larg în industria noastră, con
tribuind astfel la creșterea produc
tivității muncii, la ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor. Colectivul 
de proiectanți de la I.T.C.M.E. se 
angajează cu tot elanul în această 
acțiune.

Ing. NICOLAE POPA 
Laureat al Premiului de
Director tehnic al I.T.C.M.E.
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Vine, vine pnmavara...

Sesiuni de constituire

■ ' il
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a noilor sfaturi populare
IAȘI (coresp. „Scînteii").

ceste zile, în comunele și orașele ra
ionale din regiunea Iași au loc se
siuni de constituire a noilor sfaturi 
populare. Pînă în prezent, aceste se
siuni s-au ținut în 109 comune și in 
orașele Huși, Vaslui și Pașcani. In 
restul de 113 comune sesiunile sevor 
ține în următoarele zile.

După validarea mandatelor depu- 
taților aleși la 3 martie s-au ales co
mitetele executive și comisiile per
manente și s-a discutat stadiul pre
gătirilor pentru campania de pri
măvară. Președinții noilor comitete 
executive au prezentat apoi în fața 
deputaților sarcinile ce le au de în
deplinit în 1963 în domeniul econo
mic, financiar, gospodăresc-edilitar 
și social-cultural, precum și planu
rile de măsuri în vederea realizării 
acestora.

In a-

*
In regiunea Cluj au avut loc pînă 

acum sesiuni în 218 comune și orașe 
raionale. Cu acest prilej, deputății 
au dezbătut planul de măsuri pri
vind buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară, continua în
frumusețare și buna gospodărire a 
comunelor și orașelor lor.

Un înalt nivel științific

Semnarea unui protocol comercial 
romîno - turc

ANKARA 12 (Agerpres). — Recent 
s-a semnat la Ankara protocolul co
mercial pentru stabilirea listelor de 
mărfuri romîno-turce pentru anul 
1963.

R. P. Romînă va exporta în Turcia 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, motoare, mașini și unelte 
agricole, sodă caustică, sodă calci
nată și alte produse chimice, uleiuri 
lubrefiante, parafină, lemn de celu
loză, instrumente muzicale ș.a.

Turcia va exporta în R. P. Romî
nă : bumbac, piei, 
reuri, pește, măsline, citrice ș.a.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de ing. Nicolae Ilieș, 
director în Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea turcă de Sa- 
bahattin Diimer, al doilea președin
te al Departamentului Comerțului 
Exterior din Ministerul Economiei și 
Comerțului al Turciei.

tananți, mine-

Partea de sud a Guineei portugheze 
sub controlul forțelor patriotice

Plenara C C. al P. C
Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). — B.T.A 
transmite : La 11 și 12 martie 4 
avut loc plenara C.C. al P.C. Bulgar.

La plenară, Todor Jivkov a pre
zentat raportul cu privire la con
vorbirile care au avut loc în februa
rie între delegația de partid, și gu
vernamentală bulgară cu N. S. 
Hrușciov și alți conducători de par
tid și de stat sovietici, cu privire la 
activitatea delegației P.C. Bulgar ia 
Congresul al VI-lea al P.S.U.G., la 
convorbirile care au 
Iosip Broz Tito și cu 
tori iugoslavi.

Plenara a ascultat
informări cu privire la îndeplinirea 
planului la construcțiile de hidro- 
ameliorări și la producția de cereale 
pe anul 1963 și cu privire la situația 
construcției principalelor obiective 
industriale ale țării.

Comitetul Central a aprobat în 
unanimitate raportul lui Todor Jiv
kov și a adoptat hotărîrile cores
punzătoare pe marginea raportului 
și a informărilor prezentate.

avut loc cu 
alți conducă-

de asemenea,

Marți seara a plecat în R ,P. Bul
garia delegația romînă care va par
ticipa la Congresul al V-lea " “ 
tului Patriei.

Din delegație fac parte 
Gh. Stoica, membru al 
P.M.R., șeful Direcției pentru orga
nele locale ale administrației de stat 
a Consiliului de Miniștri, Ion Pre- 
descu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., deputat în Marea Adunare 
Națională, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Populai- Re
gional Oltenia, și Vasile Mauriciu, 
membru al Prezidiului Uniunii Sin-

al Fron-

tovarășii 
C.C. al

dicatelor muncitorilor din industria 
metalurgică și construcțiilor de ma
șini.

Din delegație face parte, de ase
menea, tov. Ion Beldean, ambasado
rul R. P. Romîne la Sofia.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de partid și 
de stat.

Au fost 
basadorul 
tențiar al
rești, și membri ai ambasadei.

de față Ivan Kinov, am- 
extraordinar și plenipo- 
R. P. Bulgaria la Bucu-

Nuiiiirsa noului trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar 

al Republicii Populare Romine in Austria
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Romîne, 
tov. Mircea Ocheană a fost numit în 
calitate de trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Austria în locul 
tov. dr. Victor Dimittiu, care a pri
mit o altă însărcinare.

I

Informații
® La Constanța s-a deschis o expozi

ție cu lucrări de artă plastică realizate 
de elevi de la școlile de cultură generală 
din localitate. Sînt prezentate numeroase 
lucrări inspirate din activitatea munci
torilor din oraș, a colectiviștilor.

O Marți s-a deschis la unitatea de des
facere a piinii nr. 207 din Cluj, strada 
Dr. Petru Groza, o expoziție 
de panificație organizată de 
gional de panificație.

cu produse 
trustul re-

La încheierea anului școlar
în învătămintul de partid de la sate

Recent s-a înapo
iat în țară venind 
de la Havana dele
gația de medici con
dusă de prof. dr. I. 
Țurai, membru co
respondent al Academiei R. P. Romîne, 
vicepreședinte al Uniunii Societăților 
de științe medicale din R. P. Romînă, 
care a participat la lucrările primului 
congres național a! medicilor din Cuba 
organizat după victoria revoluției.

în legătură cu participarea delegației 
romîne la această manifestare, prof. dr. 
I. Țurai a avut o convorbire cu redac
torul Agenției Romîne de Presă „Ager
pres“ — S. Lucian — declarînd prin
tre altele:

Am primit cu mare bucurie invitația 
de a participa la primul congres al co_ 
legilor noștri din Cuba. Lucrările con
gresului au fost deschise de președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo Dorficos 
Torrado, iar ia închidere participanții 
au fost onorați de prezența primului 
ministru al quvernului revoluționar Cu
ban, Fidel Castro.

O atenție deosebită a fost acordată 
discutării problemelor legate de orga
nizarea sanitară în Cuba. Din nume
roasele discuții purtate, a reieșit ma
rea grijă a quvernului cuban pentru 
ocrotirea sănătății întregii populații. 
Printre primele măsuri luate în acest do
meniu au fost înființarea de dispensare 
în mediul rural și trimiterea de medici 
la safe, deoarece înainte de revoluție 
majoritatea unităților sanitare și a me
dicilor era concentrată în Havana. Pro_

Declarațiile proi. dr. I. Țurai 
despre congresul național 

al medicilor din Cuba

vincii întregi ca 
riente, de pildă, 
veau un număr 
foarte mic de me
dici. în prezent, în 
mediul rural există 

1 400 de medici, fajă de cei 250 cîji e- 
rau înainte de revoluție. Alte măsuri e- 
ficienfe au tost mărirea numărului de 
studenți în facultățile existente și crea
rea, în acest an, a unei noi facultăți 
de medicină la Santiago de Cuba. 
S-a mărit și capacitatea spitalelor, 
numărul de paturi fiind astăzi de 40 000 
față de 20 000 cîie erau în trecut.

Amploarea congresului se reflectă în 
participarea a peste 2 000 de medici 
cubanezi, cît și a unui mare număr de 
delegați din țările socialiste, din majo
ritatea țărilor din America Latină și din 
Asia. Un puternic ecou au avut în rîn
dul congresiștilor comunicările prezen
tate de membrii delegațiilor din țările 
socialiste și din America Latină.

Delegația romînă a prezentat urmă
toarele comunicări: „Lupta contra po
liomielitei“ de dr. E. Măgureanu, „Ur
gențele abdominale” de prof. dr. 
I. Țurai și „Organizarea asistenței me
dicale în R. P. Romînă“ de dr. Gh. Je- 
lozov, care au stîrnit un interes deose
bit în rîndul participantilor la congres.

Lucrările congresului, dezbaterile care 
au avut loc în cadrul celor cinci secții 
de specialitate: medicină, chirurgie, pe
diatrie, igienă-epidemiologie și stoma
tologie s-ay desfășurat la un înalt ni
vel științific.

O- 
a-

Ci

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

să-i educe pe membrii de partid, pe 
toți oamenii muncii în spiritul pa
triotismului socialist și al solidari
tății internaționaliste cu popoarele 
țărilor socialiste, cu oamenii muncii 
din lumea întreagă care luptă pentru 
pace și progres.

încheierea cu succes a anului de 
învățămînt la sate depinde, în mă
sură hotărîtoare, de grija cu care 
vor îndruma învățămintul comite
tele regionale și raionale de partid. 
Ele sînt chemate să organizeze se
minarii pregătitoare cu propagan
diștii, să trimită în organizațiile de 
bază pe cei mai buni lectori din rîn
durile activiștilor de partid, de stat, 
din economie. Sarcina acestor lec
tori este să facă expuneri asupra 
problemelor fundamentale ale poli
ticii partidului și construcției de 
partid, ale situației internaționale și 
luptei pentru pace, să dea consul
tații, să-i ajute pe propagandiști și 
cursanți în aprofundarea probleme- 

J lor. Experiența a arătat cît de 
mult poate contribui Ia creșterea e- 
ficacității învățămîntului. participa
rea secretarilor și membrilor birou
rilor comitetelor regionale și raio
nale de partid la pregătirea propa
gandiștilor și cursanților prin ex
puneri și consultații asupra princi
palelor teme studiate, prezența lor

Ia seminarii și convorbirile recapitu
lative. în această perioadă, organele 
și organizațiile de partid vor trebui 
să acorde o mare atenție și închi
derii în bune condiții a anului șco
lar în învățământul politic U.T.M.

încheierea anului de învățămînt la 
sate nu va însemna cîtuși de puțin 
întreruperea muncii de educare a 
membrilor și candidaților de partid, 
a activului fără partid. Un mijloc de 
a continua această muncă îl consti
tuie expunerile în adunările ge
nerale deschise ale organizațiilor 
de bază, ținute de membri ai comi
tetelor raionale și alți tovarăși cu o 
bună pregătire politico-ideologică și 
experiență în munca de partid — pe 
diferite teme privind politica inter
nă și internațională, construcția de 
partid — convorbirile secretarilor co
mitetelor raionale de partid, instruc
torilor teritoriali, secretarilor comi
tetelor de partid din gospodăriile 
colective cu noii membri și candi
dați de partid despre rolul partidu
lui, trăsăturile morale ale comuniș
tilor etc.

Pregătirea temeinică și desfășu
rarea în bune condiții a convorbiri
lor recapitulative vor contribui la 
îmbunătățirea activității organizații
lor de partid de la sate, la creșterea 
rolului lor în lupta pentru înflori
rea agriculturii noastre socialiste.

Campionatele 
de tenis de masă

Aseară au luat sfîrșit în sala Flo- 
reasca întrecerile celei de-a 13-a 
ediții a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale țării noas
tre. Proba feminină a fost cîștigată 
de campioana țării Maria Alexan
dru care în finală a dispus cu 3—0 
(14, 11, 15) de Geta Pitică. La mas
culin, victoria a revenit iugoslavu
lui Marcovici. El l-a învins cu 3—2 
(21—18; 20—22; 17—21; 21—10; 21—17) 
pe tînărul Dorin Giurgiucă. O surpri
ză a fost înregistrată în finala probei

internaționale 
ale R. P. Romîne

de dublu femei ; cuplul Ella Con- 
stantinescu, Catrinel Folea a reușit 
să învingă cu 3—2 (21—11 ; 19—21 ; 
21—15 ; 17—21 ; 21—14) perechea
campioană mondială Maria Alexan
dru, Geta Pitică. La dublu bărbați 
Cobîrzan și Giurgiucă au întrecut cu 
3—2 (22—20; 18—21; 20—22; 21—14 ; 
23—21) pe iugoslavii Marcovici și 
Kern. în finala probei de dublu 
mixt, Maria Alexandru și Gh. Co
bîrzan au învins cu 3—2 pe ceho
slovacii Bosa și Miko. (Agerpres)

„Mondialde“ de hochei
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Pe patinoarul „Johannesov” din 
Stockholm au continuat marți întîl- 
nirile din cadrul campionatului 
mondial și european de hochei pe 
gheață. în grupa A, echipa U.R.S.S. 
a dispus cu categoricul scor de 12—0 
(4—0 ; 4—0 ; 4—0) de selecționata 
R. D. Germane. Suedia a învins cu 
17—2 (6—0 ; 4—1 ; 7—1) reprezenta
tiva S.U.A. Intr-un meci 
pentru grupa B. Norvegia 
cu 7—3 (1—0 ; 2—1 ; 4—2) 
slavia. Cel mai mare scor 
acum a fost înregistrat în 
Austria — Belgia din grupa C. Ho- 
cheiștii austrieci au terminat învin
gători cu 30—0 (8—0 ; 11—0 ; 11—0). 
Tot în această grupă, R. P. Ungară 
a obținut victoria cu 10—3 (3—0 ; 
3—1 ; 4—2) în fața Danemarcei.

Aseară tîrziu s-a disputat unul 
din derbiurile campionatului : Ca
nada—R. S. Cehoslovacă. Jocul s-a

încheiat cu iin rezultat de egalitate: 
4—4 (2—1 ; 1—2; 1—1).

Echipa R. P. Romîne va întîlni 
joi în cadrul grupei B echipa Fran
ței, iar sîmbătă va juca cu Norve
gia.

BOX

Deschiderea unei expoziții de fotografii 
dm R. P. D. Coreeană

în cadrul planului de colaborare 
culturală dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară De
mocrată Coreeană, marți s-a des
chis în sala Consiliului local al sin
dicatelor - București, sub auspiciile 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, o expozi
ție de fotografii din R.P.D. Coreea
nă, care înfățișează realizări obținu
te de poporul coreean.

La deschidere au luat parte Ale
xandru Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile

culturale cu străinătatea, prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii romîne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Ministerul 
țămîntului.

Au fost prezență Giăn Du 
ambasadorul extraordinar și 
potențiar al R.P.D. Coreene la 
rești, membri ai ambasadei 
Coreene, alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)
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învă-

Hoan, 
pleni- 
Bucu- 
R.P.D.

contînd 
a dispus 
de Iugo- 
de pînă 

meciul

A fost alcătuită echipa selecționată de 
box a țării noastre care va susține du
minică la Lodz meciul revanșă cu echipa 
R. P. Polone în cadru! „Cupei Europei”, 
în ordinea categoriilor vor urca tn ring : 
C. Ciucă, N. Puiu, A. Olteanu, FI. Pătraș- 
cu, I. Dinu, I. Mihalik, V. Badea, I. Mo- 
nea, fît. Cojan și V. Mariuțan. Echipa 
noastră va părăsi Capitala vineri dimi
neața pe calea aerului.

Selecționerul, echipei poloneze F. 
Sztamm a făcut cîteva importante modi
ficări. El a introdus în echipă pe Viacik 
(muscă), Adamski (pană), Walasek (mij
locie) și Jedrejewski (grea); Pietrzykows- 
ki va evolua la categoria semigrea.

PARIS 12 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de presă, organizată 
la Paris, Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al Partidului African de luptă 
pentru independența Guineei portu
gheze și a insulelor Capului Verde, a 
vorbit despre demersurile repetate 
întreprinse de partidul pe care-1 
conduce pe lîngă autoritățile portu
gheze. în vederea obținerii unor tra
tative pașnice privind acordarea in
dependenței poporului din Guineea 
portugheză.

Represiunile coloniale, a declarat 
A. Cabrai, au forțat Partidul African 
de luptă pentru independența Gui
neei portugheze și a insulelor Capu
lui Verde să treacă de la acțiuni

pașnice (greve, mitinguri), la lupta 
armată. în prezent, această luptă a 
luat o astfel de amploare, incit în
treaga parte de sud a teritoriului 
Guineei portugheze se află sub con
trolul forțelor patriotice. Luptele se 
extind în întregul teritoriu al țării, 
în partea centrală a Guineei portu
gheze au și avut loc ciocniri, iar în 
pădurile din nordul țării s-au creat 
numeroase centre ale mișcării de 
partizani.

Cu toate acestea noi, ca și pînă a- 
cum, sîntem gata să ducem tratati
ve și să găsim o soluție pașnică. 
Chemăm guvernul de la Lisabona 
să înceteze războiul colonial și să 
accepte începerea unor tratative.

Manifestări consacrate 
comemorării iui Marx

Samavolniciile poliției salazariste
Viața lui Antonio Diaz lourenco și a altor patrioți 

este în primejdie
12 (Agerpres). — Ziarul 

relatează că de peste o
PARIS 

„l'Humanifé' 
jumătate de an este finul la carceră în 
închisorile poliției secrete portugheze 
unul din conducătorii Partidului Comu
nist din Portugalia, Antonio Diaz Lou- 
renco — membru al secretariatului 
Partidului Comunist din Portugalia, care 
a fost aresta) în august 1962.

De patru lun: nici familia, nici prie
tenii lui Lourenco nu au primit nici un 
fel de ș'in despre soarta sa. Deținuți! 
politic' aflați în carcerile închisorii din 
Aliub au rela'at că într-o zi au auzit 
strigînd : „Sînt eu Joao. („Joao" este 
numele conspirat’v al lui Antonio Diaz 
Loyrenco — n.r.). Cu mine se petrec 
lucruri îngrozitoare. Poporul și partidul 
pot să aibă încredere în mine. Voi ști 
să rămîn pînă la sfîrșit demn de ei".

în cercurile opoziției portugheze se 
exDrimă temeri pentru viața acestui pa
triot.

Nu se știe nimic nici de soarta pa- 
trioților portughezi Jcțchim Gonsalves 
și a soției sale, Maria Luiza Da Silva, 
arestați acum 7 luni și aruncați într-o

închisoare al cărei nume nu a fost dez
văluit. Toate scrisorile trimise de rudele 
lor la diferitele închisori ale poliției se
crete portugheze au fost înapoiate a- 
dresanfilor.

PARIS Cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la moartea lui Karl Marx, 
centrul francez de studii și cerce
tări marxiste din Franța organizea-, 
ză intre 13 și 20 martie seri de dis-, 
cuții în sala Mutualité, pe tema : 
„Marxismul și clasele sociale in 
Franța“. Cu același prilej, comisia, 
de istorie a P.C. Francez organizea
ză la 16 și 17 martie la Casa Meta- 
lurgiștilor din Paris o expoziție a 
cărții marxiste. Vor fi prezentate noi 
ediții ale celor mai cunoscute opere 
ale lui Karl Marx, precum și diverse 
lucrări ale unor gînditori marxiști.

Noi crime aie forțelor reacționare
Irakdin

Ședința guvernului sirian

PARIS 12 (Agerpres). — Citind 
postul de radio Damasc, agenția 
France Presse relatează că la 11 
martie-a avut loc ședința noului gu
vern al Republicii Arabe Siria în 
cadru] căreia a fost examinată pro
blema „principiilor de bază ale po
liticii noului regim”. în ședință s-a 
luat hotărîrea de a se trimite două 
delegații: una oficială și alta forma
tă din reprezentanți ai opiniei pu
blice, la Cairo, Alger, Bagdad și 
Sanaa în scopul întăririi relațiilor 
între cele cinci țări arabe.

BAGDAD (Agerpres). — Conti
nued represiunile sîngeroase împo
triva patrioților irakieni, forțele 
reacționare au executat la 11 martie, 
după cum anunță agenția M.E.N., 25 
de comuniști. Guvernatorul general 
al Irakului a anunțat noi arestări 
de comuniști.

Aceste noi represiuni sîngeroase 
au loc la numai cîteva zile după ce 
la 7 martie, în orașul Bagdad, auto
ritățile irakiene au reprimat în mod 
sălbatic pe fiul credincios al poporu
lui irakian, Husein Radaui, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Irak, și pe doi dintre tova
rășii săi.

Tovarășul Husein Radaui (Salam 
Adil) s-a născut în anul 1924 în ora
șul Nedjef (Irak). încă din anii tine
reții, el ia parte la mișcarea demo
cratică și își dăruiește toate forțele 
luptei pentru eliberarea poporului 
irakian de sub jugul colonialiștilor.

în 1943, tovarășul Radaui intră în 
rîndurile Partidului Comunist Ira
kian. Timp de douăzeci de ani el 
slujește cu credință și devotament 
cauzei poporului său. Pentru activi
tatea sa patriotică din timpul întu
necatului regim proimperialist al lui

Nuri Said, el a fost întemnițat în 
nenumărate rinduri.

înfierîno' cu indignare teroarea 
sîngeroasă dezlănțuită împotriva co
muniștilor din Irak, comuniștii . și 
oamenii muncii din întreaga lume 
vor păstra neștearsă amintirea a- 
cestor luptători neînfricați pentru' 
fericirea și libertatea poporului lor.

ir
PARIS 12 (Agerpres). — Condu

cerea Partidului Comunist Francez 
a adresat la 11 martie Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Irak un mesaj în care se spune că 
oamenii muncii, toți democrații din 
Franța, au aflat cu înfiorare și a- 
dîncă indignare despre asasinarea la 
Bagdad a trei fii credincioși ai po
porului irakian — tovarășul Salam 
Adil, secretar general al P.C. din 
Irak a tovarășilor Muhammed Hu- 
sein Abu Al-Is și Hasan Uveina, 
membri ai Comitetului Central al 
P.C. din Irak.

C.C. al P.C. Francez asigură Par
tidul Comunist frățesc din Irak de 
solidaritatea sa. deplină. Comuniștii 
francezi și toți democrații sînt de 
partea eroilor patrioți, se spune în 
mesaj.
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La Bagdad^ in zilele loviturii
de

Urich a condus, în 
președinte al secției

stat militare Oricine

Tov. Gh. 
calitate de 
de fotbal a clubului Petrolul- 
Ploiești, lotul acestei echipe în 
turneul întreprins în Irak între 
31 ianuarie și 11 februarie. La 
întoarcerea în țară, el ne-a relatat 
următoarele impresii culese, ca 
martor ocular, în timpul loviturii 
de stat militare din Irak.

...Dimineața zilei de 8 februarie. 
Era într-o vineri, zi de sărbătoare la 
arabi. în oraș domnea liniștea ca în 
zilele de repaos. Ne aflam pe aero
portul din Bagdad. Schimbam în
tre noi impresii în fața clădirii aero
portului, o clădire veche cu etaj si
tuată peste drum de gara orașului. 
Pașapoartele erau vizate. Bagajele, 
încărcate pe cărucioare, se îndrep
tau spre avion. Așteptam doar clipa 
decolării pentru a ne lua rămas bun 
de la aceste meleaguri și 
nicul și prietenosul popor 
cărui oaspeți fuseserăm 
mînă.

Deodată, într-adevăr 
spune din senin, deasupra aeropor
tului și-au făcut apariția cîteva a- 
vioane militare cu reacție. Spre sur
prinderea noastră, ele au deschis fo
cul cu armele de bord, tunuri și mi
traliere asupra centrului orașului. în 
același timp, din oraș au început să 
se audă ecourile rafalelor de arme 
automate și ale unor puternice ex
plozii. Surprinși, nu știam ce să cre
dem. Cînd unul din avioane, lovit, 
s-a prăbușit în flăcări, nu departe 
de clădirea aerogării, am bănuit că 
se petrece ceva foarte grav. Curînd 
ne-a fost dat să aflăm că este vor
ba de o lovitură de stat militară. 
Traficul aerian a fost imediat închis, 
iar plecarea noastră 
contramandată.

Am hotărît să ne 
oraș, ne-am urcat în 
și-am pornit pe ruta ocolită, pe la 
marginea capitalei, pentru a evita 
centrul orașului mai ales secto
rul Ministerului de Război, de undo 
bubuiturile se auzeau din ce în ce 
mai intens. Pe drum, la diferite col-

de la har- 
irakian ai 
o săptâ-

cum se

din Irak —

întoarcem în 
cîteva taxiuri

grupuri de oameni, 
alții' dînd semne de

juri, am întîlnit 
unii nedumeriți, 
panică. Pe lîngă civili apăruseră și 
militari înarmați. Pe străzi mașini 
civile și militare alergau care înco
tro. Pînă la destinație am făcut circa 
o oră și jumătate, drum care în mod 
normal l-am fi străbătut în cinci
sprezece minute.

Aveam să mai rămînem în Bag
dad trei zile, zile încărcate de 
evenimente. Orașul devenise de 
nerecunoscut. Pe străzi apăruseră 
tancuri, mașini blindate și camioane 
militare. Oameni înarmați, în special 
adolescenți și tineri, 
simpatizanți ai partidului ultranațio- 
nalist Baas, 
dubioasă și huligani 
verzi pe braț erau postați la fiecare 
colț de stradă în fața a numeroase 
clădiri. Postul de radio Bagdad, ocu
pat de autorii loviturii de stat înce
puse să transmită continuu nume
roase comunicate și apeluri. S-a a- 
nunțat decretarea stării excepționa
le, interzicîndu-se cu începere de vi
neri ora 15 orice circulație pe străzi, 
în același timp crainica, cu o voce 
stridentă, făcea apeluri insistente 
către cetățeni să-și dea adeziunea 
la noul regim. Ascultătorii remarcau 
că. în primele ore nu s-au citat nume 
cunoscute. în comunicatele ulte
rioare, cetățenii erau chemați să-și 
reia activitatea ; după cîtva timp, 
apelurile erau reînnoite citîndu-se 
nominal aceia care nu se prezenta
seră la lucru.

S-a anunțat că generalul Kassem, 
pînă în dimineața aceea șeful gu
vernului, fusese ucis. După cum am 
aflat însă ceva mai tîrziu, știrea nu 
corespundea pentru moment ade
vărului. De altfel, postul local de 
televiziune, rămas în mîinile forțelor 
leale guvernului, dezmințea anunțul 
radioului și prezenta secvențe în- 
fățișîndu-1 pe Kassem, însoțite de 
precizarea că el conduce rezistenta 
împotriva rebelilor. Duelul dintre ra
dio și televiziune a durat cîteva ore, 
pînă- cînd emisiunea postului de

televiziune era 
încă în viață și 
Ministerului de 
de el, din cauza 

for- 
mi- 
de

te-

membri sau

multi cu o înfățișare 
cu brasarde

televiziune s-a întrerupt brusc, în 
urma unui atac aerian. Dar versiu
nea difuzată de 
reală. Kassem era 
se afla în localul 
Război, transformat
deselor atentate, într-o cetățuie 
tificată și apărată de o unitate 
litară compusă din cîteva mii 
ostași.

Duminică seara am văzut la
levizor cîteva secvențe de film ară- 
tînd desfășurarea atacului împotriva 
Ministerului de Război ; curtea a 
fost înconjurată de tancuri și mul
te mașini blindate ; la început s-a 
tras asupra clădirii din avioane 
după care a început un bombarda
ment prelungit cu tunurile de bord 
ale tancurilor ; proiectilele au lăsat 
în zidurile clădirii‘ ministerului spăr
turi enorme. Unitatea militară din 
interior a opus rezistentă timp de 
circa 24 de ore și o parte din ea s-a 
predat numai după terminarea mu
nițiilor. Sîmbătă. Kassem a fost cap
turat și executat, împreună cu alți 
trei ofițeri, în urma unui scurt simu
lacru de proces desfășurat în clădi
rea radioului, în fața unei curți mar
țiale improvizate.

In primele lor comunicate, noii 
conducători ai Irakului își decla
rau fidelitatea față de principiile 
„unității naționale, democrației și 
echității sociale". Ei afirmau că lo
vitura de stat a fost înfăptuită în 
numele scopurilor revoluției din 14 
iulie 1958, de la care Kassem s-a 
abătut. Dar în același timp, postul de 
radio Bagdad transmitea apeluri 
pentru „denunțarea comuniștilor“, 
deși, după cum se știe, în timpul 
regimului Kassem, Partidul Comunist 
din Irak, care luptase eroic împo
triva regimului sîngeros al lui Nuri 
Said, fusese pus în ilegalitate. Ur
marea acestor apeluri a fost o ade
vărată, „vînătoare de comuniști", 
căreia i-au căzut victime nu nu
mai comuniști, ci și numeroși 
alți luptători pentru democrație și 
pace, fruntași ai mișcării muncito
rești, activiști sindicali, publiciști

progresiști etc. în șpecial așa- 
numita gardă națională de sub 
egida partidului Baas a dezlăn
țuit o deșănțată campanie de repre
siuni și răfuieli sîngeroase.

Ne-a fost dat să vedem și, de 
asemenea, ni s-au relatat scene de o 
barbarie indescriptibilă,
ieșea pe străzi în acele zile risca să 
fie împușcat. Cînd grupul nostru a 
rugat un copil să ne procure ceva 
de mîncare, bandele de huligani 
care l-au zărit pe stradă au deschis 
foc asupra lui. Mașini, fie limuzine, 
fie camioane, încărcate cu huligani 
cutreierau străzile în căutarea demo
craților, ale căror nume și adrese 
erau trecute pe liste dinainte întoc
mite. Oprindu-se în fața locuințelor 
acestora, ei pătrundeau înăuntru îm- 
pușcînd la întîmplare pe oricine gă
seau. Se practica, de asemenea, 
încercuirea unor cartiere întregi fă- 
cîndu-se percheziții și execuții su
mare. După astfel de monstruozități, 
huliganii ee urcau în mașini și ple
cau cîntînd, parcă îmbătați de 
sînge.

Mii de oameni au fost arestați 
fără nici o vină, și mulți dintre ei 
au fost executați fără nici un fel de 
judecată. Am aflat astfel despre a- 
restarea lui Aziz Serif, secretar ge
neral al Consiliului național al par
tizanilor păcii din Irak, și despre uci
derea lui Tewfik Munir, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii. Am 
aflat, de asemenea, că fostul redac
tor al organului central al P.C. din 
Irak, Abdel Kader Bustani, a fost 
împușcat. Cu indignare și durere 
am luat cunoștință din presă că au 
fost executați Husein Radaui, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Irak, împreună cu doi tovarăși ai 
săi, că alți 25 comuniști au căzut 
victime terorii sîngeroase.

Ne-am putut da seama că valul 
de represiuni împotriva democrați
lor stîrnește o vie nemulțumire și 
indignare în rîndul populației. Am 
fost martorii unor scene semnifica
tive. După redeschiderea traficului 
aerian, în drum spre aeroport, am 
trecut pe lîngă un cartier alcătuit din 
sarife — cocioabe făcute din lut. 
fără ferestre, cu acoperișul din ra
muri de palmier și pămînt în care 
trăiește aproximativ o cincime din 
populația Bagdadului. împresurat 
de tancuri ce-și profilau amenințător 
tunurile deasupra bordeielor, car
tierul părea mort. Liniștea era însă 
aparentă, pentru că din cînd în cînd 
se auzeau împușcături. Am aflat că 
în aceste cartiere, locuite de popu-

lație muncitorească și în general de 
nevoiași, au avut loc demonstrații 
împotriva represiunilor antipopulare. 
Pentru a împrăștia mulțimea, tancuri
le au deschis foc, trăgînd în plin în 
mulțime și omorînd femei, bătrîni și 
copii.

în fața asasinatelor și arestărilor, 
mulți irakieni își puneau pe bună 
dreptate întrebarea : oare cui ser
vesc aceste acte barbare de repre
siune ; poporului irakian, intereselor 
sale naționale, scopurilor revoluției 
din iulie 1958 ?

Un irakian între două vîrste, al 
cărui nume nu-1 pot cita căci i-ăș 
periclita fără îndoială viața, în
grijorat de cele văzute ne-a mărtu
risit că persecutarea comuniștilor și 
a altor democrați vine în vădită 
contradicție cu năzuințele de pace, 
progres și unitate națională ale 
poporului irakian. In viața mea am 
trecut prin multe — a adăugat el — 
dar ceea ce am văzut după lovitura 
de stat este de neconceput. Noi, 
irakienii, am năzuit întotdeauna spre 
pace, independență, spre o viață 
mai bună. Represiunile care au loc 
în prezent nu slujesc cîtuși de pu
țin acestor țeluri. Dimpotrivă, ele 
servesc reacțiunil Și cercurilor im
perialiste. Acest lucru este de două 
ori mai valabil într-o țară ca Irakul, 
de curînd eliberată din jugul impe. 
rialismului, asupra căreia marile 
monopoluri imperialiste încearcă 
să-și reinstaureze dominația.

— Principiile revoluției din 1958, 
ne-a declarat un alt irakian, nu au 
nimic comun cu reprimarea 
muniștilor și a celorlalte ___
democratice deoarece aceștia s-au 
aflat în primele rînduri ale 
voluției de atunci și au contribuit 
activ la succesul ei- Lozinca : „Uni
tatea arabă fără comuniști” este o 
încercare a reacțiunil de a exclude 
din viata politică a țării forțele care 
exprimă cel mai fidel năzuințele po
porului.

După plecarea din Bagdad, în 
timpul călătoriei noastre în Liban și 
Grecia, cît șj la întoarcerea în țară, 
am aflat că valul de represiuni 
antidemocratice din Irak, care con
tinuă, provoacă pretutindeni o pu
ternică indignare și cele mai vii 
proteste. S-au formulat și înmînat 
proteste la ambasadele irakiene, pe 
adresa guvernului de la Bagdad 
fiind trimise numeroase scrisori Și 
telegrame ai căror semnatari cer să 
se pună capăt terorii și samavolni
ciilor.

co- 
forțe

re-

GH. URICH
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Minerii francezi continuă
cu dîrzenie lupta grevistă
Cereri

25 ani de la Anschluss

mondial". Scopul consfătuirii, 
va continua pînă la 15 martie, 
de a populariza ideea convo- 

acestei conferințe, aprobată 
rezoluția Adunării Generale

LONDRA 12 (Agerpres). — La 11 
martie, în clădirea parlamentului 
englez și-a început lucrările Con
sfătuirea internațională „pentru con
ferința în problemele lărgirii comer
țului 
care 
este 
cării 
în
O.N.U. din decembrie anul trecut, și 
de a contribui la dezvoltarea rela
țiilor comerciale dintre toate țările 
lumii. La consfătuire au so3it repre
zentanții a 20 de state.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Richard Briginshaw, președintele 
mișcării „Anglia, înainte“ (care a 
fost inițiatorul convocării consfă
tuirii de la Londra).

In cuvîntarea sa, el a salutat pe 
participanții la consfătuire și a 
subliniat că dezvoltarea liberă a 
comerțului mondial este o necesitate

urgentă. în legătură cu aceasta 
vorbitorul s-a pronunțat pentru des
tinderea încordării în relațiile co
merciale dintre Est și Vest.

Briginshaw a condamnat crearea 
de blocuri comerciale separate de fe
lul Pieței comune. El a arătat, prin
tre altele, că organizatorii blocului 
economic vest-european nu au ținut 
seama de interesele popoarelor, ci 
de asigurarea de piețe pentru des
facerea mărfurilor lor și achiziționa
rea de materii prime.

Telegrame sosite la Consfătuirea 
de la Londra, semnate de numeroși 
membri ai parlamentului englez, de 
firme și organizații din diferite țări’ 
demonstrează interesul față de 
ideea convocării Consfătuirii econo
mice internaționale, manifestat de 
opinia publică și cercurile de afa
ceri.

La sfîrșitul ședinței de dimineață 
a fost aleasă componența Comite
tului organizatoric al consfătuirii.

Țarapkin-Stelle
GENEVA 12 (Agerpres).— La 12 

martie a avut loc la Geneva o între
vedere între cei doi copreședinți ai
Comitetului celor 18 pentru de
zarmare — S. K. Țarapkin, repre
zentantul U.R.S.S. în comitet, și Ch. 
Stelle, reprezentantul S.U.A.

Opoziție lață de crearea 
Federației Malayeze

„Zi neagra“ la bursa din Londra
LONDRA 12 (Agerpres). — La 12 

martie, la bursa din Londra a conti
nuat scăderea cursului lirei sterline 
începută luni, cînd agențiile de 
presă relatau că moneda britanică a 
avut o „zi neagră“, cea mai nefavo
rabilă din 1961 încoace. Cursul ofi
cial al lirei a scăzut sub nivelul de 
2,80 dolari într-o derută care, după 
aprecierile ziarului economic „Finan
cial Times", a reprezentat o pierdere 
de 40—60 
rezervele 
zonei lirei 
Scăderea 
□ursa britanică și marți, în ciuda in
tervenției „masive“ a Băncii Angliei 
care a încercat să oprească acest 
proces, cumpărînd mari cantități de 
monedă, investind pentru aceasta 
dolari din rezervele sale. Comenta
torii economici ai agențiilor occiden
tale explică acest fenomen prin re
tragerea masivă de fonduri în lire 
sterline de către investitori din 
străinătate, mai ales o'in Frankfurt 
□e Main, Amsterdam, Zürich, Paris, 
dornici să-și repatrieze capitalurile, 
ca urmare a știrilor tot mai pesimis
te cu privire la agravarea situației 
economice în Anglia. Criza lirei ster- 
ine este mai serioasă decît lasă să 
>e vadă actualele fluctuații sub ni
velul de 2,80 dolari, scrie France 
Presse. întrucît ea a început în 
•nod practic încă de acum zece 
zile, cînd s-a anunțat că luna trecută 
rezervele de aur și dolari ale Marii 
3ritanii au înregistrat o nouă pier
dere în valoare de 24 milioane lire 
sterline. Agenția citată adaugă că 
eșecurile înregistrate pînă acum în 
politica economică de guvernul con
servator 
monedei 
trebuie adăugat 
100 000 de șomeri continuă să repre-

milioane dolari pentru 
de dolari ale Angliei și 
sterline în cîteva ceasuri, 
cursului a continuat la

nu sînt străine de criza 
britanice. „De asemenea, 

că cei aproape

în R. F. G.
BONN 12 (Agerpres). — în legă- 

:ură cu cererea fostului șef al 
D.A.S.-ului George Bidault adresată 
tancelarului Adenauer de a i se a- 
:orda azil politic în Germania occi- 
ientală, agenția France Presse, ci- 
înd surse demne de încredere, rela
tează că ministrul vest-german al a- 
'acerilor interne a recomandat au- 
orităților bavareze să acorde lui 
Bidault dreptul de a rămîne în Ger- 
nania occidentală pe timp nelimitat 
u condiția ca acesta să nu desfă
șoare o activitate politică și să fie 
nsoțit de polițiști cu prilejul orică- 
■ei deplasări pe care ar intenționa

pentru convocarea parlamentului • Acfiuni 
de solidaritate cu greviștii

12-a zi, greva celor

zinte o amenințare serioasă pentru 
perspectivele economice ale Marii 
Britanii“ — scrie mai departe co
mentatorul.

Marți spre seară, agenția France 
Presse adaugă că ziua de 12 martie 
părea să fie 
cea din ajun 
investiții ale 
rea cursului 
„pe întreaga 
schimb 
Presse, 
criză“.

încă și maf rea decît 
și că, în ciuda unor noi 
Băncii Angliei, scăde- 
lirei Sterline continua 
linie". „La bursa de 
Londra, nota France 

de
din

domnește 0 atmosferă

MANILA 12 (Agerpres). — La' 12 
martie au început la Manila con
vorbirile între ministrul afacerilor 
externe al Australiei; G. Barwick, 
președintele filipinez, D. Macapagal, 
și ministrul de externe al Indone
ziei, Subandrio. în cadrul acestor 
convorbiri vor fi dezbătute o serie 
de probleme legate de actuala si
tuație din Asia de sud-est și în spe
cial de planul de creare a Federa
ției Malayeze, care după cum se 
știe a provocat o încordare a rela
țiilor între statele din această re
giune.

După cum s-a mai anunțat, atît 
Indonezia cît și Filipinele sînt îm
potriva planului englez de creare a 
Federației Malayeze, susținut cu 
multă tărie de către primul ministru 
malayez, Abdul Rahman.

★
KUALA LUMPUR. La 11 martie 

a luat ființă la Kuala Lumpur parti
dul Acțiunea unită împotriva planu
lui de creare a Federației Malayeze. 
în componența lui au intrat trei 
partide de opoziție. In declarația 
dată publicității în aceeași zi, li
derii celor trei partide au cerut or
ganizarea unui referendum în teri
toriile aflate sub dominația colonia
listă britanică din nordul insulei 
Borneo, pentru a consulta astfel 
populația băștinașă în legătură cu 
planul de a le încadra în viitoarea 
Federație Malayeză.

Dificultăți întîmpinate de Merchant 
în Europa occidentală

LONDRA 12 (Agerpres). — în 
turneul său printr-o serie de țări 
vest-europene, membre ale blocului 
nord-atlantic, trimisul special al 
președintelui Kennedy, Livingston 
Merchant, se află în prezent la Lon
dra unde, la 12 martie, a început 
tratative cu reprezentanții guvernu
lui britanic în legătură 
așa-zisei forțe nucleare 
rale în cadrul N.A.T.O.

Merchant, care este 
Thomas Finletter, 
permanent al S.U.A. pe lîngă 
N.A.T.O., a conferit în cursul dimi
neții la Ministerul de Externe cu 
ministrul afacerilor externe brita
nic, lordul Home, și cu Edward 
Heath, lordul sigiliului privat, care 
a condus tratativele nereușite în ve
derea aderării Angliei la Piața co
mună.

ci în...

cu crearea 
multilate-

însoțit de 
reprezentantul 

S.U.A.

Bavaria
să o efectueze (după cum s-a anunțat 
Adenauer refuzase să ia cunoștință 
de scrisoarea prin care Bidaplt cerea 
azil politic sau dreptul de a se sta
bili în Germania occidentală).

Potrivit agenției, atît autoritățile 
de la München (landul Bavaria) cît 
și cele de la Bonn încearcă în pre
zent pe toate căile să „depolitizeze" 
cazul Bidault și să-l privească mai 
mult sub aspectele sale juridice.

între timp, subliniază France 
Presse. Bidault continuă să fie 
oaspetsie ziaristului Heinz van Nou- 
huys în mica localitate Steinenbach 
și este păzit de forțe polițienești.

Chombe își „încurajează“ adepfii
ELISABETHVILLE 12 (Agerpres). 

— La 12 martie a sosit la Elisabeth- 
zille Moise Chombe. Sosirea fostului 
.președinte“ al Katangăi a prile- 
uit noi manifestări ale elementelor 
secesioniste. După cum anunță co
respondentul agenției Associated 
3ress, la aeroportul Kipushi, situat 
a 30 km de Elisabethville, Chombe 
i fost întîmpinat de 
zernului katanghez și 
:esioniști care purtau 
:angheze și portretele

membrii gu- 
numeroși se- 
steaguri ka- 

Chombe.

căAcelași corespondent relatează 
steagul guvernului central congolez 
a fost arborat numai pe clădirea 
poștei Pentru a încuraja și mai 
mult acțiunile secesioniștilor împo
triva guvernului central, Chombe 
s-a oprit în fața poștei din Elisa
bethville unde a rostit o scurtă cu- 
vîntare plină de cuvinte încuraja
toare pentru elementele care aș
teaptă momentul potrivit să-și reia 
acțiunile împotriva guvernului cen
tral.

Din elementele devenite cunoscute 
după tratativele purtate cu repre
zentanții guvernului englez, reiêîe 
că s-au ivit divergențe în legătură 
cu constituirea viitoarei forțe nu
cleare a N.A.T.O. Pînă la popasul 
lui Merchant la Londra, cercurile 
conducătoare engleze acreditaseră 
ideea că datorită faptului că șeful 
guvernului conservator este semna
tar al „pactului de la Nassau“, An
glia va fi avantajată, în comparație 
cu partenerii vest-europeni, în pri
vința rolului ei în cadrul forței nu
cleare atlantice. Chiar de la începu
tul tratativelor duse de Merchant, a 
reieșit că diplomația americană nu 
intenționează să scutească de
Anglia de sporirea participării la 
povara cheltuielilor militare amplifi
cate, legate de perspectiva creării 
forței nucleare atlantice. Această po
ziție a determinat ca guvernul en
glez să aibă — după cum relatează 
agenția U.P.I., referindu-se la surse 
diplomatice — „o atitudine rezerva
tă față de planul american de crea
re a unei flote de suprafață multi
naționale a N.A.T.O.“.

Intrată în a 
peste 200 000 de mineri francezi con
tinuă cu vigoare neslăbită. Agenția 
France Presse menționează că 
se întrevede nici o posibilitate 
rezolvare a conflictului.

Comitetul central de grevă 
bazinul Lorena a cerut autorităților 
locale din departamentul Moselle să 
adopte o poziție fermă împotriva 
ordinului de rechiziționare și să 
ceară convocarea parlamentului. In 
semn de solidaritate cu greviștii, de
putății comuniști, socialiști din par
lament, precum și ai altor grupări 
democratice au adresat în cursul zi
lei de luni un document primului 
ministru Georges Pompidou prin 
care cer să fie convocat parla
mentul.

Paralel cu aceasta, crește mișca
rea de solidaritate cu greviștii. In
ginerii și medicii din bazinul Lorena 
au hotărî! să depună în fiecare zi 
cîte 30 000 de franci în fondul de a- 
jutorare a minerilor greviști. Comi
tetul national de acțiune al muncito
rilor catolici și-a proclamat solida
ritatea 
ceastă 
A.F.P. 
scopul

In cursul zilei de luni numeroase 
femei, sofii ale minerilor, și-au făcut 
apariția în pichetele de grevă. La 
Lens 50 de femei au defilat pe stra
dă în semn de solidaritate cu gre
viștii și au înmînat subprefectului 
din localitate o scrisoare adresată 
lui de Gaulle, în care protestează 
împotriva salariilor de mizerie ale 
minerilor.

Răspunzînd la chemarea condu
cerii sindicatelor lor, feroviarii fran
cezi au organizat în întreaga tară 
greve de două ore. Țelul grevelor 
este de a acorda sprijin reprezen
tanților sindicatului la tratativele 
care vor începe la 14 martie cu gu
vernul, în legătură cu revendicările 
feroviarilor. Feroviarii revendică 
majorarea salariilor, reducerea 
timpului de lucru și reglementarea 
graficului de circulație a trenurilor.

Circulația trenurilor pe liniile din 
jurul Parisului a fost complet sus
pendată pentru două ore în dimi
neața zilei de 12 martie.

Pentru joi, federațiile muncitorilor 
metalurgiști au hotărît o zi de ac
țiune în vederea susținerii revendi
cărilor lor. Tot în această zi vor in-

nu 
de

din

sa cu minerii în grevă în a- 
„luptă care — menționa 
— depășește indiscutabil 
său economic'.

fel

Cursuri de limba romînă
în Japonia

TOKIO. Asociația de prietenie 
Japonia—România a organizat la To
kio, începînd din noiembrie anul 
trecut, un curs de limba romînă, pri
mul în Japonia, urmat de numeroa
se persoane. Cursul se va încheia la 
mijlocul acestei luni. In curînd ur
mează să se deschidă cel de-al doi
lea curs de limba romînă pentru în
cepători și avansați.

GENEVA. Consiliul de administrate 
al Organizafiei Internationale a Mun
cii, care își desfășoară lucrările la Ge
neva, a ales pe Grgore Geamănu, șe
ful delegafiei R. P. Romîne, ca preșe
dinte al Comisiei pentru industria tex
tilă.

MOSCOVA. La 12 martie s-a în
cheiat Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura R.S.F.S.R., care și-a des
fășurat lucrările la Kremlin timp de 
două zile. La consfătuire au luat 
parte șefii direcțiilor de producție 
colhoznice și sovhoznice — organe 
noi care conduc direct agricultura, 
secretarii comitetelor de partid de 
pe lîngă aceste direcții, oameni de 
știință, colhoznici-inovatori. La șe
dința de închidere a luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

HANOI. După cum a anunțat pos
tul de radio din Laos „Vocea Patet 
Lao”, la 1 martie peste 300 de sol
dați diemiști au invadat regiunea 
Ta-Oi, din provincia Savannaket, 
unde s-au dedat la jafuri. Acești sol
dați au fost izgoniți de pe teritoriul 
regatului de către forțele armate din 
Laos. Potrivit relatărilor Agenției 
de informații vietnameze, la 3 mar
tie 200 de soldați diemiști au pă
truns din nou în această regiune și 
au incendiat șase sate.

DELHI. La 12 martie a început la 
Calcutta cea de-a patra serie a tra
tativelor între India și Pakistan in

tra în acțiune șl muncitorii din in
dustria chimică precum și din alte 
ramuri de activitate în leqâtură cu 
majorarea salariilor.

★
BONN 12 (Agerpres).— Sindicatul 

minerilor vest-germani și-a manifes
tat solidaritatea cu minerii greviști 
francezi. Conducerea sindicatului a 
luat hotărîrea de a trimite mineri
lor greviști din Franța 100 000 de 
mărci.

★
PARIS 12 (Agerpres).— TASS. în 

semn de solidaritate frățească cu mi
nerii francezi, care de două săptă- 
mîni sînt în grevă, apărîndu-și drep
turile lor, muncitorii din portul so
vietic Klaipeda au refuzat să încarce 
cărbune destinat Franței.

în scrisoarea pe care conducerea 
Federației naționale a minerilor 
francezi a trimis-o la 11 martie or
ganizației din Klaipeda a sindicatu
lui muncitorilor sovietici din flota 
maritimă și pescărească, se spune 
printre altele : „Cu mare bucurie am 
aflat de hotărîrea dv. de a nu în
cărca cărbune destinat Franței. Mi
nerii francezi salută cu entuziasm a- 
ceastă acțiune, care dovedeșțe încă o 
dată sentimentele de solidaritate 
frățească ale muncitorilor din Uniu
nea Sovietică față de oamenii mun
cii din Franța și din întreaga 
Vă mulțumim sincer pentru 
sentimente“.

lume, 
aceste

0 liotârlrc a guvernului sovietic 
privind livrările de cărbune 

către Fran(a
MOSCOVA 12 (Agerpres). 

TASS : în legătură cu situația 
excepțională provocată de boicota
rea de către muncitorii portuari 
a navelor de orice naționalitate, 
care transportă cărbuni pentru 
Franța, Consiliul cîe Miniștri al 
U.R.S.S. a hotărît să instituie un 
moratoriu asupra îndeplinirii obliga
țiunilor societății unionale „Soiuz- 
promeksport“ în ceea ce privește li
vrările de 
Moratoriul 
boicotului 
portuari și 
rilor maritime și a căilor ferate ale 
U.R.S.S.

cărbuni către Franța, 
se instituie pe perioada 
declarat de muncitorii 
se extinde asupra portu-

problema Kașmirului. Delegația in
diană la tratative este condusă de 
Sardar Swaran Singh, ministrul 
transporturilor feroviare.

încheierea tratativelor 
marocano-algeriene

ALGER. După cinci zile de trata
tive marocano-algeriene, la 11 mar
tie a fost dat publicității un comu
nicat oficial în care se subliniază că 
cele două delegații „au căzut de a- 
cord asupra unei largi colaborări în 
domeniul cultural, politic, juridic, 
administrativ, tehnic și economic“.

Comunicatul precizează, de ase
menea, că „toate chestiunile în sus
pensie între cele două state au fost, 
în principiu, rezolvate".

ROMA. La 12 martie s-a încheiat 
la Roma sesiunea Comitetului Exe
cutiv al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, care a discutat 
problema poziției C.G.M. în legătură 
cu viitoarele alegeri parlamentare 
care vor avea loc la 28 aprilie a.c. La 
propunerea lui Agostino Novella, se
cretar general al Confederației, Co
mitetul Executiv al C.G.M. din Ita
lia a adoptat o rezoluție care chea
mă pe oamenii muncii să voteze în 
cadrul alegerilor pentru candidați)’ 
care se obligă să acționeze în apăra
rea păcii și 
vendicărilor 
Italia.

pentru înfăptuirea re- 
poporului muncitor din

GENEVA, 
s-au deschis 
misiei Națiunilor Unite pentru dreplu- 
rile omului, care va discuta mijloacele 
de a se pune capăt discriminării ra
siale, religioase și politice. în prima zi 
a conferinței, participant ii au începu' 
să dezbată proiectu' unei declarații a- 
supra lichidării discriminării rasiale.

La 11 martie, la Geneva 
lucrările conferinței Co-

BONN. La 11 martie, la Koblenz a 
fost reluat procesul intentat fostului 
călău gestapovist Heuser și compli
cilor lui, care în timpul războiului au 
săvîrșit crime monstruoase pe teri-

Autoritățile din R.F.G. au con
damnat pe Gertrud Schröter și 
Elfriede Kautz la cîte un an în
chisoare. In ce constă „vina" 
lor ? La invitafia unor organiza
ții de peste hotare, ele au or
ganizat vacanța unor copii de 
oameni săraci în străinătate. 
In fotografie : Una din cele două 
condamnate, Elfriede Kautz, îm
preună cu soțul ei după pronun
țarea sentinței. Ea poartă o pan
cartă cu inscripția : „Două femei, 
deținute politice pentru un an 1“

toriul Bielorusiei sovietice. A fost ci
tat ca martor fostul Sturmbannführer 
SS Reinhard Breder, fost șef adjunct 
al serviciului SD la Minsk. Acest a- 
sasin a condus personal executarea 
în masă a cetățenilor sovietici în 
Bielorusia. Crimele săvîrșite de 
Breder sînt atît de monstruoase încît, 
după ce a depus ca martor, a fost, 
la rîndul său, arestat și deferit jus
tiției.

YORK. în noaptea spre 11 
în Venezuela au fost arun- 
aer două conducte de petrol

NEW 
martie 
cate în 
care aparțineau companiei petroliere 
americane „Creol Petroleum Corpo
ration”, anunță agenția U.P.I. In 
urma exploziei și a incendiului care 
a izbucnit apoi, una din conducte a 
fost scoasă complet din uz, iar cea 
de-a doua și-a redus considerabil 
capacitatea de funcționare.
Instalarea administrației civile 
indoneziene în Irianul de vest

NEW YORK. La sediul O.N.U. de 
la New York s-a anunțat că în pre
zent se desfășoară 
Irianul de Vest a 
civile indoneziene, 
ționari și tehnicieni 
sosit săptămîna trecută în 
de Vest, iar alți 200 urmează să so
sească pînă la mijlocul acestei luni. 
După cum se știe, Indonezia va pre
lua în mod oficial întreaga adminis
trație a Irianului de Vest la 1 mai 
1963. Deocamdată, funcționarii și 
tehnicienii indonezieni își desfășoa
ră activitatea sub conducerea admi
nistrației provizorii a O.N.U.

NEW 
anunță 
martie 
bîntuit 
agenției France Presse, regiuni în
tregi din statele Tennessee, Alaba
ma, Kentucky și Mississippi au fost 
devastate. Patru persoane și-au gă
sit moartea, sute de alte persoane

instalarea în 
administrației 

67 de func- 
indonezieni au 

Irianul

YORK. Agențiile de presă 
că în noaptea de 11 spre 12 
în sudul Statelor Unite au 
furtuni puternice. Potrivit

Lozinca lansată cu ani în urmă da 
patrioții aflați în închisorile hitleriste 
— „Să nu uiți niciodată“ — este me
reu vie în conștiința maselor largi ale 
poporului austriac. De aceea, cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la invadarea 
și ocuparea Austriei de către trupele 
hitleriste, au loc numeroase manifestări 
comemorative.

După cum se știe, la 11 martie 
1938, armata hitlerisfă echipată de răz
boi, urmată de valul negru al tru
pelor de asalt, S.A. și S.S., a invadat 
Austria. Acesta a fost începutul. Au ur
mat 7 ani de teroa-____________
re. Peste Austria s-a 
lăsat întunericul, 
care a învăluit apoi 
cu repeziciune Eu
ropa și care a putut 
fi înlăturat numai datorită 
matei sovietice.

Din prima zi a ocupării 
către trupele fasciste 
arestarea pafriofilor 
mul rînd închisorile au 
plute cu comuniști care s-au 
Anschlussului și care, chiar în noaptea 
de 12 martie, au lansat un apel către 
opinia publică mondială prin care de- 
mascau agresiunea armată și își expri
mau convingerea că Austria își va re
căpăta libertatea. Adversarii regimului 
nazist au fost închiși în lagăre de ex
terminare. Mulți au fost omorîfi de 
Gesfapou. Alte sute de mii de austrieci 
au pierit în război.

In amintirea victimelor catastrofei 
care a adus cu sine sînge, lacrimi și 
moarte, la Mauthausen, fostul lagăr de 
exterminare hitlerist, s-au înfîlnif sîm- 
băfă numeroși tineri, iar duminică a 
fost organizat aci un miting al tinere
tului.

Luni, înainte de amiază, cancelarul 
federal dr. Gorbach, a vorbit în fața 
membrilor guvernului despre eveni
mentele de acum 25 de ani. In Piața 
Eroilor din Viena, acolo unde la timpul 
său Hitler a anunțat Anschlussul, a a- 
vut loc la 11 martie un miting orga
nizat de Asociația foștilor deținuți po
litici împreună cu organizația de tine
ret. De asemenea, acestor evenimente 
le consacră ședințe comemorative și 
guvernele landurilor, primăriile, diverse 
organizații, școli ele.

Din inițiativa Partidului Comunist 
sînt prezentate filme antifasciste, se 
depun coroane de flori la plăcile co
memorative în memoria eroilor căzufi 
în lupta împotriva fascismului ca : 
Marie și Rudolf Fischer, Franz Kurz,

dr. Alfred Klahr ele. înfr-un „marș muf9, 
se vor îndrepta oamenii muncii din 
Viena spre locu' unde a fost exe
cutat un grup de muncitori de la 
tramvaie. Aci — la depoul Wexsfrasse 
— va avea loc și un miting.

Consiliui școlar al orașului Viena « 
recomandat profesorilor și învățători
lor să vorbească elevilor, în cadrul 
orelor de istorie, despre evenimen
tele de acum 25 de ani și urmările 
lor.

In contrast cu starea de spirit a ma
jorității populafiei,

Corespondentă din Viena

victoriei ar-

Austriei de 
a început 

austrieci. In pri- 
fost um- 

opus

care își găsește ex
presia în asemenea 
manifestări, este 
activitatea acelor
cercuri de aci care, 
nu numai că nu țin 
seama de lecțiile 

istoriei Anschlussului, dar ar vrea ca a- 
cesfe lecții să fie uitate de poporul 
austriac.

Atrăgînd atenția asupra acestui fapt, 
Asociația foștilor luptători din miș
carea de rezistență a editat o broșură 
în care, printre altele, este subliniată 
primejdia pe care o reprezintă pers
pectiva aderării Austriei la Piața co
mună. „Azi — în condițiile nou 
create — o anexare a Austriei
nu mai poate fi susținută — se spune 
în broșură. De aceea, neonaziș
tii de azi au ales camuflajul „Eu
ropa“, ei spun „Europa" și înțeleg
R.F.G.". Tot în legătură cu intenția de 
asociere a Austriei la Piața comună, 
organul P.C. din Austria, „Volkssfimme" 
scrie : „Azi nu se mai vorbește de un 
Anschluss la Germania, ci la Europa, 
dar așa cum sînt azi relațiile de forță 
în cadrul Pieței comune, Austria ar de
veni iar, pe această cale ocolită, pra
da capitaliștilor monopoliști germani*. 
Făcînd o paralelă între trecut și pre
zent, ziarul af'rmă : „Auzim azi iar cu
vinte despre neviabilitalea Austriei. 
Iar ni se spune că fără o asociere cu 
o mare putere economică — concret : 
fără asociere cu Piața comună — 
Austria nu are viabilitate și că „va 
muri de foame în neutralitate".

„Pavăza pentru independența Aus
triei și neutralitatea sa — se spune 
în declarația Palidului Comunis' pu
blicată zilele acestea — stă în asigu
rarea păcii, în conviețuirea pașnică a 
popoarelor și în rezolvarea pașnică a 
conflictelor existente".

Acesta este un punct de vedere 
susținut de toți prietenii 
austriac care a suferit din 
urma dominației hitleriste, 
menii iubitori de pace.

poporului 
greu de pe 
de tofi oa-

ȘT. DEJU

Eliberarea directorului ziarului „Avghi“
Directorul ziarului „Avghi", Pa- 

raskevopulos, a fost pus în libertate. 
Luni seară, el a participat la mitin
gul organizat de Uniunea democrati
că de stingă (E.D.A.), la Teatrul 
„Kentrikon" din
Atena, în semn de —===== 
protest împotriva 
încercărilor de re
vizuire a constitu
ției. Cei prezenți
l-au întîmpinat cu cuvintele „'Niki“ 
(Victoria) și „Zito Avghi" (Trăiască 
Avghi). După cum s-a anunțat, di
rectorul ziarului „Avghi“ a fost 
arestat miercurea trecută și trimis 
în judecată sub acuzația că, admi- 
țind publicarea în „Avghi“ a unei 
informații despre plenara C.
P.C. din Grecia, ar fi încălcat 
cu privire la măsurile de 
ritate. Tribunalul penal din 
na nu i-a putut găsi nici o vină și,'a- 
preciind că știrea publicată a avut 
drept scop „informarea cititorilor", 
l-a achitat și pus în libertate.

Ziarul „Avghi" a publicat în aceste

Corespondentă din Atena

C. al 
legea 
secu- 
Ate-

zile numeroase relatări despre mișca
rea de solidaritate cu directorul său. 
Multe ziare burgheze din opozi
ție, dintre cele mai influente — 
„To Vima“, „Elephteria“, „Niki" și 

altele, au luat și 
ele atitudine în a- 
părarea libertății 
presei.

Eliberarea lui Pa- 
raskevopulos a 

fost salutată de opinia publică și a- 
preci.ată ca un succes al mișcării 
pentru apărarea libertăților demo
cratice. „Avghi“ de azi dimineață a- 
rată însă că același tribunal l-a 
condamnat pe fostul director al 
ziarului, Krikis, la 3 luni și jumătate 
închisoare pentru că a publicat un 
articol cu prilejul aniversării E.A.M. 
(Frontul de Eliberare Națională).

Presa democratică face apel la 
continuarea luptei pentru eliberarea 
lui Krikis și pentru apărarea dreptu
rilor cetățenești.

AL. GHEORGHIU

sînt rănite, iar altele sînt date dis
părute. Pagubele materiale, mențio
nează agenția, sînt „foarte impor
tante”.

BONN. După cum transmite agen
ția France Presse, Tribunalul din 
München a emis un mandat de ares
tare împotriva a cinci persoane bă
nuite a fi participat la răpirea din 
München a fostului colonel Antoine 
Argoud, una din căpeteniile O.A.S.

CAIRO. La Cairo a luat sfîrșit pri
ma conferință africană pentru căile 
ferate, la care au participat zece țări. 
Conferința a discutat propunerea 
R.A.U. cu privire la crearea de in
stitute și centre de învățămînt pen
tru pregătirea de cadre de feroviari.

LONDRA. La 12 martie, după cum 
anunță agenția Reuter, 
grevă 2 000 de docheri 
Manchester (Anglia), 
majorarea salariilor.

au declarat 
din portul 

revendicînd

întrebat înWASHINGTON. Fiind
cadrul unui interviu televizat dacă 
cunoaște cazuri de înlăturare a ne
grilor de la vot în Statele Unite, se
natorul Allen Eilender (democrat 
din statul Louisiana) a fost nevoit 
să admită că în numeroase re
giuni din Mississippi și din Louisia
na, „unde negrii depășesc cu apro
ximativ 2 la 1 numărul albilor”, 
există astfel de cazuri.

VARȘOVIA. La 11 martie la Var
șovia a avut loc ședința festivă cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
la întemeierea Uniunii de luptă a 
tinerilor. La ședință au luat- cuvîn- 
tul Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Marian Renke, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist.

RIO DE JANEIRO. Potrivit agen
țiilor de presă, nava militară și na
vele de pescuit franceze implicate in 
așa-numita „criză a langustelor“

s-au retras din apele teritoriale ale 
Braziliei.

După cum se știe, încă de la sfîr
șitul lunii trecute între Franța și 
Brazilia a izbucnit o criză diploma
tică, cînd la declarația guvernului 
brazilian că va aresta pe pescarii 
francezi de languste, dacă vor con
tinua să pescuiască în apele terito
riale ale Braziliei, guvernul francez 
a trimis o navă militară „pentru a 
proteja“ navele pescărești franceze. 
Guvernul brazilian a calificat pre
zența navei militare franceze la 100 
de mile distanță de coastele brazilie
ne drept un act de ostilitate.

Un 
rului 
ziliei 
urma 
apele 
că „guvernul brazilian își exprimă 
satisfacția în legătură cu faptul că 
Franța a retras nava militară și 
navele de pescuit din apropierea 
coastelor Braziliei“. Purtătorul de 
cuvînt menționează că acest lucru 
denotă că Franța dorește în sfîrșit 
să discute problema pescuitului de 
languste „fără a recurge la presiuni 
cu ajutorul navelor militare“.

LIMA. La 11 martie a expirat ter
menul depunerii candidaturilor în 
vederea alegerilor prezidențiale care 
urmează să aibă loc în Peru la 9 
iunie. Pentru acest post lupta elec
torală se va da între patru candi
dați : Fernando Belaunde Terry 
(Acțiunea populară), Victor Haya de 
la Torre (A.P.R.A.), generalul Ma
nuel Odria (Uniunea națională) și 
Mario Samane Boggio (Uniunea po
porului Peruvian). După cum se știe, 
primii trei politicieni peruvieni au 
candidat și la alegerile prezidențiale 
desfășurate anul 
țară. întrucît nici 
a reușit să obțină 
tă de două treimi, 
fost preluată de o junta militară p« 
calea unei lovituri de stat.

purtător de cuvînt al Ministe- 
Afacerilor Externe al Bra- 
într-o declarație făcută în 
retragerii navelor franceze din 
teritoriale ale Braziliei, arată

trecut în această 
unul dintre ei nu 
majoritatea ceru- 
puterea în țară a
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