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In campania agricolă de primăvară -lilBl SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT
Aspect din cartierul Tudor Vladlmlrescu din Iași (Foto : Gh. Vințilă)

Hașuri actuale pentru asigurarea 
bazei furajere

Vești de pe ogoare

între numeroasele lucrări care se execută în prima epocă din campania agricolă de primăvară, o deosebită atenție trebuie să se acorde, în toate gospodăriile de stat și gospodăriile colective, însămîn- țării culturilor furajere : mazărea, trifoiul, lucerna, borceagul, orzul și altele. De executarea semănatului acestor culturi în epoca optimă și în bune condiții agrotehnice depinde sporirea producției de furaje — baza creșterii producției de carne, lapte și lînă. Iată, de ce se cere ca organele și organiza
țiile de partid, consiliile agricole și 
conducerile unităților agricole socia
liste să dea aceeași atenție semăna
tului plantelor furajere ca și celor
lalte culturi.însămînțarea timpurie a culturilor furajere are un dublu scop : se realizează atît sporirea producției la hectar, cît și obținerea într-un timp scurt a nutrețurilor verzi necesare hrănirii animalelor.Primele sute de hectare au și fost însămînțate cu plante furajere în regiunile Crișana, Banat, Dobrogea. Pe terenurile unde solul s-a zvîntat mai mult, semănatul se face cu mașinile purtate de tractoare, iar pe cele mai umede se folosesc atelajele. în felul acesta colectiviștii din comunele Apateu, Beliu, Ineu, Olari și altele, din regiunea Crișana, au terminat însămînțarea trifoiului și lucer- nei pe întreaga suprafață prevăzută pentru aceste culturi. Realizările obținute de aceste gospodării se dato- resc faptului că consiliile de conducere au făcut din vreme toate pregătirile pentru însămînțări. Și în alte regiuni consiliile agricole și conducerile unităților agricole s-au ocupat cu grijă de asigurarea . semințelor necesare, de condiționarea lor. In a- ceastă privință, se poate spune că în regiunea Dobrogea o serie de pregătiri s-au făcut încă din anul trecut, cînd au fost obținute cantități însemnate de semințe de sparcetă, iarbă de Sudan, măzăriche pentru borceaguri, s-au luat măsuri pentru extinderea sorgului hibrid care dă producții ridicate de boabe în condiții de secetă.Odată cu începerea însămînțării culturilor furajere timpurii, în fața 
consiliilor agricole stă sarcina de 
mare răspundere de a îndruma și 
sprijini conducerile unităților agri
cole socialiste să organizeze aplica
rea întregului complex de măsuri a- 
grotehnice, de care depinde sporirea 
producției de furaje. Ca și celelalte culturi, plantele furajere au nevoie de un teren foarte bine pregătit, trebuie însămînțate într-un pat germinativ cit mai bun. Atenția cea mai 
mare trebuie dată mărunțirii și ni
velării terenului, asigurării unei 
densități optime de plante la hectar. Experiența a dovedit că înființarea mei lucerniere, care durează 4—5 ai, este o investiție a cărei rentabi-Âe depinde, în primul rînd, de felii/■i.‘um se alege și se pregătește terenul, cum se face însămînțarea. La gospodăriile colective din Gîngiova și Gighera, regiunea Oltenia, lucerna se cultivă pe terenuri situate în lunca Jiului, dîndu-se totodată atenție aplicării agrotehnicii corespunzătoare. în acest fel, gospodăriile au obținut pînă la 80 000 kg de lu- cernă masă verde la hectar.Specialiștii sînt chemați să orga

nizeze aplicarea diferențiată a lucrărilor agrotehnice, în funcție de cerințele fiecărei plante furajere și de condițiile locale. Foarte importantă este respectarea adîncimii de semănat. De asemenea, pentru asigurarea densității optime, specialiștii din fiecare gospodărie trebuie să stabilească norma de însămînțare în funcție de valoarea culturală a semințelor.Acum, cînd se face semănatul culturilor furajere, conducerile unităților agricole și specialiștii trebuie să se gîndească și la producția de furaje din anii viitori, luînd măsuri pentru asigurarea semințelor necesare din cele mai valoroase plante de nutreț. O mare însemnătate are 
în această privință crearea lo
turilor scmincere de plante fu
rajere în gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective, astfel ca fie
care unitate să-și asigure semințele 
necesare pentru anul viitor. Consiliile agricole, specialiștii din fiecare gospodărie să folosească experiența gospodăriilor fruntașe și rezultatele cercetărilor efectuate în stațiunile experimentale privind a- plicarea metodelor înaintate de sporire a producției de semințe la hectar. Merită atenție îndeosebi extinderea loturilor semincere de lucer- nă cultivată în rînduri distanțate ; astfel se pot executa în condiții optime lucrările de întreținere a solului, asigurîndu-se obținerea unor producții mult sporite de semințe la hectar. La stațiunea experimentală Dobrogea, de pe loturile cultivate în rînduri distanțate s-au obținut cu 230 kg sămînță la ha mai mult față de cît s-a realizat de pe suprafețele cultivate în rînduri o- bișnuite.Ținînd seama de condițiile locale, organele de partid și consiliile agricole regionale Brașov, Mureș-Auto- nomă Maghiară și altele au stabilit o serie de măsuri pentru ca anul acesta de pe loturile semincere să se obțină cantități sporite de semințe de trifoliene, ghizdei și de alte plante furajere valoroase. Este necesar ca încă din aceste zile să se organizeze temeinic aplicarea acestor măsuri în fiecare regiune și raion.Una din cele mai mari rezerve de sporire a producției de furaje o constituie executarea lucrărilor de îm
bunătățire pe întinsele suprafețe de 
pășuni și finețe naturale. In ultimii ani, au fost date în folosința gospodăriilor colective, pe termen lung, mari suprafețe de pășuni. In contractele încheiate s-au prevăzut lucrările ce trebuie executate în vederea sporirii producției de iarbă. Aplicarea lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor este în interesul fiecărei gospodării colective, al fiecărui colectivist. Tocmai acest lucru l-au avut în vedere colectiviștii din comuna Tăut, regiunea Crișana, care au folosit toate posibilitățile locale pentru sporirea producției de iarbă de pe pășune. Anul trecut, pentru a putea îmbunătăți suprafețe cît mai mari, timp de 130 de zile colectiviștii au organizat îngrășarea prin tîrlire a pășunii ; numai cu cele 200 de vaci au fost îngrășate 20 de hectare pășune. Această metodă, care poate fi aplicată de fiecare gospodărie

(Continuare în pag. Il-a)

Lucrările de însămînțare a culturilor 
din prima epocă au început în toată 
Dobrogea. Paralel, continuă arăturile 
de primăvară și întreținerea ogoarelor 
de toamnă. Consiliul agricol regional 
a luat măsuri pentru desfășurarea lu
crărilor din campania de primăvară la 
timpul optim și de calitate superioară. 
S.M.T.-urile au pregătit șî trimis din 
vreme în cîmp tractoarele și mașinile 
agricole care vor fi folosite la însămîn
țări. O grijă deosebită s-a acordat asi
gurării semințelor. întreaga suprafață 
ce se va cultiva cu floarea-soarelui va 
fi însămînțată cu semințe din soiuri de 
mare productivitate. Este în curs de 
schimbare sămînța de porumb. Anul 
acesta G.A.C. vor însămînța circa 75 
la sută din suprafața prevăzută cu să- 
mînfă de porumb dublu hibrid de mare 
productivitate.

★

Mecanizatorii din regiunea Banat au 
plecat la locurile de muncă, în gospo
dăriile agricole colective pe care le 
deservesc și au început lucrările în 
cîmp. Astfel, gospodăriile colective din 
raioanele Timișoara, Arad, Sînnicolau 
Mare, Deta și Lugoj au însămînțat pînă 
acum, cu diferite culturi din epoca I, 
peste 5 000 hectare. în același timp, 
colectiviștii au fertilizat mai mult de 
24 000 hectare, iar pe alte aproape 
2 500 de hectare însămînțate în toam
nă au făcut lucrări de întreținere.

în ultimele zile, mecanizatorii au în
ceput semănatul la floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr.

(Agerpres)

La biblioteca centrală 
universitară din Capitală

Biblioteca centrală uni
versitară din București a 
primit în ultimul an pes
te 51 000 de volume, în 
primul rînd manuale, 
cursuri și lucrări științi
fice. Acestea se adaugă la 
cele peste un milion de 
volume în limbile română, 
rusă, franceză engleză, 
germană și cele circa 
3 000 de colecții de pe
riodice din țară și de pes
te hotare ale bibliotecii.

Creșterea numărului de 
studenți a impus extin
derea spațiului bibliote
cii. Nu de mult s-au ame
najat încă două săli: una 
în care se află secția de 
împrumut a cărților be
letristice și cea de lectu
ră a periodicelor. Aici ci
titorii își pot alege sin
guri din rafturi noutățile 
din domeniile dorite. 
Noul sistem a dus la o 
creștere simțitoare a nu

amărului de cititori și 
cărților și publicațiilor 
consultate. Biblioteca a 
mai înființat 16 subuni
tăți în facultățile și cămi
nele Universității bucu- 
reștene.

Pentru îndrumarea stu
denților din primul an 
de învățămînt, se organi
zează de cîțiva ani 
lele deschise ale 
tecii". Cu acest 
bibliotecarii dau 
cații studenților 
vire la folosirea cataloa
gelor ?i bibliografiilor, 
completarea buletinelor 
de împrumut etc.

Studenții din țara noa
stră mai au la dispoziție 
încă două asemenea bi
blioteci centrale universi
tare, la Cluj și Iași, care 
posedă împreună peste 4 
milioane de volume de 
cârti și lucrări de spe
cialitate.

„Zi- 
biblio- 
prilej, 
expli

cit pri

Linia de 1ÏO kV Suceava^Frasin=Gura 
Bărnartdui a fost pusă suk tensiuneBACÄU (coresp. „Scînteii“), — Zilele acestea a fost • pusă sub tensiune linia del 10 kV Suceava — Frasin — Gura Bărnarului. Ea va alimenta cu energie electrică diferite unități industriale și va racorda la sistemul energetic național raioanele Gura Humorului și Cîmpulung Moldovenesc. Constructorii întreprinderii de construcții și montaje energetice din Bacău au avut de învins numeroase greutăți datorită îndeosebi terenului accidentat. Brigăzile conduse de Victor Ca- ragață, Constantin Bădan, Ștefan 'Manole au dovedit multă pricepere în executarea lucrărilor în asemenea condiții.

Lucrări de împăduriri
In bazinele forestiere din luncile Ar

geșului și Oltului a început de 
zile campania de împăduriri de primă
vară. Pînă acum au fost plantate
50 ha cu plopi și salcimi. In vederea în
ceperii plantării cu foioase și rășinoase, 
în zonele de deal se fac ultimele pregă
tiri. In primăvara aceasta, în bazinele 
forestiere din regiune suprafața pădurilor 
va fi extinsă cu încă 5 000 hg.

Tineri ingineri agronomi la lucru
ORADEA (coresp. 

„Scînteii"). — Zilele tre
cute, la Consiliul agricol 
regional Crișana s-au 
prezentat 62 absol
venți ai Institutelor a- -fia'de^nîai jos) au fost 
gronomice din Timișoa
ra și Cluj. De 
rit absolvenți 
dreptat spre 
riile colective 
fost repartizați, 
a-și lua în primire pos
turile de agronomi sau 
zootehnicieni pentru 
care s-au pregătit timp 
de 5 ani.

Nouă dintre ei — Gh. 
Zgîrdău, I. Romescu,

Maria Lupșe, Ion Lup
șe, Alexandrina Tänzer, 
M. Guruian, C. Pitzin- 
gher, Petru Treta și T. 
Moga (cei din fotogra-

musuri pentru a 
asigura condiții 
de muncă și de

Din scrisorile sosite la redacțieNu numai cantitate

aici tine- 
s-au în- 
gospodă- 
unde au 

spre

repartizați în gospodă
rii colective din raionul 
Marghita. Gheorghe 
Zgîrdău, fiu de țărani 
colectiviști din Bocsig, 
raionul Ineu, a fost re
partizat la gospodăria 
colectivă din Cubulcuț.

Soții Ion și Maria 
Lupșe au fost reparti
zați în două gospodării 
colective vecine — Re- 
sighea și Pișcolt.

In gospodăriile co
lective s-au luat din 
vreme 
li se 
bune 
viață.

Tinerii specialiști 
merg în gospodăriile 
colective în zilele cînd 
încep lucrări de cea 
mai mare însemnătate 
pentru obținerea de re. 
colte bogate. Ei sînt 
hotărîți să folosească 
toate cunoștințele în
sușite în facultate, să 
muncească neobosit 
pentru sporirea produc
ției agricole și întărirea 
gospodăriilor colective.

Colectivul secfiei briche
tai de la Preparafia cărbu
nelui Petrila s-a angajat să 
producă în primul trimestru 
al anului 3 000 tone de bri
chete peste plan. în luna 
ianuarie am înregistrat re
zultate bune. Secjia a 
depășit planul. La succesul 
nostru a contribuit și colec
tivul Combinatului siderur
gic Hunedoara, care a a- 
cordat atenția cuvenită ca
lității liantului necesar fabri_ 
cării brichetelor. în februa
rie însă, lucrurile s-au 
schimbat. Ni s-a trimis liant

amestecat cu diferite 
purităfi. Tovarășii de 
Hunedoara s-au mulfumit să 
respecte doar cantitatea 
prevăzută în contract. Cali
tatea au neglijaf-o. Aceasta 
ne-a creat greutăți în rea
lizarea planului. E de presu
pus că în urma concluziilor 
delegafilor Combinatului si
derurgic Hunedoara, care au 
constatat neglijența semna
lată de noi, va fi sporită e- 
xigenfa controlului tehnic 
de calitate.

GHEORGHE ECOBESCU 
tehnician

Personalitatea maistrului
Dacă n-ar fi fost la mijloc numele —• 

un nume de care, firește, ai mai auzif — 
ai fi puful să freci lesne pe lingă om, fără 
să fi descoperit la el acea particularitate, acele 
trăsături de om înaintat care l-au făcut cu
noscut în uzină și care, de fapt, exprimă 
personalitatea lui. Dar numele de Marin Zam
fir reamintea ceva. Venea din urmă, ca un 
ecou, amintirea unei inițiative care stîrnise, 
cu cîțiva ani în urmă, multă vîlvă în între
prindere. Ziarele scriau că un maistru cu ex
periență, de la Uzina brăileană „Progresul“, 
pe nume Marin Zamfir, aducea un element 
nou în organizarea muncii, în desfășurarea și 
dezvoltarea întrecerii, inițiind preluarea 
schimbului din mers, Aceasta însemna curma
rea scurtei, dar tradiționalei încetiniri a pro
ducției, între două schimburi. Cu alte cuvinte, 
se ivea o nouă posibilitate de creștere a pro
ductivității muncii.

De n-ar fi fost numele... Pentru că aveam 
în față un om simplu și obișnuit, cu un profil 
comun, oacheș și puțin cărunt, cu capul ușor 
înclinat pe un umăr. Apăruse pe neașteptate 
în biroul șefului de sector, inginerul Sofronie 
Rusu, spusese ceva cu aerul omului prins de 
treburi pînă peste cap și dispăruse tot atît de 
neașteptat.

— L-ați cunoscut? — întrebă inginerul, ară- 
tînd în direcția ușii. — Dacă nu, aveți acum 
un bun prilej să cunoașteți un om, un maistru 
de toată lauda.

— Am auzi» vorbindu-se multe despre el. E 
autorul unei inițiative.

— Nu-t vorba numai de asta continuă 
Inginerul. — Mă gîndesc, în primul rînd, la 
competența cu care conduce producția; la fi
rea lui de inovator înnăscut; la relațiile Iul, 
strînse și calde, eu oamenii.,

Puțin mai tîr- 
ziu, îl căutam 
prin hală. L-am 
găsit într-o ca
bină mică, din 
fundul atelieru
lui de strunguri 
mari și carusele, 
înconjurat de 
schițe și desene. 
De departe lăsa 
impresia că dis
cuta aprins cu 
un strungar. Ne
potrivită vreme 
pentru o vizită. 
Dar cînd m-am 
le sfăteau altfel, 
iz, în situații din 

astea? — spunea el, strungarului. — La cei 
mai buni. La fine, Piroșcă, la Brîncoveanu, la 
Voinea... Oameni care înțeleg repede lu
crurile.

Strungarul a mal continuat vorba o vreme, 
apoi a schițat un gest cu mîna, care putea 
însemna „s-o lăsăm așa, meștere“ și s-a dus.

Maistrul Zamfir vorbi de-a dreptul:
— îmi plac oamenii dîrzi. Ei, cînd se apucă 

de un lucru, îl fac. Tovarășul care a ieșif acum 
este unul din cei mai buni strungari. Nu voia 
să strunjească o piesă începută de altul. Mîn- 
dria omului. Dar cînd o să dea acum drumul 
la strung — zbîrnîie!

Se obișnuiește să se spună deseori : 
„O bună organizare a muncii este un lucru 
esențial în ridicarea productivității". Dar ce 
înseamnă oare buna organizare a muncii?

apropiat, am văzut că lucruri
— La cine vrei tu să apele

La sectorul mecanic s-a ajuns să se reali
zeze lunar, cu același număr de oameni și uti
laje, cinci excavatoare în plus față de anul 
trecut. La întrebarea: „Cum?", ți se răspunde: 
„în primul rînd, prinfr-o bună organizare..."

Să vedem lucrurile mai de-amănuntul. Pri
mele observații se pot face chiar aici, în biroul 
maistrului. Pe o lungă bandă de hîrfie, acul 
unui sensibil aparat electric a înregistrat con
sumul de curent din toate trei schimburile. 
Maistru’ primește această diagramă în fiecare 
dimineață. Ușoare coborîri, pe alocuri, lasă 
să se întrevadă că nu toate mașinile lucrează 
din plin în timpul preluării schimburilor.

Maistrul Zamfir cheamă la el pe cîțiva din
tre cei mai buni strungari, membri de partid, 
fruntași în producție. Le cere părerea. Și iată 
că, la sfîrșitul lucrului, cînd unii opresc mași
nile din obișnuință, strungarii Brîncoveanu, 
Radu, Voinea, Piroșcă și alți zece sau cinci
sprezece strunjesc mai departe pînă ce 
schimbul trece la mașină și o preia. Ingenios 
te1 de a duce o muncă de lămurire! Prin 
exemplul personal. Prin fapfe. Diagrama se ri
dică de la o zi la alta. Productivitatea muncii 
crește. Strungarii din preajmă iau și ei exemplu 
de la fruntași. Așa sporește numărul celor care 
predau mașina din mers.

Desenele de pe masa maistrului, pregătite 
pentru producție, au pe margine o specifica
ție. Desigur, un nou element în organizarea 
muncii: pentru ca strungarul să nu mai piardă 
vremea cu pregătirile la mașină, I se indică,

ȘT. ZIDARIȚA

(Continuare în pag. Il-a)

ÎN STAȚIUNILE DE ODIHNĂLa Govora, Călimănești, Olănești și în alte stațiuni balneo-climaterice din regiunea Argeș sosesc zilnic numeroși oameni ai muncii din toate colțurile țării la odihnă și tratament.Pentru noul sezon la Călimănești se mărește capacitatea unei cantine și se amenajează un grup frigorific central. în diferitele stațiuni, se continuă extinderea rețelei de apă, canalizare, se amenajează parcuri, se modernizează noi străzi etc.Pentru noile construcții și amenajări ce se execută în acest an se vor cheltui peste 2 500 000 lei.*Cei aproape 1 000 de muncii aflați acum la Predeal vin cu interescultură, unde se desfășoară o bogată activitate. Zilnic au loc aici prezentări de filme, seri distractive, concursuri de ghicitori, recenzii, conferințe pe diferite teme etc.
oameni ai odihnă la la casa de

peste

cîteva

In întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor luate la 
începutul anului, brigada minerului Ion Vișăvan, din sectorul 
I al Exploatării miniere „Săsar” din Baia Mare, ocupă primul 
loc. De la începutul anului, brigada n-a scăpat nici un ciclu 
de pușcare și a trimis zilnic din abataje cite o tonă de mine
reu. în fotografie : minerul Ion Vișăvan și ajutorul de miner 
Eugen Rostaș Ia lucru.

Schimb de mesaje intre președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

și primul ministru ceylonez de ziua națională a CeylonuluiCu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei Independenței Ceylonului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, a adresat doamnei Sirimavo R. D. Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, un mesaj de felicitări. In mesaj sînt exprimate poporului ceylonez urări de prosperitate și progres și speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Romînă și Ceylon vor cunoaște o dezvoltare continuă

în folosul ambelor popoare, în interesul apărării păcii și înțelegerii internaționale.în răspunsul adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, doamna Sirimavo R. D. Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, a mulțumit în numele guvernului și poporului ceylonez pentru mesajul de bune urări trimis cu prilejul aniversării Zilei Independenței. (Agerpres)
^©IBOINIÄT©Äl^liÄ

Cînd Aurelia a terminat 
clasa a 7-a, maică-sa — 
Mamă eroină — a sfătuit-o 
să urmeze o școală profe
sională. „La Cluj sînt mul
te școli, găsești una potri
vită pentru tine“. Gheor
ghe Mărgineanu, taică-său, 
își dădu și el cu părerea : 
„Țara-i plină de șantiere. 
Te dau la școala de insta
lații electrice, că e mare 
nevoie de lucrători în me
seria asta".

A terminat cu bine școa
la profesională. La început 
a lucrat pe șantierul nr. 4 
al Uzinei chimice din Tur
da, în echipa lui Ion Bar
bu. Era singura fată din 
echipă. Instalatorii n-au 
crezut-o în stare să țină 
pasul cu ei. L-a ținut însă.

Văzînd-o silitoare, con
știincioasă, oamenii au în
ceput s-o prețuiască. Cînd 
echipa a plecat apoi pe 
alte șantiere, Aurelia Măr
gineanu a rămas să îngri
jească instalațiile electrice 
de la noile secții construite.

...Tocmai cînd Gheorghe 
Tilincă. cel mai bun bo
binator din întreprindere, 
era plecat în concediu, s-a 
întîmplat să se ardă un mo
tor sincron în sala de co
mandă de la secția electro
liză. In această secție se

prepară materia primă pen
tru producția întregii uzi
ne. De mult se simțea a- 
trasă Aurelia către munca 
de bobinatoare. Atunci, i- 
vindu-se acest prilej, i-a 
trecut prin minte un gînd 
îndrăzneț : „Tovarășe mai
stru, dați-mi să bobinez eu 
motorul acesta !". După 
cinci zile, motorul funcțio
na din nou. „Nici Tilincă 
nu-l făcea mai repede...“ 
Era bucuroasă. De obicei 
maistrul e zgîrcit cu lau
dele.

A îndrăgit mult meseria 
de bobinatoare. Știa că 
bunul mers al producției 
din secții depinde în mare 
măsură și de munca ei, de 
calitatea și iuțeala cu ca
re rebobinează motoarele.

Dornică să-și îmbunătă
țească munca, a învățat 
tot timpul de la alții, și-a 
însușit metode înaintate de 
muncă. Astăzi este pentru 
întregul colectiv un exem
plu de îndeplinire a sarci
nilor încredințate.

Munca din uzină se îm
pletește strîns la ea cu în
vățătura. Peste puțin timp 
va susține examenul de 
maturitate.

Nu de mult. într-o ședin
ță pe care n-o va uita ni
ciodată. s-a discutat cere
rea Aureliei Mărgineanu 
de a fi primită în rînduri- 
le candidaților de partid. 
Mulți tovarăși au luat a- 
tunci cuvîntul, evidențiind 
activitatea ei profesională 
ireproșabilă și comportarea 
exemplară. Au vorbit acolo 
și maistrul, și inginerul-șef 
adjunct Cornel Bucur, și 
fochistul Gheorghe Piper.

Ce față fericită, avea 
Aurelia Mărgineanu în 
acea clipă intensă, cînd 
organizația de bază P.M.R. 
nr. 4 din uzină, pentru 
faptele, comportarea și 
pregătirea sa, a hotărît să 
fie primită direct în 

partid, fără stagiul de can
didat !

S. UTAN
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Un alpinist Încercat

Vrei, vrei...nu

zburătoarePietroaie...

se

ia ai180 ha irigate. Semănatul în răsadnițe s-a iăcut la vreme. In fotografie: 
Membrii brigăzii a 11-a lucrînd la îngrijirea răsadurilor.

(Foto : Agerpres)

Gospodăria colectivă din comuna Dragomirești este una dintre uni- 180 ha irigate. Semănatul în răsadnițe s-a lăcut la 
tățile mari producătoare de legume din zona de aprovizionare a Capi- I' _ .............................._
taiei. în acest an colectiviștii de aici cultivă cu legume 250 ha, din care

V Pentru deservirea 
populației

Pentru a cunoaște ce se întreprin
de pentru dezvoltarea producției de 
mobilă în acest an, un redactor al 
ziarului nostru a avut recent o con
vorbire cu fov. I. HABER, director 
general al Direcției generale produse 
finite din lemn din cadrul Ministerului 
Economiei Forestiere, lată ce ni s-a 
comunicat :întreprinderile mobilă din cadrul nomiei Forestiere nul trecut planul102,2 la sută. Paralel cu creșterea cantitativă și lărgirea sortimentelor s-a înregistrat și o creștere simțitoare a calității produselor. Anul trecut s-a experimentat posibilitatea executării a două sortimente la aceeași întreprindere, prin schimbarea unui sortiment cu altul după o perioadă de un semestru. S-a experimentat și executarea de garnituri compuse din mai multe piese (garnituri complexe) din care să se poată mobila 2 camere cu des- • tinații diferite (dormitor și cameră de zi, sau cameră combinată și cameră de zi). Un aport însemnat la executarea și îmbogățirea sortimentelor de mobilă a adus Consiliul pentru problemele de mobilă din cadrul Ministerului Economiei Forestiere.în vederea creșterii producției și productivității muncii, a îmbunătățirii calității produselor, în acest sector s-au introdus în ultimii ani numeroase utilaje moderne, au fost promovate procedee de lucru avansate. întreprinderile noi au fost dotate cu mașini și cu instalații la nivelul actual al tehnicii, iar fabricile mai vechi, cum sînt „Liberta- tea”-Cluj, „Tehnolemn”-Timișoara, „Republica”-Sibiu și altele, au fost reutilate și modernizate.Introducerea utilajelor modeme a creat oondiții pentru folosirea în fabricația de mobilă a unor noi materiale : plăcile fibrolemnoase, cleiu- rile sintetice, lacurile pe bază de po- liesteri și vopselele pe bază de alhi- dal. Extinderea întrebuințării acestor materiale noi a impus, în multe cazuri, înnoiri în procesele tehnologice. De exemplu, aplicarea vopselelor pe bază de alhidal la mobila de bucătărie se face acum prin

producătoare de Ministerului Eco- și-au realizat a- în proporție de

pulverizare și nu cu ajutorul pensulei. Metoda veche a fost înlocuită.Folosirea în procesul de fabricare a mobilei a elementelor stratificate a creat condiții pentru realizarea unor sortimente noi, cu forme curbe, care asigură mobilierului o estetică apreciată de cumpărători. Folosindu- se o nouă tehnologie de lucru, la C.I.L.-Blaj a început fabricația garniturii „Lignostrat”, foarte bine primită de populație.înzestrarea întreprinderilor cu u- tilaje noi, folosirea unor procedee avansate de lucru etc. au atras, ca o necesitate, ridicarea corespunzătoare, la nivelul tehnicii actuale, a calificării muncitorilor și tehnicienilor. La complexele pentru industrializarea lemnului din Suceava, Blaj, Pi- pera-București și altele au fost organizate cursuri pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale, pentru instruirea cadrelor în vederea exploatării cu maximum de randament a noilor utilaje.Ce sortimente noi de mobilă vor apare în acest an ?încă din trimestrul IV 1962 s-au luat măsuri în vederea asigurării necesităților cu un bogat sortiment de mobilă. De comun acord cu Ministerul Comerțului Interior s-au stabilit și s-au introdus în fabricația de serie modele noi : camera combinată „Cormoranul”, mobila de hol „Minima”, canapeaua extensibilă „Comoda”, biblioteca „Paloma”, fotoliul cu brațe „Nehoiul” și altele. In ianuarie a.c. aceste produse au intrat în fabricație și se vor găsi în magazine, cu excepția garniturii „Cormoranul", ce urmează să fie livrată abia în trimestrul II.S-a stabilit ca un mare număr de modele — garniturile „Orhideea”, „Paltina", „Elegant“, „Adriana“, „Sa- rina”, bucătăriile tip „Victoria” șl „Maramureș” și alte piese separate ca biblioteca „Lunca”, cuierul-panou „Slatina” etc. — să fie executate, deocamdată, numai în loturi cap de serie, în vederea experimentării lor la vînzare. Aceste loturi cap de serie s-au introdus în fabricație încă din trimestrul IV anul trecut și în curînd vor putea fi găsite în magazinele de desfacere cu amănuntul.

în trimestrul I al anului curent s-au executat unele sortimente de mobilă cu tapițeria din materiale spongioase. Se vor pune în vînzare în magazine și garnituri de mobilă completate cu scaune. Tot în acest an se va produce într-o mal mare măsură mobilier cürbat : măsuțe de radio și de telefon, cuiere-vestiare, fotolii cu brațe etc. Din trimestrul IV se va executa și mobilier de bucătărie cu plăci fibrolemnoase me- laminate.Sperăm acum să anului cumenite să asigure satisfacerea în mai mare măsură a gusturilor și exigenței cumpărătorilor.
ca noutățile comunicate fie completate în cursul alte sortimente de mobilă

La parterul noilor blocuri de pe strada Viitorului din orașul Piatra Neamț, cooperația meșteșugărească a amenajat un complex modern de deservire a populației, prevăzut cu 8 unități. De asemenea, pe strada 6 Martie din orașul Bacău a fost înființat un complex de deservire care cuprinde: croitorie pentru bărbați și femei, secții de reparații radio și televizoare, de încălțăminte, tricotaje, un magazin de artizanat etc. In stadiu de finisaj se află noi complexe de deservire în cartierele „Steaua Roșie” și „Șerbănești” ale orașului Bacău, la Roznov și Bu- huși. Alte unități asemănătoare vor fi date în folosință anul acesta la Roman, Bicaz și Comănești.(Agerpres)

MS
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C. 1. L.-Pipera din Capitală. In secția retuș canapele, maistrul 
Gheorghe Fieraru, împreună cu un grup de muncitoare, face o ultimă 
verificare la un lot de mobilă înainte do a fi expediată magazinelor.

/

Colosul de la Djerdap pe Dunăre
Proiectul de baraj romîno-iugoslav „va deschide“ 

Porțile de Fier dunărene
sus, ziarul 

martie pu

Se spune că la un re
cent concurs de alpinism, 
pe locul întîi s-a clasat 
un bătrînel. Vă închipuiți 
ce senzație a stîrnit acea
stă veste. Fotoreporteri, 
reporteri, suporteri, nu-i 
mai dădeau pace. Toată 
lumea ardea de curiozi
tate să afle secretul mă
iestriei sportive la care 
s-a ridicat, la o vîrstă atît 
de înaintată, omul cu cel 
mai bun rezultat.

Bătrînelul a rîs și a 
făcut un semn cu mîna a 
lehamite.

— Nu e nici un secret, 
a spus el. Am condiție fi
zică. Nu uitați că locuiesc 
în blocul turn E5, de pe 
bd. Republicii din Plo
iești, chiar din primele 
zile ale lui ianuarie, cînd 
a fost dat în folosință. 
Stau la etajul IX, iar în
treprinderea de fabricație 
și montaj ascensoare din 
Capitală n-a pus încă lif
tul în funcțiune. Așa că, 
înțelegeți : toată ziua sus, 
jos și iar sus — fără as
censor. M-am antrenat.

coletele sub 10 kg, 
cînd aeroportul le acceptă 
numai pe cele de peste 
10 kg). S-ar fi pierdut 
însă timp și piesele erau 
așteptate urgent.

Cred intr-adevăr tova-> 
rășii de la aeroportul cu 
pricina că fac treabă 
bună transported pie
troaie, în loc să primeas
că și colete sub 10 kg ?,

Un delegat al Uzinei 
Mecanice Avrig s-a pre
zentat la aeroportul Sibiu 
și a predat pentru a fi 
transportat urgent cu a- 
vionul la București un 
colet de 10 kilograme. Se 
specifica, desigur, că în 
colet erau piese de ma
șini. Pachetul a aterizat 
cu bine pe biroul unei 
întreprinderi din Capita
lă. Cînd a fost deschis — 
surpriză : și-au făcut a- 
pariția piesele de mașini, 
conform specificației și, 
odată cu ele, un pietroi 
veritabil de vreo șase ki-

lograme, însoțit de un bi
lețel. In cîteva rînduri, 
delegatul lămurea miste
rul : „Vă rog să mă ier
tați pentru pietroiul pe 
care vi-l trimit. N-am a- 
vut încotro. Nu se pri
mesc colete sub 10 kilo
grame. Cum piesele tre
buiau expediate urgent, 
am fost silit să recurg la 
această soluție".

O precizare : delegatul 
ar fi putut preda la poș
tă, pentru a fi expediat 
prin avion, coletul fără 
pietroi (poșta acceptînd

...bea Grigore aghiazmă. 
Aceasta e noua formulă 
găsită la U.R.C.C.-Criș 
pentru mărirea număru
lui amatorilor de fotbal. 
Desfăcînd plicurile de sa
larii, lucrătorii cooperati
vei „Proletarul“ din co
muna Chișinău-Criș au 
găsit cîte o fotografie a 
echipei de fotbal „Crișa- 
na“-Oradea. In schimb, le 
fusese reținută suma de 
cinci lei. La U.RC.C.-Criș 
încă nu se aflase, chipu-

Dar tot
Probabil că de multe ori 

v-ați întrebat de ce une
le cutii de chibrituri con
tinuă să aibă bețele 
de calitate slabă : a- 
desea ți se rup în mină, 
uneori după ce se aprind, 
pricinuind 
neajunsuri 
mai mici, 
în materie 
lucrurile 
Dimpotrivă, în acest do
meniu se cheltuiește mul-

fel de fel de 
mal mari sau 
De altminteri, 
de chibrituri 

nu stagnează.

Personalitatea maistrului
(Urmare din pag. I-a)

dede la bun început, dispozitivul 
care are nevoie la prelucrarea piesei. 
Se duce omul ia magazie și-l ia. Mai
strul Zamfir a făcut ordine pînă și aici, 
infroducînd „lista de S.D.V.-uri pe a- 
gregat și pe grup de piese similare“, 
cu buna intenție de a reduce la ma
ximum timpii neproductivi,

Oamenii din atelier povestesc că 
atunci cînd s-a pus problema unor 
reorganizări în echipe, pentru specia
lizarea muncitorilor pe operații, mai
strul de la atelierul de strunguri mari și 
carusele s-a dovedit și de data aceasta 
om de inițiativă. S-a început, întîi, cu 
atelierele învecinate — strunguri mici 
și freze — după care s-a continuat cu 
reorganizarea echipelor pînă la mon
taj. Specializarea, încă în curs de adîn- 
cire, a 
zu It at e 
resc a 
me de 
losirea 
ferialelor de regie...

Organizarea muncii este — după 
chiar spusele tovarășului Marin 
Zamfir — „primul punct de pe agenda 
unui maistru. Bineînțeles, asta nu-i to
tul. Mai este vorba aici și de asistența 
tehnică. Apoi, problemele de tehnolo
gie capătă, de la O lună la alta, fot 
mai multă importanță în preocupările 
unui maistru“. Un dosar voluminos de 
la cabinetul tehnic confirmă că acest 
neobosit și pasionat inovator a adus 
producției, de-a lungul cîforva ani, nu 
mai puțin de 70 de îmbunătățiri teh
nologice, concretizate în dispozitive 
pentru prelucrare pe strunguri.

Luna trecută, atelierul maistrului 
Zamfir a primit o comandă de un fel 
deosebit. Trebuia strunjită, deocamdată 
experimental, o butelie de înaltă pre
siune, lungă de patru metri și Jumă
tate, pentru industria chimică. Tehnolo
gia de prelucrare indica mijloace cla-

început să dea de pe acum re- 
bune. Tn același spirit gospodă- 
rezolvat maistrul și alte proble- 
economie în sector privind fo- 
mai rațională a sculelor, a ma

sice. Dar maistrul șl tehnologul de sec_ 
tor nu s-au arătat mulfumiji. Prea mult 
timp avea să stea piesa aceea uriașă 
pe strung. Trebuia găsită o altă soluție. 
După un timp de cercetare și gîndire 
creatoare, maistrul Zamfir și tehnologul 
au inifiat un dispozitiv cu role, montat 
pe un corp-cufit. A fost instalat pe ma. 
șină și s-a început strunjirea. Teh
nicienii au fost chemaji la faja locului: 
poftim, da|i-vă părereal Au încercat, 
au calculat — „Da, timpul de prelu
crare se reduce de 3—4 ori. E reușit 
dispozitivul“. Tehnicienii 
zul. Iar maistrul a spus 
strung:

— Așa vom prelucra 
acum înainte.

Experiența în muncă, 
profesională îi dau posibilitate să 
avînte curajos pe terenul cercetării teh
nice. împreună cu un inginer din sec
tor, maistrul Zamfir a luat spre rezol
vare, din planul tehnic al uzinei, tema 
privind conceperea și realizarea unui 
dispozitiv pentru defalonarea tarozilor 
pe strungurile produse la Arad — pro
blemă a cărei realizare practică presu
pune o bună pregătire tehnică.

Maistrul studiază, face schije, con
fruntă și schimbă variante; creează. Iar 
cînd obosește pe drumul căutărilor, în
cearcă să se reconforteze prin... expe
riențele pe care le face pentru modi
ficarea tehnoloqiei de fabricație a ar
borelui de mijloc de la excavatoare. 
Și această varietate în preocupări, pro
prie inovatorilor cu 
place și îl atrage.

...Un om modest, 
Dar este de ajuns să 
me de el, să asculți 
jur, să iei aminte la faptele lui — și ai 
deodată portretul unui om cu o per
sonalitate puternic reliefată, cu expe
riență și inițiativă în producție, așa 
cum sînt mulți în întreprinderile 
noastre.

și-au dat avi- 
omului de la

pregătirea

de

lui
se

larg orizont, îi

un om obișnuit, 
te apropii o vre- 
părerile celor din

rile, că această „metodă“ 
de popularizare a fotbalu
lui este ilegală. Hențul 
careu comis in plicurile 
de salarii nu contribuie 
nici la popularitatea vre
unei echipe, nici la mări
rea sportivității și a pu
terii ei — dimpotrivă. Iar 
asemenea practici trebuie?' 
combătute cu toată seve
ritatea.(După o scrisoare de mai mulți lucrători cooperativei).

rup...
imaginație. Dacătă

cumperi o cutie de chi
brituri, poți afla o gră
madă de lucruri folosi
toare, Desenele de pe ca
pacul cutiilor îndeam
nă, de pildă, să constru
iești schele reglementare, 
să crești oi 
să folosești 
bune. Și ce 
instructive,

...Dar tot se rup !

cu lină fină, 
numai scule 
desene ! Sînt 

chibriturile.

Măsuri actuale pentru 
asigurarea bazei furajere 

(Urmare din pag. I-a)

Cu titlul de mai 
„Rude Pravo“ din 11 
blică, sub semnătura corespon
dentului său din Belgrad, repor
tajul pe care-l reproducem în 
cele ce urmează.In salonașul remorcherului Dunbier, din flota noastră dunăreană, era o căldură plăcută, în timp ce afară domnea un ger aspru. Era prin februarie și nava se afla ancorată la Belgrad încă dinainte de Crăciun, din pricina imposibilității de a naviga pe Dunăre, înghețată pe a- locuri, iar pe alte porțiuni plină de sloiuri. Echipajul Dunbier-ului aștepta cu nerăbdare ca zile mai calde să-1 elibereze din închisoarea de gheață.In portul de iarnă de pe Sava, cam la doi kilometri de vărsarea ei în Dunăre, nu a iernat doar vasul Dunbier cu cele cîteva. șlepuri ale sale. Se află aici nave sovietice, maghiare, austriece și iugoslave. Dunărea este o importantă arteră de transport internațional pentru toate țările Europei centrale și răsăritene. Aproximativ 5 000 000 tone de mărfuri transportate anual prin sectorul dunărean romîno-iugoslav constituie o cantitate apreciabilă, în care ponderea noastră reprezintă 13,2 la sută ; înaintea noastră sînt doar U.R.S.S. cu 32,7 la sută șl Romînia cu 14,3 la sută, iar după noi urmează R. P. F. Iugoslavia, Ungaria, Austria, Bulgaria șl R. F. Germană.Anul acesta începe, pentru navigația noastră pe Dunăre, în condiții nu prea favorabile. Șl aceasta din cauza anului trecut, cînd cu toate eforturile n-am reușit să îndeplinim planul în proporție de sută la sută. Care sînt cauzele acestui neajuns ? Doar lama trecută, nu prea aspră, nu se tuală.

„S-a 
cauza 
toamnă, — mi-au explicat membrii 
eahlpajulul de pe Dunbier. — In 
septembrie și octombrie navele n-au

se

poate compara cu cea ac-
întîmplat în primul rînd din 
nivelului redus al apelor în

putut pluti nu numai la Djerdap, dar nici în alte locuri ale Dunării*.Echipajul nu ascundea părerea sa despre plan, al cărui ritm crește an de an, dar care totuși nu ia în considerație îndeajuns toate obstacolele și dificultățile obiective ce ridică în calea realizării sale.Una dintre aceste dificultăți obiective o constituie condițiile meteorologice nefavorabile care limitează posibilitatea de navigație pe Dunăre, și așa mică, între Belgrad și Turnu Severin romînesc.De la Lintz pînă la vărsarea sa în Marea Neagră, Dunărea curge continuu prin șes. Numai în locul unde a trebuit să-și croiască drum prin lanțul Alpilor transilvăneni care continuă pe țărmul iugoslav, curge pe o lungime de 117 km printr-un sector cunoscut là noi sub denumirea de Porțile de Fier ; în Iugoslavia și Romînia i se spune cel mai frecvent defileul Djerdap sau mai pe scurt Djerdap. Pe alocuri țărmurile sale stîncoase se întind pe 40 de metri, în altă parte formează din nou o vale largă cu fundul stîncos și cu o cădere repede de apă, astfel că într-un sector (în dreptul satului Sip) trecerea este asigurată de un canal artificial, de pe malul căruia o locomotivă ajută navelor să plutească împotriva curentului...După cum se vede, drumul prin defileul Djerdap nu este ușor, iar în cazul cînd nivelul apelor este nefavorabil, în condițiile actuale, el este foarte periculos. Aici cîrma trebuie manevrată de un pilot special care cunoaște fiecare colțișor al albiei fluviului, împînzită de stînci abrupte. Epavele șlepurilor care se zăresc în bancurile de nisip sînt o dovadă a faptului că nici în acest fel strofa nu este exclusă.Dacă vara sau toamna sînt toase, apele Dunării scad subIul normal, iar transportul — care și așa este complicat prin Djerdap — 
Încetează cu totul. In cazul unei na.

cata-sece- nlve-

vigații normale trecerea unui convoi cu opt șlepuri de-a lungul celor 117 km prin defileul Djerdap ar dura 13 ore ; astăzi sînt necesare 105 ore. Numai pentru manipularea legată de remorcarea convoaielor prin canalul Sip cu ajutorul celui de-al doilea remorcher se cheltuiesc 4 000 000 coroane. In condiții meteorologice normale trec pe aici anual 12 000 000 tone bruto de încărcătură ; din cauza nivelului scăzut al apelor, anul trecut și acum doi ani s-au transportat 9 000 000 tone vigația a fost două luni (în iarnă).Djerdap constituie un mare obstacol natural pentru navigație, ridică cheltuielile de transport (se plătește separat atît pentru trecerea prin canalul Sip cît și prin celelalte sectoare ale Djerdap-ului) scumpind prin aceasta întregul transport.*Peisajul natural al defileului Djerdap este impresionant... In oglinda fluviului, ale cărui ape au aici o cădere de trei ori mai mare decît o are Dunărea în mod normal, se reflectă pereți stîncoși, mănunchiuri de arbuști și iarbă, crescute sporadic ; pe alocuri sînt presărate peșteri spațioase încă de pe vremea stăpînirii turcești în Balcani. Stația de semnalizare de pe mal dirijează alternativ navigația într-un singur sens, pentru ca convoaiele să aibă întotdeauna cale liberă.După defileul de la Cazonele mari și mici, albia fluviului se lărgește pe neașteptate și stîncile golașe cedează locul unor creste acoperite cu iarbă. Pe ele sînt presărate sătulețe, se văd copii alergînd, pasc ol șl capre. Grănicerii urmăresc cu grijă de pe ambele maluri navigația pe fluviu, care este o cale fluvială internațională șl în același timp gra
nița romîno-iugoslavă„

pe aici doar bruto deoarece na- întreruptă aproape afară de pauza de

Iama, tot acest peisaj romantic, dar totuși aspru, este acoperit de o mantie albă de zăpadă, iar pe Dunăre apar sloiuri plutitoare. Dacă gerul se prelungește, așa cum s-a întîmplat anul acesta, ele îngustează gîtul strimt al Djerdap-ului pe o lungime de mulți kilometri.. Navigația pe Dunăre se întrerupe.*Romantismul emoționant al Djerdap-ului va dispare curînd, avînd aceeași soartă ca și aceea a cu- renților Svatojanské de pe Vltava, cu ani în urmă. Capriciile naturii, ale căror pericole le-a biruit omul din clipa în care primul vas condus de el a îndrăznit să plutească prin Djerdap, vor dispare în adîncurile lacului de acumulare lung de 112 km și larg de la 1 pînă la 4 km. Acest lac artificial se va naște prin construcția unui puternic tre malurile iugoslav și porțiunea canalului Sip.Potrivit proiectului deja care este opera unor specialiști ro- mîni și iugoslavi și a cărei construcție va fi finanțată de către statele romîn și iugoslav,— barajul va avea o înălțime de 50 m, socotind de la fundul Dunării, și o lungime de 1 200 m ;— de fiecare parte a barajului va fi cîte o hidrocentrală cu cinci agregate, care vor da o producție totală anuală de aproximativ 10 liarde kWh (producția actuală a furor centralelor iugoslave la loc) ;— ridicarea apelor Dunării face posibilă o navigație fluvială neîntreruptă pe întregul defileu Djerdap, simultan în ambele sensuri ; în prezent acest lucru nu este posibil decît doar ziua și numai în- tr-un singur sens ;— lîngă flecare mal se va afla o ecluză de 300 m lungime și 30 m lățime, care va accelera trecerea navelor prin Sip în ambele sensuri de la 35 de ore, cît durează în prezent la numai nouă ore.Ideea construirii unui nod energetic și de transport la Djerdap pe Dunăre nu este nouă. Ea s-a născut în urmă cu zeci de ani. Totuși, posibilitățile realizării ei au fost create abia cînd Romînia și Iugoslavia au devenit țări socialiste. înainte da 
/ăzbol trecerea prin Djerdap era

baraj în- romîn peelaborat,

concesionată unei societăți franceze pe acțiuni. Pentru ea, la fel ca și pentru guvernele regale din Romînia și Iugoslavia, acest obstacol natural de pe Dunăre era un izvor gras de venituri și nici unul nu avea cel mai mic interes pentru înlăturarea și valorificarea sa ca izvor energetic.Cercetările geologice, geografice, topografice, precum și cele definitive asupra terenului și apelor subterane se desfășoară de doi ani în întreaga regiune Djerdap. Cînd va începe construcția colosului Djerdap ? Cele două părți participante consideră că cel mal tîrziu în anul viitor sau chiar în toamna acestui an. In prima etapă vor fi construite mai întîi noi așezări pentru 9 000 de locuitori din întreaga regiune, care va fi inundată, apoi vor fi mutate căile de comunicații și vor începe lucrările pregătitoare pentru construcția propriu-zisă a barajului. întregul nod energetic și de transport trebuie Să fie construit în 6—8 ani.

său, cu cel de pe nava Orava. Primii erau foarte mulțumiți de desfășurarea lucrărilor asupra proiectului — care durează de cîțiva ani — și de elaborarea și rezolvarea tuturor problemelor legate de aceasta, în primul rînd de colaborarea cu institutul romîn I.S.P.E. din București, cu al cărui colectiv construcția de la nesc de două ori se consultă în(Fiecare stat construiește și finanțează Jumătate din baraj). Nu au uitat să ne amintească, de asemenea, că după hidrocentrala de pe Volga, barajul de la Djerdap pe Dunăre va fi al doilea din Europa, ca mărime.

special pentru Djerdap se întîl- pe an și cu care toate problemele.

*Despre aceasta am discutat atît cu specialiștii de la întreprinderea de construcție a barajului Djerdap din Belgrad, cît și cu marinarii noș- de pe nava Dunbier și, la timpul

In ceea ce îi privește pe navigatorii noștri de pe Dunăre, aceștia nu aveau decît o singură dorință : ca în toți acești ani, cît va mai dura pînă cînd acest sector al Dunării va deveni complet navigabil, Djerdap-ul să fie cît mai puține zile din an nenavigabil, să le pricinuiască cît mai puține greutăți, iar navigația noastră fluvială pe Dunăre să înregistreze rezultate cît mai bune.
ALOIS VOLF

cu toate speciile de animale care pășunează, nu necesită investiții bănești prea mari.In multe regiuni, consiliile agricole au întocmit planuri de măsuri privind îmbunătățirea pășunilor, creșterea producției de iarbă. Astfel, în planul întocmit de consiliul agricol ’ - - — •de pe ha,. executarea unor lucrări de prevenire și combatere a eroziunii etc. Este necesar ca organele de partid, consiliile agricole să urmărească cu perseverență executarea tuturor lucrărilor stabilite, astfel încît să se asigure încă din acest an o sporire simțitoare a producției de nutrețuri verzi.Producția pășunilor este, în mare măsură, condiționată de folosirea lor rațională, de data începerii pă- șunatului. Odată cu sosirea primăverii se cere ca în fiecare gospodărie să se evite plimbarea animalelor de la un capăt la altul al pășunii, mai ales pe vreme ploioasă, pentru a preveni distrugerea ierburilor.în această perioadă, înainte de începerea din plin a campaniei agricole de primăvară, există posibilități ca masa largă a colectiviștilor să participe la lucrările de îmbunătățire a pășunilor. Ținînd seama că multe pajiști sînt situate pe pante, unde terenul se zvîntă mai repede, lucrările de îmbunătățire a acestora pot fi executate în cel mai scurt timp.Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole, specialiștii din fiecare gospodărie, folosind experiența dobîndită de unitățile fruntașe și rezultatele cercetărilor oamenilor de știință, trebuie să ia măsuri pentru executarea la un nivel înalt agrotehnic a lucrărilor de în- sămînțare a plantelor furajere și o celor privind ameliorarea pajiști naturale, astfel ca în acest an sjăjj obțină producții cît mai marî-o £ 'nutrețuri de pe fiecare hectar.

regional Cluj se prevăd lucrări curățire și grăpare a pajiștilor o suprafață de cel puțin 80 000 îngrășarea a peste 15 000 ha,
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tri

meciurile susținute, a ocupat lo- 
grupa C.

Mocheta barajului de pe Dunăre
(fotografiată de autorul reportajului)
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STÔCKHÔLM 14 (Agerpres). —
Reprezentativa de hochei pe gheață a 

R. P. Romine a susținut joi seară penul
timul meci in campiônatul mondial din 
Suedia. Hocheiștii noștri au întîlnit selec
ționata Franței pe care au invins-o cû 
scorul de 5—0 (1—0, 2—0, 2—0).„ '

Tot Jôi, formația Norvegiei a produs o 
mică surpriză, întrecind cu 4—1 (1—0,
2—0, 1—1) echipa Elveției care în ultimul 
său meci a suferit și prima infringere. 
Pentru IPcul întîi în grupa B au rămas 
astfel în întrecere echipele R.P. Romîne și 
Norvegiei. Cele două formații se vor în- 
tîlni în meciul decisiv sîmbătă dimineața.

Pînă atunci clasamentul grupei B se 
prezintă astfel : 1. Elveția (toate jocurile 
terminate) 9 puncte — golaveraj plus 18; 
2. R. P. Romînă 9 puncte — golaveraj 
plus 16; 3. Norvegia 8 puncte; 4. R. P. 
Polonă 6 puncte etc.

în grupa A, selecționata U.R.S.S. a re
purtat 0 remarcabilă victorie cu 3—1 
(1—1, 1—0, 1—0) asupra echipei R. S. 
Cehoslovace, neînvinsă pînă ieri.

Alte rezultate : grupa A: S.U.A.—R.F. 
Germană 8—4 (1—1, 3—1, 4—2); Cana
da—Finlanda 12—2 (4—0, 2—1, 6—1);
grupa C: Austria—R. P. Bulgaria 3—2 
(2—1, 0—1, 1—0). Austria, învingătoare 
în toate — -
cul I în

-R.F.

cîteva rînduri
Miercuri 20 martie se va disputa !n 

Capitală întîlnlrea Internațională de fot
bal dintre selecționata olimpică a R. P, 
Ungare și echipa Rapid București

★
Echipa de juniori a Greciei a eliminat 

reprezentativa Turciei din preliminariile 
turneului de fotbal U.E.F.A. în meciul re
tur, disputat la Ankara, cele două selec
ționate au terminat la egalitate : 1—1 
(0—0), dar fotbaliștii greci care cîștlga- 
seră primul meci cu 2—1 au obținut
dreptul de a participa la turneul final din 
Anglia,



Nr. 5832 'S C î N T E I Ä' PaZ- 3
Semnarea protocolului privind schimbul 

de mărfuri și plăți pe anul 1963 
între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

e scrisori între
In urma tratativelor, care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 14 martie s-a semnat la București protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1963 între Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria.Protocolul prevede creșterea schimburilor reciproce față de anul 1962.R. P. Romînă va livra în R. P.Bulgaria: utilaje petroliere, excavatoare și alte utilaje, produse petroliere, hîrtie, produse chimice și medicamente, bunuri de larg consum și alte mărfuri.R. P. Bulgaria va livra în R. P. Romînă: utilaje diverse, acumulatori, cabluri, minereu de fier, oțel

beton, produse chimice și medicamente, tutun, bunuri de larg consum și alte mărfuri.Protocolul a fost semnat din partea romînă de V. Ionescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea bulgară de M. Paskalev, locțiitor al ministrului comerțului exterior.La semnare au asistat G. Rădu- lescu, ministrul comerțului exterior, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, precum și membrii celor două delegații la tratative.Au fost de față I. Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

MOSCOVA (Agerpres). — Agenția TASS transmite textul scri
sorii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
către Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez.

Către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Romine, 

Alexandru Birlădeanu, 
a ambasadorului R. P. Polone la BucureștiJoi 14 martie 1963, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, a primit în audiență pe ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz, în legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. Romînă.

Primirea de către vicepreședintele
Consiliului de Miniștri al R.P. Romlne, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului R. P. Polone la BucureștiJoi 14 martie 1963, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a primit în audiență pe ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz în legătură cu plecarea sa definitivă din R.P. Romînă.

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei însărcinatul cu afaceri al Finlandei în R. P. Romînă, Martti Johannes Salomies a depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei. (Agerpres)

Excursii peste hotare

34 de colectiviști din comuna Fălciu, 
regiunea lași, au plecat într-o excursie 
în R. P. Bulgaria. De la începutul a- 
nului, numeroși muncitori, tehnicieni, 
medici, profesori, funcționari din re
giune — au plecat în excursie în dife
rite (ări prietene : Uniunea Sovietică, 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă. Alfi 
numeroși oameni ai muncii din regiune 
sînt înscriși pentru apropiatele ex
cursii organizate de O.N.T. în R. P. 
Polonă, R. D. Germană și în celelalte 
}ări fră)ești.

Referate și comunicări științificeIn zilele de 13 și 14 martie, la Institutul agronomic din Timișoara s-a desfășurat sesiunea zonală de referate științifice a cercetătorilor de la stațiunile experimentale Lovrin, Mi- niș, Orșova și a cadrelor didactice de la Institutul agronomic Timișoara, în care s-au analizat cercetările științifice din anul trecut și efectele aplicării lor în practica agricolă. Alături de oameni de știință, la lucrările sesiunii au participat specialiști din consiliul agricol regional și cadre de conducere din unități agricole socialiste din regiune.Cele 19 referate prezentate au subliniat contribuția adusă de colectivele de cercetare din regiune în realizarea de hibrizi dubli de porumb și soiuri valoroase de grîu, în organizarea, producerea și înmulțirea semințelor selecționate de cereale și leguminoase, amenajarea terenurilor în pantă pentru plantări de pomi și viță de vie, cartarea a-

grochimică a solurilor din Banat și aplicarea pe această bază a amendamentelor calcaroase și a îngrășămintelor naturale.
★Joi, în aula Institutului agronomic „Dr. Petru Groza” din Cluj, au început lucrările sesiunii de comunicări științifice a cadrelor didactice din agronomie și a cercetătorilor din stațiunile agricole experimentale din regiune.Participă, de asemenea, cadre tehnice de conducere din G.A.S. și G.A.C., delegați din partea institutelor de învățămînt superior.După cuvîntul de deschidere, rostit de prof. univ. Emil Negruțiu, rectorul Institutului agronomic, au început lucrările în cadrul secțiilor de agronomie, horticultură, zootehnie și medicină veterinară.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

Dragi tovarăși,Comitetul central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, c.ălăuzindu-se după interesele supreme ale cauzei noastre comune, a hotărît să vă adreseze această scrisoare pentru a-și exprima punctele de vedere în legătură cu necesitatea de a se întreprinde eforturi comune în scopul întăririi unității mișcării comuniste mondiale pe baza principiilor marxism-leninismului, internaționalismului proletar și a celor o'ouă Declarații ale Consfătuirilor de la Moscova. Vă scriem, fiind profund convinși că în condițiile actuale pentru partidele marxist-leni- niste nu există o sarcină de mai mare răspundere decît lupta pentru strîngerea rîndurilor noastre, pentru consolidarea unității tuturor țărilor socialiste.Toți cei cărora le este scumpă cauza măreață a păcii și socialismului nu pot să nu resimtă o serioasă îngrijorare în legătură cu situația care s-a creat în ultimul timp în mișcarea comunistă. Polemica deschisă care se accentuează tot mai mult zdruncină unitatea partidelor frățești, aduce un prejudiciu serios intereselor noastre comune. Disputele care s-au iscat în rîndurile mișcării comuniste internaționale împiedică desfășurarea cu succes a luptei împotriva imperialismului, slăbesc e- forturile țărilor socialiste pe arena internațională, se răsfrîng în mod negativ asupra activității partidelor frățești, îndeosebi din acele țări capitaliste în care există o situație politică internă complicatăDușmanii socialismului caută să profite de divergențele ivite în mișcarea comunistă, pentru a dezbina țările socialiste, pentru a scinda mișcarea de eliberare națională, pentru a-și întări pozițiile.In condițiile noului raport de forte din lume, agresorii imperialiști nu sînt în stare să înfrîngă pe cale militară comunitatea socialistă unită. De aceea ei mizează în primul rînd pe subminarea coeziunii noastre. Dacă nu vom fi uniți în lupta împotriva dușmanului comun, dacă în fața imperialismului vom acționa dezbinați, aceasta nu va face decît să ne slăbească eforturile și, prin urmare, să întărească pozițiile dușmanilor socialismului. Este o datorie primordială a partidelor marxist- leniniste și în primul rînd a unor asemenea partide ca P.C.U.S. și P. C. Chinez, partide dintre cele mai mari, de a nu permite ca evenimentele să evolueze într-o astfel de direcție în- cît mișcarea comunistă să se afle în fața unor greutăți serioase, de a face '

totul pentru lichidarea actualei situații anormale și de a realiza unitatea rîndurilor mișcării comuniste, coeziunea comunității socialiste.Sîntem profund convinși că greutățile pe care le întîmpină acum mișcarea comunistă au un caracter vremelnic și pot fi biruite pe deplin. Avem tot ce ne trebuie pentru întărirea unității și coeziunii noastre.. Dacă apreciem situația creată din punctul de vedere al perspectivelor istorice ale dezvoltării socialismului mondial, nu se poate să nu ajungem la concluzia că factorul comun, principal, care unește P.C.U.S., P.C. Chinez, toate partidele marxist-leninis- te, este incomparabil mai presus și mai important decît divergențele e- xistente. Ne unește unitatea intereselor de clasă ale proletariatului, ale oamenilor muncii din întreaga lume, măreața învățătură marxist- leninistă. Oricît de serioase ar părea astăzi divergențele noastre, nu trebuie să uităm că în măreața luptă istorică a forțelor socialismului împotriva capitalismului, noi și voi ne aflăm de aceeași parte a baricadei.Conștienți de întreaga complexitate a situației create, noi considerăm totodată că nu trebuie să exagerăm divergențele existente, nu trebuie să le accentuăm. Analiza obiectivă a discuției care se desfășoară în mișcarea comunistă a- rată că în multe cazuri, în cursul polemicii, divergențele apărute sînt în mod artificial exagerate și agravate, atenția se concentrează peste măsură asupra problemelor litigioase. Focul polemicii ne împiedică u- neori să ne lămurim cu calm, în mod lucid asupra fondului problemelor ivite, punînd în umbră esențialul care stă la baza unității noastre.Partidele marxist-leniniste dispun de documente-program elaborate în comun — Declarațiile Consfătuirilor de la Moscova — față de care ele își subliniază neabătut fidelitatea. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, înfăptuind cu consecvență linia comună, coordonată, a mișcării comuniste mondiale, duce o luptă activă împotriva imperialismului, pentru triumful mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului pe întregul glob. Partidul nostru nu-și precupețește eforturile în lupta pentru preîritîmpinarea unui nou război mondial, pentru consolidarea păcii și securității popoarelor. P.C.U.S. și guvernul sovietic sprijină mișcarea de eliberare națională prin toate mijloacele — economice, politice, inclusiv acordarea de ajutor în armament. Credincios internaționalis

mului proletar, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice urmează întotdeauna chemarea de luptă „Proletari din toate țările, uniți-vă I*. P.C.U.S. luptă pentru întărirea comunității mondiale socialiste, pentru întărirea influenței ei asupra întregii evoluții a dezvoltării istorice. Succesele construcției comuniste . în Uniunea Sovietică constituie o contribuție a poporului nostru la cauza întăririi socialismului mondial, la creșterea prestigiului și forței sale de atracție.La rîndul său, Partidul Comunist Chinez arată în permanență că se situează ferm pe pozițiile celor două Declarații și se călăuzește după concluziile și principiile cuprinse în ele, că scopul lui principal este lupta împotriva imperialismului, pentru victoria socialismului și comunismului în întreaga lume. P. C. Chinez subliniază atașamentul său față de politica coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, relevă justețea concluziei Declarației în ce privește posibilitatea preîntîmpinării unui nou război mondial. C.C. al Partidului Comunist Chinez recunoaște că cel mai important principiu în relațiile dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste este principiul internaționalismului proletar, își afirmă fidelitatea față de lozinca „Proletari din toate țările, uniți-vă !".Pozițiile comune în aceste probleme fundamentale constituie o bază bună pentru întărirea coeziunii și pentru înlăturarea greutăților care s-au ivit. Dacă se urmează ferm documentele Consfătuirilor de la Moscova. nu există nici un motiv temeinic pentru accentuarea divergențelor existente, întrucît ele pot găsi o reglementare justă.Desigur, nu este exclus ca în mișcarea comunistă să apară — și chiar apar — moduri diferite de interpretare a unor probleme ale dezvoltării mondiale contemporane. Această se poate explica prin condițiile diferite în care își desfășoară activitatea un detașament sau altul al mișcării comuniste internaționale. Dar asemenea deosebiri de păreri, dacă nu sînt exagerate în mod artificial, nu trebuie să se transforme în nici un caz într-un conflict profund, ele pot fi înlăturate pe deplin prin consultări tovărășești.Pornind de la toate acestea. C.C. al P.C.U.S. consideră că este deosebit de important să se întreprindă de urgență acțiuni practice, concrete, îndreptate spre asigurarea unității noastre, spre îmbunătățirea atmosferei în relațiile dintre toate partidele frățești. Tocmaj aceste considerente au dictat propunerea prezentată în numele partidului nostru de tov. N. S. Hrușciov, prim-secre- tar al C.C. al P.C.U.S., la Congresul al VI-lea al P.S.U.G., cu pri

vire la încetarea polemicii dintre partidele comuniste, la încetarea criticării în cadrul vreunui partid a altor partide. După cum se știe, această propunere s-a bucurat de un larg ecou și sprijin în rîndul mișcării comuniste mondiale.Prin prezenta scrisoare, C.C. al P.C.U.S. dorește să facă un nou pas pe calea lichidării dificultăților ivite. în interesul întăririi prieteniei noastre și al unei mai bune înțelegeri reciproce, propunem Comitetului Central al P. C. Chinez să se organizeze o întîlnire bilaterală a reprezentanților P.C.U.S. și P. C. Chinez. Dată fiind importanța acestei întîlniri și ca să existe o mai mare siguranță că se va realiza țelul propus, am prefera ca această întîlnire să aibă loc la nivel înalt. în timpul tratativelor s-ar putea discuta punct cu punct toate problemele de cea mai mare însemnătate care interesează cele două partide și îndeosebi acele probleme care se referă la sarcinile comune ale luptei noastre. în ce privește problemele în legătură cu care se va dovedi în- tr-adevăr că există puncte de vedere diferite, ar trebui să se cadă de acord asupra măsurilor menite să contribuie la apropierea pozițiilor noastre. Dacă sînteți de acord cu a- ceastă întîlnire, am putea stabili ulterior locul și data ținerii ei.O întîlnire a reprezentanților P.C.U.S. și P. C. Chinez, a cărei importanță este evidentă pentru toți, ar avea de asemenea un rol important și în pregătirea unei consfătuiri a partidelor marxist-leniniste, în crearea acelei atmosfere favorabile fără de care desfășurarea cu succes a lucrărilor ei este cu neputință.P.C.U.S., ca și multe alte partide frățești, s-a pronunțat și se pronunță pentru convocarea unei consfătuiri. considerînd că pentru aceasta există temeiuri destul de serioase, în centrul atenției acestei consfătuiri trebuie să stea, după părerea noastră, sarcinile comune ale luptei împotriva imperialismului și împotriva planurilor sale agresive, pentru desfășurarea în continuare a mișcării de eliberare a popoarelor, pentru coeziunea și dezvoltarea multilaterală a comunității mondiale socialiste și intensificarea influenței ei în întreaga lume, pentru întărirea unității mișcării cbmuniste.V-am mai expus părerea noastră asupra necesității convocării unei consfătuiri în scrisoarea din 31 mai 1962 și acum o reafirmăm. Datoria noastră comună este de a face totul pentru ca această consfătuire să ducă la strîngerea și mai puternică a rîndurilor partidelor marxist-leniniste și la întărirea unității. Sîntem gata să studiem cu atenție și să sprijinim orice inițiativă îndreptată spre înlăturarea dificultăților existente. A-

cum principalul este să se manifeste bunăvoință pentru ca, pe baza marxism-leninismului. să se reglementeze problemele ivite, să nu se admită nici un fel de acțiuni care ar putea împiedica întărirea unității noastre.Dragi tovarăși.Toate partidele marxist-leniniste își dau seama că în prezent dezvoltarea mișcării mondiale comuniste se află într-un moment de mare răspundere. De noi, de partidele noastre, de justețea politicii noastre, depinde dacă vom merge mai departe, împreună, în același front, sau dacă ne vom lăsa antrenați într-o luptă grea și inutilă care nu poate duce decît la înstrăinarea reciprocă, la slăbirea forțelor socialismului, la subminarea unității mișcării mondiale comuniste.Partidelor noastre le revine răspunderea istorică pentru ca popoarele sovietic și chinez să trăiască frățește. Unitatea dintre P.C.U.S. și P.C. Chinez are o importanță uriașă pentru comunitatea socialistă și pentru întreaga mișcare comunistă. Generațiile viitoare nu ne-ar ierta, dacă noi. în actuala situație a luptei a- cerbe dintre cele două sisteme, nu am găsi în noi înșine curajul și forța de a lichida divergențele care au a- părut, călăuzindu-ne după principiile marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar. Istoria a încredințat primelor detașamente ale mișcării revoluționare, care și-au smuls țările de sub jugul capitalismului, sarcina măreață de a stabili și dezvolta un nou tip de relații, relații de frăție și prietenie între popoare, de a crea prototipul viitoarei societăți socialiste pentru întreaga omenire. Partidele noastre sînt datoare să găsească o ieșire din situația care s-a creat, să procedeze cu curaj și hotărîre la în-. Iăturarea a tot ce împiedică prietenia noastră. Aceasta este singura cale pe care pot și trebuie să meargă marxist-leniniștii.Sîntem profund convinși că lichidarea divergențelor ivite ar corespunde nu numai intereselor P.C.U.S. și P. C. Chinez, ci și țelurilor fundamentale ale luptei comune a mișcării comuniste internaționale pentru pace, independentă națională, democrație și socialism. Trebuie mimai să se manifeste bunăvoință și o înaltă înțelegere a telurilor și intereselor luptei noastre — și atunci nici un fel de obstacole nu ne vor putea împiedica să întărim și să dezvoltăm prietenia noastră, coeziunea mișcării comuniste internationale.Cu salutări comuniste.
Comitetul Central 

al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Moscova, 21 februarie 1963.

esiuni de constituire a staturilor populare comunale
și ale orașeIn toate cele 220 de comune și 8 orașe raionale din regiunea Suceava au avut loc sesiuni de constituire a sfaturilor populare. In cadrul sesiunilor au fost validate mandatele celor 7 068 de deputați aleși la 3 martie și au fost constituite noile comitete executive și comisiile permanente ale sfaturilor populare.Deputății din sfaturile populare orășenești au discutat măsurile ce

or raionaletrebuie luate pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, iar cei din sfaturile comunale au dezbătut și aprobat planul privind desfășurarea campaniei agricole de primăvară. Planurile cuprind, de asemenea, numeroase propuneri făcute ' de alegători, cu prilejul întîl- nirilor ce au avut loc cu candidați!.(Agerpres)
în sprijinul constructorilor/Printr-o mai bună organizare a îhuncii, colectivul Trustului de utilaj greu, care asigură repararea și întreținerea tuturor agregatelor mari de pe șantierele de construcții din țară, a realizat pînă acum circa 40 la sută din planul anual de reparații capitale. Acest lucru a permis muncitorilor din atelierele trustului să trimită constructorilor de pe șantierele din Iași. Pitești, Roman și din alte localități, escavatoare, buldozere, macarale și automaca

rale de mare putere, cu peste o lună de zile înainte de termenul stabilit.Trustul de utilaj greu sprijină șantierele de construcții și cu o serie de dispozitive și mecanisme de mică mecanizare. în ultimul timp, atelierele din Capitală au trimis șantierelor peste 100 de macarale de mic tonaj, necesare la transportul materialelor pentru finisarea clădirilor, un mare număr de lopeți mecanice, instalații hidraulice pentru cofrajele glisante, stații de betoane etc. (Agerpres)

Noua clădire a PXTÆ, ala Dov®

PEKIN (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite textul scrisorii 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez către Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Către Comitetul Central
al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a primit scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, datată din 21 februarie 1963.Tovarășul Mao Tze-dun a expus părerea noastră despre scrisoarea dv, cînd l-a primit pe tovarășul Cervonenko, ambasadorul sovietic în China, la 23 februarie a.c.Noi salutăm scrisoarea dv. Salutăm năzuința spre unitate pe care o exprimă aceasta. Salutăm modul în care este abordată problema și care corespunde unor relații normale, bazate pe egalitate în drepturi între partidele frățești. Salutăm aprobarea în mod hotărît de către dv. a propunerii d'e a se convoca o consfătuire a reprezentanților tuturor partidelor comuniste și muncitorești din lume.Apărarea unității lagărului socialist, apărarea unității mișcării comuniste internaționale, apărarea unității celor două partide și celor două țări ale noastre — aceasta a fost și este poziția consecventă a Partidului Comunist Chinez. Noi nu am precupețit niciodată și nu precupețim eforturile noastre în interesul unității. Tot ceea ce nu este în interesul unității ne mîhneș- te totdeauna și întîmpină opoziția noastră. Tot ceea ce este în interesul unității ne bucură întotdeauna și are sprijinul nostru.Noi trebuie să privim în față realitatea că în prezent există divergențe serioase în mișcarea comunistă internațională cu privire la o serie de probleme de principiu de cea mai mare importanță. In privința cauzelor acestor divergențe, care, după cum afirmă scrisoarea dv. „se pot explica prin condițiile diferite în care își desfășoară activitatea un detașament sau altul al mișcării comuniste internaționale“, factorul cel mai important este, după părerea noastră, problema cum este înțeles marxism-leninismul și ce atitudine se adoptă față de el, și problema cum sînt înțelese Declarațiile de la Moscova și ce atitudine se adoptă față de ele.Partidul Comunist Chinez a afirmat totdeauna că atunci cînd apar divergențe în probleme de principiu între partidele frățești, pornind de la dorința de imitate, ele trebuie să aibă discuții tovărășești și să se critice reciproc pentru a deosebi ceea ce este just de ceea ce este greșit și să atingă obiectivul unității pe baza marxism-leninismului. Cu alte cuvinte, divergențele între partidele frățești trebuie să fie reglementate în cadrul mișcării comuniste internaționale, prin consultări pe picior de egalitate, în convorbiri bilaterale sau multilaterale, sau la o consfătuire a partidelor frățești, în conformitate cu principiile și metodele cuprinse în Declarațiile de la Moscova.Partidul Comunist Chinez se opune și s-a opuș întotdeauna dezvă
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partidele frățești în fața dușmanului. Noi ne opunem și mai puternic exagerării, dezbaterii și complicării problemelor prin folosirea unor metode cum sînt convocarea unor congrese de partid, publicarea de rezoluții sau declarații ale comitetelor centrale ale partidelor și publicarea de articole și cuvîntări ale conducătorilor de partide și de state. Noi am știut foarte bine și am declarat în repetate rînduri, că asemenea practici îi vor umple de bucurie pe dușmanii noștri și vor crea dificultăți în propriile noastre rînduri, și îndeosebi pentru partidele frățești din țările capitaliste. Evenimentele au confirmat că îngrijorarea noastră nu a fost nejustificată. Tot mai multe partide frățești și-au exprimat dorința ca polemicile publice să înceteze. Acesta este un semn bun. Noi sperăm din toată inima că polemica publică între partidele frățești va înceta în cel mai scurt timp.Mișcarea comunistă internațională a ajuns la un moment critic. Intr-adevăr, a sosit timpul reglementării divergențelor dintre partidele frățești.Noi avem în fața noastră o situație internațională foarte bună, cît se poate de favorabilă revoluțiilor în lume. Nu există nici un motiv ca noi să nu lichidăm divergențele noastre și să nu ne consolidăm unitatea.în raportul de forțe internațional superioritatea este de partea socialismului și a popoarelor revoluționare și nu de partea imperialismului și a lacheilor săi.Cele două mari curente istorice din perioada actuală, forțele socialismului și forțele revoluțiilor naționale și democratice din Asia. Africa și A- merica Latină macină temeliile dominației reacționare a imperialismului, în frunte cu Statele Unite ale Americii.Contradicțiile dintre puterile imperialiste și în special cele dintre imperialismul S.U.A. și celelalte puteri imperialiste continuă să se a- dîncească și să se ascută. între a- ceste puteri au loc noi conflicte.In această situație, lupta împotriva imperialismului în cap cu S.U.A. și sprijinirea luptei revoluționare a națiunilor și popoarelor asuprite din Asia, Africa și America Latină au o importantă hotărîtoare pentru cauza comună a proletariatului internațional.In această situație, posibilitatea preîntîmpinării unui nou război mondial și menținerii păcii mondiale va spori odată cu dezvoltarea forței țărilor socialiste, cu dezvoltarea în continuare a mișcării de eliberare națională, a luptelor revoluționare ale popoarelor asuprite, a mișcării pentru apărarea păcii în lume, și totodată, cu deplina folosire a contradicțiilor din lagărul imperialist.In această situație este necesar în primul rînd să se consolideze unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale. Unitatea marxist-lenlniștilor, ca nucleu, con
solidarea .unității proletariatului ln->

ternațional, consolidarea unității dintre proletariatul internațional și toate națiunile și popoarele asuprite și consolidarea măreței unități a tuturor popoarelor lumii care luptă împotriva imperialismului — toate acestea constituie chezășia victoriei cauzei noastre comune.Cele două declarații de la Moscova au stabilit linia, orientarea și politica comună, în vederea luptei noastre comune. Aceste două documente cuprind concluzii precise în legătură cu caracterul epocii actuale, cu lagărul socialist, cu legile generale ale revoluției socialiste și ale construcției socialiste, cu lupta împotriva imperialismului, cu problema războiului și a păcii, cu coexistența pașnică a țărilor cu sisteme sociale diferite, cu mișcarea de eliberare națională, cu sarcinile și tactica mișcării clasei muncitoare din țările capitaliste, cu lupta împotriva revizionismului, principala primejdie actuală, și lupta împotriva dogmatismului, cu continuarea luptei împotriva revizionismului iugoslav care a trădat marxism-leninismul, cu principiile călăuzitoare ale relațiilor dintre partidele și țările frățești — independentă, egalitate și realizarea unanimității prin consultări — etc. în vorbele și în faptele noastre, noi, comuniștii chinezi, am urmat neabătut și am menținut această linie, o- rientare și politică juste. Sîntem foarte mulțumiți de faptul că și tovarășii sovietici și-au exprimat în scrisoarea lor fidelitatea față de a- ceste două documénte-program.Lichidarea divergențelor și consolidarea unității pe baza marxism- leninismului și a celor două Declarații de la Moscova corespund intereselor popoarelor din întreaga lume, intereselor comuniștilor din toate țările, intereselor popoarelor din lagărul socialist și intereselor popoarelor Chinei și Uniunii Sovietice. Dimpotrivă dacă s-ar agrava divergențele iar unitatea ar fi subminată în continuare, nu numai generațiile viitoare, dar nici masele populare din vremurile noastre nu ne vor ierta.în scopul lichidării divergențelor și consolidării unității, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a adresat la 7 aprilie 1962 o scrisoare Comitetului Central al P.C.U.S., în care C.C. al P. C. Chinez își exprima sprijinul său față de propunerea de a se convoca o consfătuire a partidelor frățești, prezentată de Partidul Comunist din Indonezia, Partidul celor ce muncesc din Vietnam, Partidul Comunist din Suedia, Partidul Comunist din Marea Britanie și Partidul Comunist din Noua Zeelandă și a propus clar să se convoace o consfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din toate țările, pentru discutarea unor probleme de interes comun. Sîntem foarte mulțumiți de faptul că, în recenta sa scrisoare. Comitetul Central al P.C.U.S. se pronunță de asemenea pentru convocarea unei consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești.In scrisoarea noastră din 7 aprilie 1962, noi am subliniat de asemenea că, pentru a convoca și a asigura reușita unei consfătuiri a partidelor 
frățești, trebuie Învinse mal întîi

numeroase obstacole șl trebuie efectuată o intensă muncă de pregătire. In acel moment noi am prezentat următoarele puncte :în primul rînd — partidele și țările frățești între care există divergențe, trebuie să facă pași, oricît de mici ar fi aceștia, care să contribuie la destinderea relațiilor și restabilirea unității, astfel îneît să se îmbunătățească atmosfera și să se pregătească condițiile pentru convocarea și reușita unei consfătuiri a partidelor frățești.în al doilea rînd, sprijinim propunerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam să se înceteze atacurile în public.în al treilea rînd, acolo unde va fi necesar, anumite partide frățești trebuie să țină consfătuiri bilaterale sau multilaterale. în vederea unor schimburi de păreri.în al patrulea rînd, sperăm sincer că tovarășii din P.C.U.S. și P.M.A. vor lua măsuri active pentru înlăturarea divergențelor și pentru restabilirea dé relații normale între P.C.U.S. și P.M.A., între Uniunea Sovietică și Albania. în această privință, pare necesar ca tovarășii sovietici să ia inițiativa.în al cincilea rînd, potrivit hotărî- rii Consfătuirii partidelor frățești din 1957. Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din toate țările trebuie să fie convocată de P.C.U.S., după consultări cu partidele frățești.în prezent, noi continuăm să afirmăm că punctele de mai sus sînt importante pentru succesul unei consfătuiri a partidelor frățești.Noi sîntem foarte mulțumiți că, în scrisoarea sa recentă. Comitetul Central al P.C.U.S. a prezentat, de a- semenea, propuneri valoroase pentru asigurarea succesului unei consfătuiri a partidelor frățești.Noi sîntem de acord cu părerea dv. că „este deosebit de important să se întreprindă de urgență acțiuni practice, concrete. îndreptate spre asigurarea unității noastre, spre îmbunătățirea atmosferei în relațiile dintre toate partidele frățești“.Pentru a crea o atmosferă favorabilă în vederea convocării unei consfătuiri a partidelor frățești, noi am hotărît ca, în afară de articolele pe care le-am publicat deja ca răspunsuri, să suspendăm deocamdată răspunsurile publice, în ziarele și periodicele noastre, la atacurile publice îndreptate nominal împotriva Partidului Comunist Chinez de tovarășii din P.C.U.S. și din alte partide frățești. Este neîndoielnic că, bazîndu-ne pe principiu] egalității și reciprocității între partidele frățești, ne rezervăm dreptul de a da publicității răspunsurile la toate declarațiile partidelor frățești care au atacat în public nominal Partidul Comunist Chinez. în legătură cu suspendarea polemicilor publice, este de asemenea, necesar ca cele două partide ale noastre și partidele frățești interesate să aibă discuții și să ajungă la un acord echitabil și acceptabil pentru toți.Salutăm propunerea formulată în scrisoarea dv. cu privire la ducerea de tratative între reprezentanți ai P.C. Chinez și ai P.C.U.S. Sîntem de părere că o asemenea întîlnire ar 
constitui o acțiune necesară de pre

gătire în vederea convocării unei consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din toate țările. în convorbirea sa cu tov. Cervonenko, tov. Mao Tzè- dun și-a exprimat speranța că tov. Hrușciov, cu prilejul vizitei, sale în Cambodgia, se va opri la. Pekin pentru tratative între cele două partide ale noastre și pentru a avea un schimb de vederi. Dacă a- cest lucru nu vă convine. Comitetul Central al P.C.U.S. poate trimite la Pekin o delegație, în frunte Cu un alt tovarăș cu răspundere, sau noi putem trimite o delegație la Moscova.Sintern de acord cu părerea dv. că „în timpul tratativelor s-ar putea discuta punct cu punct toate problemele de cea mai mare însemnătate care interesează cele două partide și îndeosebi acele probleme care se referă la sarcinile comune ale luptei noastre”. Sîntem de părere că problemele care trebuie să fie discutate în cadrul tratativelor între P.C. Chirtéz și P.C.U.S. sînt. de asemenea, probleme care trebuie să fie discutate la consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din toate țările, și că ele sînt, în primul rînd. urmă-, toarele : strategia și tactica révolu-’ ției în lumea contemporană, lupta împotriva imperialismului și apărarea păcii mondiale, lupta de eliberare a țărilor și popoarelor asuprite, întărirea puterii și unității lagărului, socialist, întărirea unității mișcării muncitorești internaționale, precum și alte probleme de interes comun. Toate aceste probleme trebuie discutate în mod tovărășesc, punct cu punct, în ansamblu și în amănunt.. conform învățăturilor fundamentale ale marxism-lèninismului și pfi'nci- piilor revoluționare formulate în cele două Declarații de la Moscova. Consfătuirea nu trebuie să fie o simplă formalitate, ci ea trebuie să se desfășoare pe picior dé adevărată e- galițate Punctele asupra cărora cele două părți vor fi de acord vor putea fi soluționate imediat și sé va putea încheia un acord. Divergențele care nu pot fi soluționate imediat pot fi lăsate în suspensie pentru o rezolvare ulterioară. Propunem ca în cazul cînd nu vom putea să terminăm dis- ,cutiile_ în cadrul unei singure întîlniri, să aibă loc çîteva întîlniri. sau ca între partidele noastre să aibă loc în continuare tratative bilaterale.Este dorința comună a popoarelor, chinez și sovietic, a tuturor popoarelor din lagărul socialist, a comuniștilor din toate țările și a tuturor națiunilor și popoarelor asuprite din întreaga lume, să consolideze unitatea mișcării comuniste internaționale, unitatea lagărului socialist și în special să consolideze unitatea dintre cele o'ouă partide si țări ale noa- - stre. Sîntem conștienți de răspunderea care revine celor două partide ale noastre. Nu trebuie să dezamăgim aceste așteptări. Să ne unim pe baza marxism-leninismului pe baza internaționalismului proletar și a celor două Declarații de la Moscova.Cu salutări comuniste.
Comitetul Central 

al Partidului Comunist Chinez9 mart.ip 1963
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Tn Comitetul special O.N.U.

Proteste împotriva terorii anticomuniste din Irait

ÎNCHEIEREA DISCUȚIILOR GENERALE 
CU PRIVIRE LA SITUAȚIA 

DIN COLONIILE PORTUGHEZENEW YORK 14 (Agerpres). — La ședința din 13 martie, Comitetul special O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a încheiat discuția generală cu privire la situația din coloniile portugheze și la măsurile care trebuie luate pentru a determina Portugalia să îndeplinească hotărîrile comitetului și Adunării Generale O.N.U., îndreptate spre încetarea vărsărilor de sînge din Angola șl din alte colonii portugheze și care obligă Portugalia să îndeplinească declarația.In cuvîntarea rostită la ședința Comitetului special, reprezentantul sovietic V. A. Brîkin a subliniat că situația din coloniile portugheze nu numai că nu s-a îmbunătățit deloc dar, dimpotrivă, teroarea și represiunile au devenit și mai sălbatice. Reprezentantul sovietic a cerut Comitetului special să ia imediat măsuri pentru asigurarea traducerii în viață a hotărîrilor O.N.U. cu privire la Portugalia și la cei care o înzestrează cu arme.Același lucru au cerut reprezentantul Frontului național de eliberare a Angolei, invitat la ședința comitetului, reprezentanții Poloniei, Bulgariei, Madagascarului, Sierrei- Leone și altor țări.Puterile coloniale, în frunte cu S.U.A., precum și reprezentanții Ve- nezuelei și ai altor cîtorva țări au declarat insă că trebuie să se dea Portugaliei „posibilitatea de a se îndrepta”.La ședința din 13 martie a Comitetului special nu s-a adoptat o ho- tărîre definitivă asupra măsurilor concrete în legătură cu Portugalia. Următoarea ședință a Comitetului special are loc la 15 martie.
Poliția din orașul belgian Lou

vain împrăștie o demonstrație a 
studenților în sprijinul introduce
rii limbii franceze In instituțiile 
de învățămînt. Această demon
strație este urmarea nerezolvăril 
unui vechi conflict între popula
ția de limbă flamandă și cea de 
limbă valonă.

Comunicatul comun 
vietnamezo-laoțianHANOI 14 (Agerpres). — In comunicatul comun vietnamezo-laoțian, semnat la Hanoi în urma vizitei oficiale a regelui Laosului, Șri Savang Vathana, în R. D. Vietnam, se arată că acordurile de la Geneva din 1962 cu privire la Laos creează condiții favorabile pentru dezvoltarea regatului Laos pe calea păcii și neutralității, reprezintă o contribuție importantă la cauza menținerii păcii și securității în Indochina, Asia de sud-est și în întreaga lume.Ambele părți își exprimă deplina satisfacție că relațiile de bună vecinătate existente între R. D. Vietnam și Laos continuă să se întărească și să se dezvolte.

Procesul de la Koblenz 
șl cazul lui WialonBONN 14 (Agerpres). — Tribunalul din Koblenz, unde se judecă procesul intentat împotriva a 12 călăi gestapoviștl, care au săvîrșit crime monstruoase pe teritoriul Bielorusiei Sovietice în timpul războiului, caută să scoată basma curată pe secretarul de stat al Ministerului vest-german pentru problemele cooperării economice, Wialon. Numai astfel poate fi apreciată hotărîrea adoptată de tribunal de a nu interoga pe Wialon în calitate de martor în procesul asasinilor fasciști, aflați în prezent pe banca acuzaților.După cum reiese din documentele originale prezentate de autoritățile sovietice tribunalului din Koblenz, activitatea lui Wialon în timpul războiului a fost foarte strîns legată de asasinarea în masă a cetățenilor pașnici sovietici. Wialon ocupa un post însemnat pe lîngă comisarul hitle- rist al regiunilor de răsărit. Unul din documentele prezentate tribunalului a fost semnat personal de actualul secretar de stat de la Bonn,

Greva minerilor francezi
® Ședințe ale guvernului consacrate situației create • Greviștii resping 

soluțiile autorităților

Conferința plenipotențiarilor statelor 
pentru relațiile consulare

Adoptarea unei propuneri prezentate de R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și R. S. CehoslovacăPARIS 14 (Agerpres).La Palatul Elysée (reședința președintelui republicii) a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri, care a examinat și situația creată ca urmare a valului mișcării greviste, în special, a grevei minerilor. Consiliul de Miniștri a hotărît înființarea unei „comisii", cu sarcina de a organiza consultări cu sindicatul și administrația pentru a lămuri problemele legate de revendicările gre. viștilor.Relevînd faptul că acceptarea ideii guvernului de a studia cererile formulate de mineri în cadrul „comisiei“ ar însemna în realitate tergiversarea satisfacerii revendicărilor minerilor, comitetul central de grevă a dat publicității la 14 martie un comunicat prin care respinge hotărîrea guvernului privind constituirea acestei comisii.Hotărîrea fermă a minerilor francezi de a lupta pînă la capăt a determinat o nouă întrevedere la Palatul Elysée, unde, du.pă cum transmite agenția France Presse, în dimineața zilei de 14 martie președintele

Președintele Kennedy despre problemele 
economice care stau în fața S. U. A.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Președintele Kennedy a rostit miercuri un discurs la Adunarea Consiliului pentru publicitate. Discursul său a fost consacrat în întregime problemelor financiare și economice care stau în fața S.U.A. Ca și într-o serie de declarații anterioare, Kennedy și-a exprimat din nou neliniștea în legătură cu posibilitatea unei noi crize economice.Principalele probleme ale politicii financiare și economice ale S.U.A., a spus Kennedy, sînt : plafonul maxim al datoriei publice, volumul bugetului federal și oportunitatea reducerii impozitelor federale. Potrivit spuselor lui Kennedy, greșelile comise de guvernul republican Eisenhower și de Congresul controlat de democrați tocmai în aceste probleme și, în special, hotărîrea din iulie 1957 privind stabilirea plafonului „nerealist de scăzut“ al datoriei publice, reducerea cheltuielilor bugetare și renunțarea la orice încercări de a efectua reducerea impozitelor, au duș la urmări grele.In cei zece ani, care au precedat

Alegerile 
împotriva

La 8 aprilie în Canada au loc ale
geri generale. In legătură cu acestea 
și cu campania electorală ce se des
fășoară în această țară, James 
Endicott, președintele Congresului 
canadian pentru apărarea păcii, a 
relatat următoarele corespondentu
lui „Scînteii" la Londra, Gordon 
Schaffer :Campania electorală — a arătat James Endicott — se transformă într-o luptă dusă de cele mai diferite pături ale opiniei publice împotriva bazelor nucleare din Canada și împotriva amestecului S.U.A. în treburile țării.Au trecut doar 13 ani de cînd noi, partizanii păcii din Canada, am strîns semnături pe Apelul de la Stockholm împotriva bombei atomice. Astăzi, în lupta împotriva armelor nucleare sînt angajate pături largi din țara noastră, în timp ce pînă șl guvernul opune un veto politicii nucleare americane.Aceasta arată măsura progresului înregistrat în lupta pentru pace, progres la care s-a ajuns în mare parte șl datorită faptului că poporul canadian este indignat de felul tn care S.U.A. încearcă să dicteze politica noastră.Este acum absolut limpede că guvernul canadian a refuzat să accepte arme nucleare în Canada în momentul cînd criza internațională din toamna trecută era în toi. In acea perioadă, guvernul nostru a refuzat de asemenea timp de cîteva zile să ia vreo măsură pentru a opri traficul liniilor aeriene din Canada spre Cuba. Canada a supărat a- tunci Washingtonul și prin sugestia ca plîngerile americane împotriva Cubei să fie deferite Conferinței celor 18 etate de la Geneva.Acesta a fost fondul pe care s-a desfășurat nu de mult vizita generalului Norstad la Ottawa. Generalul se afla în drum spre patrie, venind de la sediul N.A.T.O. din Paris. 

de Gaulle a prezidat un consiliu restrîns, consacrat problemelor economice și situației existente în industriile naționalizate în care sînt incluse și minele.In seara de 14 martie, agenția France Presse a anunțat că feroviarii francezi au hotărît să declare vineri, 15 martie, o grevă generală de 24 de ore.ROMA 14 (Agerpres). — La 14 martie, Comitetul executiv al Confederației Generale a Muncii din Italia a dat publicității o declarație în care își exprimă solidaritatea frățească cu minerii și cu toți oamenii muncii din Franța care duc o luptă grea tn sprijinul revendicărilor lor legale și în apărarea libertăților sindicale.Oamenii muncii din Italia văd în lupta poporului muncitor din Franța și în unitatea maselor de oameni ai muncii o contribuție prețioasă la lupta antimonopolistă generală a oamenilor muncii din Europa în apărarea libertăților și drepturilor democratice ale sindicatelor.

anului 1957, a spus în această ordine de idei președintele, nivelul șomajului din S.U.A. a depășit, în cazuri rare, 4 la sută din forța de muncă, în cele 64 de luni care au trecut de la adoptarea acestor hotărîri, șomajul a rămas la un nivel mai mare de 5 la sută. în perioada 1947—1957. investițiile de capital au reprezentat aproape 11 la sută în raport cu volumul global al producției, iar în a- nii următori ele s-au redus la a- proximativ 9 la sută. în această perioadă volumul global al producției de mărfuri și servicii, exprimat în prețuri constante, a sporit anual cu aproape 4 la sută. începînd de la jumătatea anului 1957, creșterea producției n-a depășit 3 la sută.Președintele Kennedy a amintit, de asemenea, de deficitul cronic al bugetului S.U.A. din ultimii ani, de greutățile întîmpinate în balanța de plăți și de scurgere de aur din țară, legate de aceasta. Toate acestea luate ia un loc au dus, potrivit spuselor președintelui, la un nou declin economic, la creșterea șomajului, la reducerea capacității de producție a întreprinderilor și la refacerea incompletă a economiei.în prezent, a spus președintele, volumul producției în S.U.A. este cu 30—40 miliarde dolari mai mic decît posibilitățile de producție potențiale. Șomajul a crescut la 6,1 la sută din forța de muncă. Cheltuielile companiilor și corporațiilor particulare pentru construirea de noi întreprinderi și pentru utilări capitale au fost anul trecut mai scăzute decît 
în 1957.Arătînd că în anul 1963 guvernul 
S. U. A- va avea de soluționat aceleași probleme, președintele a expus, din nou, programul său economic. Amintindu-și de învățămintele istoriei, a declarat el, guvernul va depune eforturi pentru ridicarea plafonului datoriei publice a S.U.A. la un nivel „realist”, pentru menținerea cheltuielilor bugetare propuse și reducerea impozitelor, chiar dacă a- cest lucru va duce la creșterea deficitului.
din Canada și lupta 
înarmărilor nucleareEl a folosit acest prilej pentru a spune că guvernul canadian nu-și îndeplinește obligațiile față de N.A.T.O. și nu-și onorează angajamentele. Primul ministru Diefenbaker a răspuns că nu există angajamente bine determinate și că, în orice caz. se produc multe schimbări, ca, de pildă, acor. dul nuclear dintre S.U.A. și Anglia de la Nassau. La 30 ianuarie Departamentul de Stat american a dat publicității o adevărată mustrare la adresa primului ministru canadian și acesta a aflat despre ea numai cu vreo 30 minute înainte de a a- pare în presă și de a fi radiodifuzată. Toate partidele s-au alăturat condamnării de către primul ministru a acestui amestec fără precedent în afacerile interne ale Canadei.In această problemă a refuzului de a accepta arme nucleare în Canada, candidațil guvernamentali se bucură de eprijinul Congresului Muncitoresc Canadian — echivalentul Congresului eindicatelor britanice, care se situează pe poziția : „nici un fel de arme nucleare în Canada". Noul partid democratic a adoptat aceeași poziție. Partidul creditului social ge pronunță, de asemenea, împotriva armelor nucleare. In plus, diferite grupări și-au dat adeziunea la opoziția față de armele nucleare. Aceste grupări cuprind profesori universitari, oameni de știință, preoți șl, bineînțeles, Congresul canadian pentru apărarea păcii, Campania pentru dezarmarea nucleară (C.N.D.) și alte organizații de luptă pentru pace. Judecătorul de la tribunalul suprem, Thorson, a acceptat să ră- mînă în funcția de președinte al C.N.D. în timpul campaniei electorale, deși el este membru al partidului liberal al lui Lester Pearson. Dar Lester Pearson, președintele partidului liberal, s-a pronunțat pentru acceptarea armelor nucleare america-

VIENA 14 (Agerpres). — Delega
țiile R. P. Romîne, R. P. Ungare ?’ 
R. S. Cehoslovace la Conferința 
plenipotențiarilor statelor pentru re
lațiile consulare, ce își desfășoară 
lucrările în prezent la Viena, au 
prezentat propunerea de a include 
în proiectul de convenție cu privire 
la relațiile și imunitățile consulare 
o prevedere în sensul că una din 
principalele funcții consulare trebuie 
să fie dezvoltarea relațiilor priete
nești între state.

Manifestări în Austria cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la Anschluss

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite :

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la ocuparea Austriei de către 
trupele germano-fasciste, în această 
țară au avut loc diferite acțiuni în 
cadrul cărora poporul austriac și-a 
manifestat hotărîrea de a lupta ferm 
împotriva reînvierii fascismului.

In Piața Eroilor din Viena s-au 
întrunit în ultimele zile mii și mii de 
oameni pentru a aduce omagiul lor 
victimelor căzute în lupta împotriva 
fascismului.

In fața plăcii comemorative pe 
care scrie „în memoria victimelor 
luptei pentru libertatea Austriei“, 
cancelarul federal dr. Gorbach a 
spus printre altele : Sîntem hotărîțl 
să apărăm cu toate mijloacele pe

Ședința Biroului F.D.I.F,

BERLIN. La 14 martie s-a deschis la Berlin ședința Biroului Federației Democrate Internaționale a Femeilor. Ședința este consacrată pregătirii și desfășurării Congresului Mondial al Femeilor, convocat de F.D.I.F. la Moscova, între 24 și 29 iunie. Participă reprezentantele organizațiilor de femei din numeroase țări ale Europei, A- siei, Africii și Americii Latine. Ședința a fost deschisă de Eugenie Cotton, președinta F.D.I.F. Lucrările ședinței vor continua pînă la 17 martie.
GENEVA. în Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc o consfătuire neoficială a reprezentanților celor opt țări neutre care iau parte la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. După cùm se afirmă în cercurile ziariștilor, la această consfătuire s-a dezbătut problema încetării experiențelor cu arma nucleară.
ROMA. A. Fanfanl, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, l-a primit pe A. I. Adjubei, redactor șef al ziarului „Izvestia", vicepreședinte al Asociației „U.R.S.S.-Italia“, și a avut cu el o convorbire.Apoi A. Fanfani a oferit un dejun în cinstea lui A. I. Adjubei.

ne și a luat poziție împotriva lui Diefenbaker.După părerea mea, dacă Diefenbaker luptă cu adevărat ferm (îndoiala exprimată este justificată de faptul că în trecut poziția lui Diefenbaker și a partidului său conservator în politica externă nu s-a deosebit prea mult de poziția lui Lester Pearson — N.R.) pe baza platformei „nici un fel de arme nucleare și nici un amestec american", el poate cîștiga alegerile. în prima sa cuvîntare electorală, pronunțată la Empire Club din Toronto, el a declarat că „singura securitate reală pentru Canada constă în dezarmarea generală“.Campania electorală trezește numeroși oameni din țara mea la realitate, atrăgîndu-le atenția în ce privește marea primejdie a situației create de cursa înarmărilor și de politica „războiului rece". Pentru poporul canadian această primejdie a reieșit din nou limpede la sfîrșitul lui februarie, cînd un avion cuban zburînd de la Havana spre Mexic și avînd la bord un număr important de canadieni, a fost înconjurat șl primejduit de avioane de luptă cu reacție ale S.U.A. Trei din aceste avioane de luptă, după cum se pare, pe baza instrucțiunilor primite de pe sol, s-au apropiat de a- vionul de pasageri deasupra mării deschise, la o sută de mile depărtare de teritoriul american. Printre canadienii aflați la bord erau șase misionari catolici, un secretar al Ambasadei canadiene din Cuba și un ziarist bine cunoscut, care au relatat acest incident.Desigur — a spus în încheiere J. Endicott — apropiatele alegeri din Canada sînt semnificative pentru evoluția stării de spirit a maselor în lumea vestică. Oricare ar fl rezultatul lor, ele nu pot decît să întărească forțele din patria mea care luptă pentru pace, dezarmare și coexistență pașnică.

Prezentînd această propunere, 
A. Cristescu, reprezentantul R. P. 
Romîne, a subliniat că ea con
stituie o continuare a inițiativelor pe 
care țara noastră le-a avut în dome
niul coexistenței pașnice atît la 
O.N.U., cît și la alte conferințe an
terioare.

Pusă la vot, la 12 martie, propu
nerea R. P. Romîne, R. S. Ceho
slovace și R- P- Ungare a fost adop
tată de către conferință cu majori
tate de voturi.

care le avem la dispoziție indepen
dența și neutralitatea voluntar de
clarată a țării noastre. Vrem să 
făgăduim în această oră că. vom de
pune toate eforturile pentru a duce 
o politică care să împiedice reîntoar
cerea dictaturii și violențelor.

Răspunzînd chemării Partidului 
Comunist, o mare coloană de oameni 
ai muncii a străbătut străzile Vienei, 
a trecut apoi prin fața monumentu
lui lui Goethe și s-a îndreptat spre 
Piața Eroilor.

„Astăzi — a spus președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Johann Koplenig — este important 
ca prin unitatea antifasciștilor și 
democraților să fie reînviată demo
crația și să se dea un nou avînt 
luptei pentru progresul social".

MANILA. Membrii Comisiei economice O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient au adoptat în unanimitate o rezoluție prin care cer convocarea unei conferințe la nivel înalt în vederea adoptării unor acțiuni regionale în Asia pentru dezvoltarea comerțului și industriei. Secretarul comisiei, U Nyu (delegatul Birmaniei) și-a exprimat părerea că aceasta „este o rezoluție de importanță istorică".
PRAGA. La Clubul ziariștilor 

din Praga s-a deschis zilele aces
tea o expoziție închinată luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor romîni 
din februarie 1933. Sînt prezentate 
și aspecte ale manifestărilor de 
solidaritate ale poporului ceho
slovac, oglindite în presa ceho
slovacă progresistă din acel timp.

MOSCOVA. Dmitri Ustinov a fost numit în funcția de prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele Consiliului Suprem al economiei naționale a U.R.S.S.
Restabilirea relațiilor diploma
tice între Indonezia și Olanda

NEW YORK. La 13 martie, U Thant, secretarul general al O.N.U., a anunțat restabilirea relațiilor diplomatice între Indonezia și Olanda. Acordul cu privire la restabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări, care fuseseră rupte în 1960, a fost realizat ca urmare a tratativelor duse la New York.
CAIRO. După cum anunță agenția MEN, la 14 martie au sosit la Cairo delegații ale Siriei și Irakului. Delegația siriană este condusă de Nihad El-Kassem, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de justiție, iar cea irakiană de Aii Saleh EI-Saadi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor interne.
PARIS. Agenjia Associates Press a- 

nunjă că președintele de Gaulle va 
face sîmbăfă o vizită neoficială în O- 
landa — tară care la tratativele de la

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană șl 
Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Paganini — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caraglale“ (Sala Co
media) : Cercul de cretă caucazian — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Dezertorul — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Antoniu șl Cleopatra — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle șl doam
na Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele
19,30).  (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76) : Menajeria de sticlă — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Mă
ria sa, bărbatul — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : 
Prima întîlnlre — (orele 20). (Sala Liber
tatea) : Misterul cizmei — (orele 16). Tea
trul evreiesc de stat : Cu cîntec spre ste
le — (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Seară de concert — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Ca la revistă — țo- 
rele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîn- 
tulul în 30 de melodii — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Ursu
leții veseli — (orele 16). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de Circul „Slavia” 
din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
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 (se
ria I-a — orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Gh. Doja (seria I-a — orele 9; 11; 13; 15; 
17i 19; 21). Bunica Sabella : Republica

PRAGA 14 (Agerpres).— După cum relatează agenția Ceteka, Comitetul Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a adresat la 13 martie Partidului Comunist din Irak o telegramă în care se spune între altele :întregul nostru partid ,și împreună cu el întregul popor cehoslovac au aflat cu un sentiment de profundă indignare și durere despre asasinarea sălbatică a tovarășilor Salam Adil, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Irak, Muhammed Husein Abu Al-Is șl Hasan Uveina, membri ai Comitetului Central al P.C. din Irak.DJAKARTA 14 (Agerpres). — Comuniștii din Indonezia înfierează condamnarea la moarte a numeroși patrioți irakieni, se spune în tele-
Înființarea organizațiilor Partidului unic 

al revoluției socialiste din CubaHAVANA 14 (Agerpres). — In Cuba se desfășoară cu succes activitatea de constituire a Partidului unic al revoluției socialiste. In întreaga țară au loc adunări și conferințe de partid în cadrul cărora se înființează organizații de bază și comitete raionale de partid.Prima organizație raională de partid a fost creată în orașul Ca- maguey. La adunarea organizației de partid, Carlos Rafael Rodriguez, membru al conducerii naționale a O.R.I., a rostit 0 amplă cuvîntare. El a acordat o mare atenție problemei creării partidului marxist-leni- nist. Fără un asemenea partid, a subliniat el, nu este posibilă înaintarea cu succes a revoluției socialiste. Fiecare pas în opera de creare a

Bruxelles privind aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună s-a opus 
cu hofărîre veto-ului francez.

27 000 meseriași greci 
în grevă

ATENA. La 14 martie au declarat grevă generală 27 000 de meseriași din Atena și Pireu. Greviștii protestează împotriva poverii grele a impozitelor și împotriva intenției monopolurilor străine de a construi, cu consimțămîntul autorităților, în regiunea Atenei, întreprinderi care vor concura cu producția meseriașilor.
ROMA. La 14 martie s-a deschis la 

Roma sesiunea extraordinară a Orqani- 
zajiei mondiale pentru alimentajie și 
agricultură (F.A.O.), convocată în 
scopul lansării unei noi campanii de 
luptă împotriva foametei în lume.

PARIS. Georges Bousquet, colabo
rator al săptămînaiului francez „Riva
rol”, cunoscut prin sprijinul acordat 
elementelor O.A.S.-isfe, a fost condam
nat la 10 ani închisoare, pentru aten
tat împotriva securității statului. Îm
preună cu Georges Bousquet au fost 
condamnate alte 11 persoane la pe
depse variind între 1 și 4 ani dar cu 
suspendarea pedepsei.

ROMA. Cunoscutul scriitor șl ci
neast italian Pier Paolo Pasolini a fost 
dat în judecată fiind acuzat de „jig
niri aduse religiei" pentru ultima sa 
creajie cinematografică — episodul 
regizat de el în filmul „Rogopag".

Remanieri în cadrul
Departamentului de Stat 

al S.U.A.

WASHINGTON. Casa Albă a a- nunțat la 13 martie remanieri în cadrul Departamentului de Stat. Potrivit comunicatului oficial, fostul secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului Orient, Averell Harriman, a fost numit în funcția de secretar de stat adjunct pentru problemele politice, în locul lui George C. McGhee, numit ambasador al S.U.A. în R. F. Germană. în postul de secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului O- rient a fost numit Roger Hilsman.
Cfjgflfre* Cinematografe)

(9;' 11) 13; 15) 17; 19; 21,15), I. C. Frimu 
(9i li, 13i 15; 17,15; 19,30; 21,45), Grivlța 
(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), Iile Pintllie (11). Dosarul 
furat : Magheru (10; 12, 14,15; 16,30; 1B.45; 
21), Elena Pavel (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 cinematografele V. Alecsandrl (12; 
14,15; 16,30) și Volga (10; 12; 14; 16,15 i 
18,45; 21). Prietenii filmului ; V. Alecsan- 
drl (orele 19). Festivalul Chaplin : Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,20; 20,45). Drumul Serii 
(14,15) 16,30; 18,45; 21). Din Argentina In 
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-amlază 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (10,30; 12,30, 14,30; 16,30), 
Arta (16; 18.15; 20,30). Program special 
pentru copil 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. Eml- 
nescu (16; 18,30; 21). Omul amflble : Tim
puri Noi (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30,
19,30; 21,30). Meșter Ia toate rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) , 8 Martie (16; 18,15, 20,30). Lupenl 
29 — cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (10.30; 16,30, 19.30). 
Minciunile baronului de Mtlnchausen : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 10 pînă Ia o- 

grama adresată de Aidit, președintele C.C. al P.C. din Indonezia, președintelui Irakului, Aref, în legătură cu executarea lui Salam Adil, secretar general al P.C. din Irak, Muhammed Husein Abu Al-Is și Hasan Uveina, membri ai comltetu,- lui central.Regimul de teroare sîngeroasă instaurat în țară aruncă o pată întunecată asupra întregii istorii a Irakului, se spune în telegramă.MOSCOVA 14 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, cîteva mii de persoane au manifestat la 14 martie în fața clădirii ambasadei Irakului la Moscova protestînd împotriva terorii la care sînt supuși patrioții irakieni. La demonstrație au participat muncitori, studenți — îndeosebi studenți arabi de la institutele de învățămînt superior din capitala U.R.S.S. ( , 

partidului este o victorie asupra dușmanilor noștri, deoarece aceasta întărește revoluția, unește și mai strîni poporul în Jurul conducerii revoluționare, în jurul partidului, în jurul organizațiilor de partid care înfăptuiesc sarcinile clasei muncitoare de construire a societății noi. Partidul nu numai că conduce masele, dar împinge revoluția înainte, rezolvînd zi de zi sarcinile complexe ale dezvoltării economice, politice și culturale a țării.
★

HAVANA. La 13 martie, poporul cuban a comemorat pe eroii care și-au dat viața în timpul asaltului împotriva palatului dictatorului Batista la 13 martie 1957. în întreprinderi și instituții, în orașe și sate au avut loc adunări consacrate împlinirii a șase ani de la acest eveniment remarcabil. Seara, mii de oameni ai muncii și studenți din capitală s-au adunat în piața de lîngă Universitatea din Havana. Primul ministru, Fidel Castro, a rostit o amplă cuvintare în fața celor pre- zenți.
Congresul Frontului Patriei 

din BulgariaSOFIA 14 (Agerpres). — La 14 martie s-a deschis la Sofia cel de-al cincilea Congres al Frontului Patriei din Bulgaria. Pe ordinea de zi a Congresului figurează : Darea de seamă cu privire la activitatea și sarcinile viitoare ale Frontului Patriei, Raportul Comisiei financiare de control, alegerea Consiliului național și a Comisiei financiare de control ale Frontului Patriei. La primul punct- al ordinei de zi, raportul a fost prezentat de Encio Staikov, președintele Comitetului Executiv al Consiliului Național al Frontului Patriei.Congresul a fost salutat de conducătorii unor delegații străine, printre care și conducătorul delegației romîne, tov. Gh. Stoica.
O cuvîntare a președintelui

P. C. din IndiaDELHI 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntui la un mare miting care a avut loc la Gauhati, S. A Dange, președintele Partidului Comunist din India, a criticat propunerile ministrului de finanțe al Indiei cu privire la introducerea de noi impozite directe și indirecte și a cerut ca principala povară fiscală să revină păturilor avute ale populației.Dange a arătat în continuare primejdia la care se expune India ac- ceptînd ajutorul țărilor occidentale. Acest ajutor nu este sincer, a declarat el, deoarece este însoțit întotdeauna de anumite condiții. Țările capitaliste au acordat Indiei aju-, tor în construirea unor obiective industriale abia după ce un asemenea ajutor a fost acordat de Uniunea Sovietică. Ajutorul acordat de țările socialiste, a subliniat Dange, este dezinteresat, în timp ce ajutorul țărilor capitaliste este impus Indiei.Dange a sprijinit politica de nean- gajare promovată de guvernul Indiei și a îndemnat populația să nu se lase influențată de agitația anticomunistă, pe care o desfășoară a- numite cercuri din țară. /

rele 21), Popular (16; 18,15; 20,30). Stolul 
captiv : rulează la cinematograful C-tln 
David (16; 18,15; 20,30). Șapte dădace : 
rulează la cinematografele V. Roaită (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Patru Inimi : Unirea (16; 18; 20). Lizzie 
Mac Kay : T. Vladimirescu (15; 17; 19: 
20,45). Baia — cinemascop — Spania 1800 
(Goya) : Miorița (18,30; 20,30). Sub cupola 
albastră : Munca (16; 18,15; 20,30). Marla 
Candelaria : Moșilor (16; 18,15; 20,30).
Moara diavolului : rulează la cinemato
graful Iile Pintllie (16; 18; 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop : Libertății (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Fecioara : ru
lează la cinematograful G. Bacovla (15i 
17; 19; 21), Cîlnele sălbatic Dingo : 30 
Decembrie (16, 18,15; 20,30). Hamlet: ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 18; 21). Balada husarilor : rulează la 
cinematograful B. Delavrancea (16; 18; 
20),

CUM E VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 

șl 18 martie : In țară; Vreme rece la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul va
riabil. mal mult senin noaptea. Preci
pitații slabe, Izolate. Vînt moderat din 
sectorul estic. Temperatura minimă vă 
fi cuprinsă între minus 10 grade și zero 
grade, Iar maxima între 2 și 12 grade. 
Local mal ridicate. Dimineața șl seara 
ceață slabă, locală. In București : Vreme 
relativ rece la început, apoi în curs de 
încălzire ușoară. Cer variabil, mal mult 
senin, vînț moderat. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere.
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