
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI- VA !

• Szabo Gyula — „Aprilie, 
cînd crește iarba" (In vitrinele 
librăriilor) de M. Gafița (pag. 
2-a).

• Cititorii scriu „Scînteii" 
(pag. 2-a).

DE PESTE HOTARE
s-a deschis 
doilea festi- 
televiziunii. 

au fost pre-

IN INTERIORUL ZIARULUI:

I

Vacanța
blocuri de locuinfe, cu mo-

u'r-

Consiliul de Miniștri a aprobat de curînd înființarea 
6 stațiuni de mașini și tractoare în localitățile Roșiori,

membrii
economice a comitetului

Pe Timpa au organizat

Elevii școlilor medii- nr.
5, 26 și ,35 ab fost la Dr-' 
ham și Susai,, au vizitat, 
împreună cu profesorii lor, 
Brașovul. Aici au făcut cu
noștință cu marile cons
trucții industriale, cu noile

Aproape 1.000 de ,,dru
meți veseli" au .sosit în a- 
ceste zile la Predeal. Sînf 
elevi ai unor școli medii 
din Capitală care-și petrec 
aci cîteva zile frumoase 
de vacanfă.

In dimineafa cînd ■ i-am 
întîlnif, luau cu asalt pîrtia 
ce duce spre cabana Clă- 
bucet. In vecinătatea lor, 
alfii zboară cu Săniuțele.

— Ce vă place mai 
mult la Predeal ?

— Totul — răspunde 
Florin, elev în clasa a Vl-a, 
dar cel mai mult ne plac 
excursiile.

Numeroși pionieri au

„driBmețslor veseli"
cat vineri la cabana Cio- L,,um
plea. Aici li s-a deschis în numente și locuri istorice, 
fafä o minunată priveliște. Pe Timpa au 
Elevii au recunoscut repe- jocuri pionierești.

în tabără, elevii se o- 
dihnesc, se joacă mult în 
aer liber. Sanda Murgu- 

' î Bordeianu, 
eleve la Școala medie nr.

Descoperire
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — în 

cartierul Someșeni din Cluj, cu oca
zia explorării unei cariere de piatră, 
un colectiv de arheologi din Cluj a 
putut identifica o așezare dacică da
tină din secolul I î.e.n. în acest loc au 
fost descoperite piese de ceramică
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• Peste hotare : Cultură, 
știință, artă (pag. 3-a).

® Pentru reglementarea pro
blemei germane pe calea trata
tivelor — Rezoluția Consiliului 
Mondial al Păcii (pag. 3-a).

• Corespondență din Paris 
— T. Vornicu — Luptătorii anti
fasciști din nou pe străzile Pa
risului (pag. 4-a).

• Să fie anulat procesul 
înscenat P.C. din S.U.A. ! (pag. 
4-a).

Cele 21 întreprinderi ale industriei 
locale din regiunea Banat produc 
în prezent aproape 1.200 sortimente 
de bunuri de consum, care vin să 
completeze, valorificînd resursele 
locale, larga gamă de mărfuri pro
dusă de industria republicană.

Dezvoltarea industriei locale, mă
rirea numărului de sortimente me
nite să satisfacă cît mai bine ce
rințele populației au pus în fața co
mitetului regional de partid sarci
na îndrumării susținute a între
prinderilor pentru valorificarea cît 
lai chibzuită a resurselor regiunii.

Ce s-a făcut în această privință ? 
Una din problemele principale 

ale industriei locale este pro
filarea • producției, în așa fel încît 
aceasta să corespundă nevoilor rea
le ale pieței și posibilităților de a- 
provizionare cu materii prime. în 
acest scop, comitetul regional de 
partid a propus comitetului execu
tiv al sfatului popular regional să 
analizeze în amănunt activitatea e- 
cônomica a fiecărei întreprinderi. 
Această muncă s-a făcut cu partici
parea nemijlocită a membrilor co
misiei economice a comitetului re
gional de partid.

S-a constatat că o parte din în
treprinderile industriei locale nu-și 
îndreptau atenția în primul rînd 
spre valorificarea resurselor locale 
naturale și a deșeurilor de la ma
rile uzine și fabrici din regiune. Ele 
își duceau existența mai mult pe 
seama materiilor prime din fond 
central. întreprinderea orășenească 
„Electrometal“-Arad, bunăoară, fa
brica motoare electrice, mașini, 
balanțe și alte produse care nu a- 
veau nimic comun cu sarcinile și 
specificul industriei locale. în ace
lași timp, aceste produse se realizau 
cu un preț de cost mai ridicat și 
de o calitate inferioară celor fabri
cate în industria republicană. Au 
fost luate măsuri pentru înlătura
rea acestei situații. Astfel, din pla
nurile întreprinderilor au fost scoa
se o serie de produse fiind înlo
cuite cu bunuri de consum solici
tate de populație ca : mașini de gă
tit emailate, noi tipuri de mobilă, 
articole de uz casnic și altele.

Profilarea producției întreprinde
rilor de industrie locală din regiu
ne nu s-a oprit însă aici. Comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal a fost îndrumat să ia măsuri 
de reorganizare a întreprinderilor 
prin comasarea unităților mici, 
răspîndite în raioanele regiunii sau 
chiar în același oraș. Pentru găsirea 
celor mai bune soluții, membrii 
comisiei 
regional de partid și ai secțiunii 
regionale de industrie locală a 
sfatului popular au studiat po
sibilitățile existente, s-au consul
tat cu ingineri, tehnicieni și frun
tași în producție cu multă expe
riență. S-a trecut apoi la fapte : 
toate unitățile cu specific metalur
gic din Arad au fost comasate în
tr-o singură întreprindere ; același 
lucru s-a făcut și la Timișoara. S-au 
creat astfel întreprinderi mai pu
ternice, încadrate cu personal de 
conducere și tehnic calificat, s-a a- 
sigurat o mai bună utilizare a su
prafețelor de producție ; în acest 
fel au fost realizate economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste 800.000 lei anual.

★

Important pentru industria lo
cală nu este numai ceea ce 
fabrică, ci și calitatea produselor pe 
care le livrează populației. în 
scopul îmbunătățirii calității pro
miselor, la îndrumarea comitetului 
cgional de partid au fost înfiin

țate, la cîteva din întreprinderile 
mai bine dotate, ateliere de mostre- 
etalon. Aici se execută modele ale 
produselor și numai după studie
rea atentă a acestora și consulta
rea cu organizațiile comerciale lo
cale, în legătură cu cererea popu
lației, se trece la omologarea lor și 
apoi la producția de serie. Cu aju
torul atelierelor de prototipuri se 
generalizează și se experimentează 
totodată o serie de procedee tehnice 
noi. Se înlătură astfel practica unor

întreprinderi de a introduce în pro
ducție articole a căror tehnologie 
de fabricație este insuficient stu
diată.

Comitetul regional de partid à 
acordat o atenție deosebită și 
rentabilizării întreprinderilor de in
dustrie locală. Această problemă a 
fost analizată de mai multe ori. 
Propunerile valoroase- care s-au fă
cut au fost de un real ajutoi’ pen
tru organele raionale și orășenești 
de partid. Mai multe brigăzi au a- 
nalizat, sub conducerea comisiei e- 
conomice, condițiile în care se rea
lizează fiecare produs în parte și au 
stabilit măsuri pentru rentabiliza
rea lor. La Orșova, de exemplu, în
treprinderea raională de industrie 
locală a înregistrat în 1960 pierderi 
însemnate. S-a constatat că între
prinderea se gospodărește prost, că 
nu se urmăreau consumurile speci
fice de materiale și de combustibil, 
instalațiile erau folosite nerațional. 
Măsurile luate la fața locului de bri
gada comitetului regional și raional 
de partid au dus la îmbunătățirea 
situației financiare a întreprinderii.

★
în general, putem spune că in

dustria noastră locală și-a îmbună
tățit activitatea. Planul pe anul 
1961 a fost realizat în 10 luni. în 
această perioadă s-au realizat eco
nomii peste plan, prin reducerea 
prețului de cost, în valoare de pes
te 5 milioane lei, iar sarcina de be
neficii din activitatea dé bază a 
fost depășită cu 5,1 milioane lei.

Cu toate rezultatele obținute, în 
îndrumarea și sprijinirea industriei 
locale mai există o seamă de lip
suri. Unele comitete raionale de 
partid și sfaturi populare, cum sînt 
cele din Făget și Lipova, nu dau 

in-
cele din Făget și Lipova, nu 
atenția cuvenită unităților de 
dustrie locală. întreprinderile sînt 
controlate rar, iar uneori nu pri
mesc un ajutor operativ în rezol
varea unor probleme ce se ivesc în 
procesul de producție. în unele 
locuri, chiar atunci cînd se ia în 
discuție activitatea întreprinderilor, 
analizele se opresc mai mult la su
prafața lucrurilor, nu se scot la 
iveală lipsurile și greutățile.

Pe viitor ne-am propus ca, îm
preună cu comitetele orășenești și 
raionale, să îndrumăm mai îndea
proape activitatea sfaturilor popu
lare și a întreprinderiloi' locale, să 
îndreptăm atenția organizațiilor de 
partid;-ă-:comuniștilor din industria 
locală spre obiective concrete cum 
sînt : profilarea mai justă a 
ducției, îndeplinirea exemplar:

iro- 
a 

sarcinilor de plan, creșterea renta
bilității și îmbunătățirea calității 
produselor.

Avem în vedere o mai bună va
lorificare a resurselor locale, care 
să permită sporirea — pe plan lo
cal — a materialelor necesare con
strucțiilor din regiune : pietriș, ni
sip, piatră spartă, țiglă, cărămidă.

Anul acesta, industria locală din 
regiunea Banat va introduce noi 
sortimente, printre care 9 tipuri 
de mobilă, împletituri din răchită 
combinată cu mase plastice, dife
rite obiecte de uz casnic nece
sare gospodinelor. Producția indus
triei locale a fost din timp con
tractată cu comerțul.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1962 la care au luat parte 
și activiștii comitetului regional 
de partid au ieșit cu putere la 
iveală posibilitățile și hotărîrea 
muncitorilor de a îndeplini sarcini
le sporite de plan ce le stau în față 
în acest an. Comitetul regional de 
partid și-a propus să se ocupe cu 
mai multă stăruință de îndrumarea 
sfaturilor populare, astfel încît in
dustria locală a regiunii să-și spo
rească contribuția la aproviziona
rea populației cu o gamă variată 
de bunuri de consum de bună ca
litate și la un preț de cost scăzut.

Ing. IOAN MEȚIU 
secretar al Comitetului regional 

P.M.R. — Banat.

a
Giurgiu și Tărtășești, regiunea București, Zalău, regiu
nea Cluj, Răducăneni, regiunea Iași și Cehul Silvaniei, 

• regiunea Maramureș.
Prin înființarea noilor S.M.T. se va asigura o mai 

bună deservire a sectorului agricol socialist în continuă 
dezvoltare, precum și o exploatare mai .rațională a trac
toarelor și mașinilor agricole din regiunile respective. 
Pentru lucrătorii din aceste stațiuni de mașini și trac
toare vor fi construite locuințe tip bloc în vatra sa
telor și a orașelor respective.

înființarea acestor noi S.M.T. — care își .vor începe 
activitatea în anul 1962 — face parte din ansamblul 
de măsuri privind dezvoltarea și mecanizarea agricul
turii prevăzut de hotărîrile Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. și de plenara din 30 iunie—1 iujie a C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

Spre magazine

Peste cîteva zile, 
colectivul fabricii 
„Țesătoriile reuni
te“ din Capitală va 
livra comerțului 
primele cantități de 
produse pe anul 
1962. Muncitorii, 
tehnicienii și ingi
nerii fabricii au 
pregătit urson im
primat. imitație de 
leopard, imitație de 
blană karakul de 
culoare gri și nea
gră, precum și noi 
imprimeuri de mă
tase. Colectivul fa
bricii s-a angajat 
să livreze numai 
produse de calitate 
superioară.

Prime de vechime pentru 
docheri și navigatori

Un mare număr de docheri, me
canizatori și navigatori din cadrul 
Direcției regionale a navigației ci
vile Galați au primit recent din 
partea întreprinderii recompense 
bănești pentru activitate îndelun
gată în producție. Suma totală a 
primelor distribuite se ridică la 
1.265.000 lei. Printre cei care au be
neficiat de această recompensă se 
numără navigatorii Ion Dima, Ioni- 
ță Ispas, docherii Dumitru Mitu, 
Nicolae Cozma, mecanizatorii Ale
xandru Bădărău, Teodor Ciobanu 
și alții.

ANTON LOBODĂ 
docher

de Piatra Mare, Bucșoiul, 
Coștila, Colfii Morarului, 
S-a văzut și CaraimanuT.

Pe copii îi. îmbie aerul lescu și Anca 
rece al. înălțimilor, zapa- __ ~_______
da, brazii veșnic verzi. In 5, consemnează zilnic în 
fiecare- zi Se. face o ex-‘ jurnalul de drumeție im- 
cursie, ’drumejia fiind o presii din timpul excursii- 
mare pasiune la copiilor. for pe care ie fac. Asta și 

pentru că cei aproape 200 
de elevi din școala lor 
și-au propus să organizeze 
un concurs pe tema ,,Fru
musețile Văii Prahovei, vă
zute de noi". Alfi elevi, 
buni desenatori, întocmesc 
o harfă cu traseul lor pre
ferat: Predeal—Pîrîul Rece. 

Copiii se pregătesc pen
tru „Carnavalul veseliei" 
pe care îl vor organiza 
înair)fe de a se întoarce a- 

• casă'. ’ Fétijele își fac pă
lăriuțe, iar băiefii — măști 
de carnaval, serpentine și 
cgnfefi. Se repetă cîntece 
și dansuri. La club, nefulbu- 
rafi de nimeni, cifiva băieți 
joacă șah. Campionatul pe 
tabără se apropie.

Mai amintim că în fie
care seară, înainte de cul
care, copiii pun la cutia 
poștală ilustrate și scrisori 
pentru părinți, frați și pro
fesori, pentru toți cei dragi 
de acasă.

AURELIA GOLIANU

arheologica
dacică, specifice epocii, lucrate cu 
mina, precum și vase mari de provi
zii, o rîșniță etc. Descoperirea este 
importantă, întrucît atestă existenta 
unei așezări dacice acolo unde a luat 
ființă mai tîrziu orașul roman Na
poca. . . .

DIN GER- 
CREȘTE. 

în decom- 
dproape 
atingînd

J Pe Clăbucet, la 

schi.

amploare

LA MONTE CARLO 
la 6 ianuarie cel de-al 
val internațional al 
Printre alte filme care
zentate în prima zi a festivalului se 
afla și filmul romînesc documentar 
de televiziune „Pe litoral mi-a ră
mas inima“.

Incepînd de la 1 Ianuarie 1962, 
la întreprinderea „Tinăra Gar
dă" din București au intrat in 
producție 150 modele no! de tri
cotaje. Aceste modele vor ii li
vrate unităților comerciale încă 
în cursul acestei luni. Idt-o în 
fotografie pe Maneta Pîrșoiu, 
una din controloarele de calita
te ale întreprinderii. Ea a ter
minat de. curînd școala de cali
ficare. Alături de celelalte con
troloare de calitate, veghează ca 
produsele întreprinderii să fie 
numai de calitate superioară. Ea 
desfășoară și o bogată activita
te obștească. Nu de mult a ob
ținut insigna de „Prieten al căr
ții". Pentru meritele ei, comuniștii 
din întreprindere au primit-o de 
curînd în rîndurile candidaților 
de partid.

(Foto : M. Cioc)

' ;

LA PARIS ou avut loc ieii puter
nice demonstrații antifasciste. Zeci 
de mii de cetățeni, la chemarea 
Partidului Comunist Francez, au 
manifestat pe străzile capitalei îm
potriva acțiunilor teroriste ale 
O.A.S. și pentru pace în Algeria. 
(Amănunte în pag. IV-a).

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
MANIA OCCIDENTALĂ 
Potrivit datelor statistice, 
brie 1961 el s-a dublat 
față de luna noiembrie, 
cifra de 222.500.

ÎN AMERICA LATINĂ ia 
lupta țăranilor pentru pămînt.. în 
diferite ' regiuni din Peru țăranii 
au ocupat cu forța pămînturi apar- 
ținînd unor moșieri și pămînturi 
care fuseseră acaparate de mono
poluri "nord-americane.

CONSILIUL MINISTERIAL AL PIE
ȚEI COMUNE și-a amînat pînă luni 
după-amiază discuțiile în legătură 
cu elaborarea unei politici agricole 
comune. „Atmosfera conferinței, re
latează France Presse, devine din 
ce în ce mai apăsătoare". „Discuții
le de sîmbătă nu au dus la nimic" 
— relatează Associated Press. 
„Ne-am propus să elucidăm pînă 
în prezent opt puncte și nu am elu
cidat nici unul" — a declarat un 
purtător de cuvînt al delegației bel
giene.

presa 
activă 
trebu- 

poli-

MMM

La Lupen! sö desfășoară intens lucrările la noile construcții de locuințe.
(Foto : Agerpres)

Cine nu-și amintește cît de dis
prețuită era în trecut meseria de 
îngrijitor de animale ! In ultimii 
ani însă, odată cu dezvoltarea 
sectorului socialist al agriculturii, 
această meserie a căpătat pre
țuirea care i se cuvine. Astăzi nici 
nu este de conceput o consfătuire 
în problemele agriculturii la care 
să nu se afle, la loc de cinste, 
și îngrijitori de animale. La re
centa consfătuire pe țară a țăra
nilor colectiviști au luat cuvîntul 

‘numeroși îngrijitori de animale, 
mulgători, îngrijitoare de păsări 
etc. care au arătat experiența do- 
bîndită de ei, au făcut propuneri

DIN 
ÎN

EXPERIENȚA G.Â.C.-CIORĂȘTI ^e 
DEZVOLTAREA SECTORULUI

ZOOTEHNIC

gospodăriei colective și-au 
multe ori ' ' 
cui dăm

întrebarea : „Pe 
comoara noa-

că în sectorul

importante pri
vind dezvoltarea 
sectorului zooteh
nic.

Deseori se o- 
bișnuiește să se 
spună că îngriji
torii de animale 
au pe mina -1„ 
o adevărată co
moară. De fapt 
așa și este. In 
sute de gospo
dării colective 
valoarea anima
lelor se socotește 
în milioane. Pe 
mina cui este 
dată această bo
găție ?

Să poposim la 
G.A.C. - Ciorăști 
— pe meleagurile 
raionului Rm. 
Sărat. Gospodă
ria colectivă din 
Ciorăști are 790 
bovine, din care 
275 vaci, 
porci, 1.200 oi și 
4.000 păsări. A- 
nul trecut, din 
sectorul zooteh
nic s-a obținut 
un venit de a- 
proape 1.200.000 
lei. Și aici consi
liul de conducere 
și organizația de

baza a 
pus de 
mîinile 
stră?"

Faptele arată
zootehnic al gospodăriei lucrează 
oameni pricepuți, cu tragere de 
inimă pentru munca încredințată, 
care au inițiativă și fac propuneri 
bine gîndite pentru creșterea pro
ducției în sectorul zootehnic.

Bunăoară, colectiviștii au făcut 
propuneri prețioase privind ter
minarea amenajărilor la adăpos
turile pentru animale. Anul tre- 

lor eut au fost terminate și date în. 
folosință 4 grajduri de cite 100’ 
animale mari, o îngrășătorie de 
porci etc. Colectivistul Ionel 
Constantin a ridicat problema a- 
limentării cu apă a animalelor., 
Și propunerea lui s-a înfăptuit. 
In fiecare grajd : 
jat jgheaburi în care 
ajutorul unei pompe, 
sînt scutiți astfel de 
scoate sute de găleți 
fîntînă și își pot vedea liniștiți de 
alte treburi.

Alți colectiviști au ridicat pro
blema calificării continue a îngri
jitorilor și aplicării în practică a 
metodelor învățate. Acum, îngri
jitorii de animale țin seama de 
avantajele amestecurilor de fu
raje, de alcătuirea și folosirea în 
practică a unor rații de hrană 
echilibrate etc.

Este știut că și într-o gospodă
rie care are construcții din cele 
mai bune și furaje din belșug, 
dacă îngrijitorii de animale nu

s-au amena- 
apa vine cu 

îngrijitorii 
efortul de a 
de apă din

670

muncesc cu dragoste, nici grafi
cul producției nu saltă. Consiliul 
dj conducere și organizația de 
bază se ocupă de întărirea disci
plinei în muncă, respectarea cu 
strictețe a regulilor de hrănire și 
îngrijire a animalelor.

In gospodărie se dezvoltă un 
spirit critic ascuțit față de îngriji
torii care nu-și fac datoria cum 
se cuvine. Acei mulgători care nu 
aveau grijă de vaci sau trimiteau 
pe altcineva din familie să le în
grijească au fost criticați de tova
rășii lor și schimbați ' din această 
muncă de mare răspundere. In lo
cul lor au fost repartizați oameni 
ca Marin Tudor și Radu iorgu, co
lectiviști harnici și pricepuți, aleși 
dintre fruntașii gospodăriei.

. Experiența colectiviștilor din 
Ciorăști și din alte gospodării 
colective arată cit este de impor
tant ca fiecare îngrijitor să aibă 
bogate cunoștințe privind regulile 
de hrănire și îngrijire a animale
lor. Un număr tot mai mare de 
îngrijitori de animale care și-au 
însușit metodele înaintate s-au 
convins din proprie experiență că 
aplicarea acestora are o mare e- 
ficacitate în creșterea producției. 
Respectarea regulilor de muls, ți
nerea animalelor cît mai mult în 
aer liber și soare nu cer, firește, 
nici un fel de investiții, ci numai 
pricepere și conștiinciozitate din 
partea îngrijitorilor.

In legătură cu eficacitatea apli
cării unor metode înaintate, îngri
jitorul de porci Năstase Grigore a 
povestit o întîmplare.

— împreună cu Alexandru Do- 
bre — spunea el — pe la înce
putul verii am alergat zi de zi ca 
să strîngem un lot de vreo 90 de 
purcei care, în lipsa padocului, se

C. BORDEIANU

ip plăcut să primești o 
■*-4 scrisoare de la un prie

ten. E și mai. plăcut pentru 
noi, ziariștii, să primim zi de 
zi scrisori de- [a mii și mii de 
prieteni ai ziarului — muncitori 
fruntași, ingineri, conducători de 
întreprinderi, țărani colectiviști, 
agronomi, profesori, învățători, 
studenți, gospodine, intr-un cuvînt, 
marele și puternicul detașament 
al corespondenților voluntari. In 
anul care a trecut, poșta ne-a 
adus 62.677 scrisori de la cititorii 
noștri. Este o cifră care ilustrea
ză cu vigoare legăturile vii, sta
tornice, între cetățeni și 
de partid, participarea 
a oamenilor muncii la 
rile obștești, la înfăptuirea
ticii partidului și statului nostru. 
Corespondenții voluntari împărtă
șesc ziarului succesele de la locul 
de muncă, planurile de viitor, fac 
numeroase propuneri în probleme 
economice, gospodărești, culturale. 
Din scrisorile sosite la redacție 
se încheagă o cuprinzătoare ima
gine a yietii.de astăzi a țării, un 
film pàsïphgiït și autentic al con
strucției socialiste pline de avînt 
de la orașe și sate.

La redacție au sosit și sosesc 
numeroase scrisori prin care mun
citorii și tehnicienii'' înfățișează 
experiența înaintată, scot la iveală 
inepuizabilele rezerve interne exis
tente în întreprinderile noastre 
pentru sporirea producției și pro
ductivității muncii, pentru redu
cerea prețului de cost, se îngri
jesc de ridicarea continuă a cali
tății produselor. Cu aceeași serio

zitate și competență se ocupă 
corespondenții voluntari de pro
bleme obștești și gospodărești ale 
cartierului în care locuiesc, Multi 'n 
cititori au simțit -nevoia să-și îm
părtășească satisfacția lor sau a 
tovarășilor de muncă de a se fi 
mutat -în case noi'. Alte scrisori 
ne relatează aspecte, ale intensei 
vieți culturale care pulsează în 
orașele și satele patriei, ne aduc 
la cunoștință -noutăți ■ despre vasta 
construcție de școli, așezăminte 
social-culturale ' e t c.-'în multe scri
sori sînt ridicate interesante pro
bleme ' de educație cetățenească.

De la sate am-primit anul trecut

24.743 de scrisori.. N-am putea 
sublinia îndeajuns adînca semni
ficație a acestui fapt. Să nu uităm 
că a fost o vreme cînd, înspăi- 
mîntat de cutremurătoaiea mize
rie în care trăiau țăranii, un 
cărturar îndemna cu vorbe amare: 
„Ascundefi țăranii !" Că-i vedeau 
străinii și se făcea (ară de rîs...

Aceeași țărani și urmașii lor, 
care cu greu s-ar fi încumetat să 
trimită odinioară o jalbă măcar, 
astăzi discută cu pricepere pro
blemele gospodăriei colective, ale 
dezvoltării producției agricole și 
creșterii animalelor, ale cultivării 
științifice a pămîntului sau ale 
activității culturale din satul de 
azi. Ne amintim de scrisoarea 
unuia dintre ei din regiunea Olte- 1 
nia. începe așa : „Dacă vă afîați ; 
cumva cu treburi în raionul Se- ; 
garcea, nu uitați să treceți și prin 1 
comuna noasfră. Vă asigur că 1 
ave/i ce vedea". Scrisoarea sosise ; 
dintr-un sat de pe fostele domenii : 
regale, unde pe vremuri se puneau ; 
botnițe țăranilor la culesul viilor. ; 
Satul are acum gospodărie colec- 1 
tivă, uzină electrică, două cămine ! 
culturale. , J

Ca adevarafi gospodari ai tre- ! 
burilor obștești, profund atașați ' ] 
politicii partidului, corespondenții < 
voluntari critică ascuțit lipsurile < 
și fenomenele negative, cu dorința ! 
de a contribui la îmbunătățirea ; 
continuă a muncii în toate sectoa- < 
rele de activitate. Prețioase pen- < 
tru presă și, prin mijlocirea ei, < 
pentru organele de partid și de ! 
stat, sînt și scrisorile prin care se j 
solicită rezolvarea unor probleme < 
cu caracter personal. <

...Ora 8 dimineața. La redacții, < 
't organe de partid t 

și de stat, poșta aduce sute de mii 5 
de scrisori de la cetățeni. Ele sînt 5 
deschise și studiate: Ce probleme ? 
noi, ce inițiative interesante, ce < 
preocupări deosebite vor aduce t 
astăzi ? Și, citindu-le, te impresio- > 
nează nu numai numărul de seri- $ 
sori din ce în ce mai mare, ci < 
mai presus de toate dragostea și 2 
încrederea în viata de azi și în ? 
viitor pe care o respiră fiecare > 
rînd. >

V. SEBASTIAN

Președintele • Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe' Gheorghiu-Dej,a trimis, dr. Nazem El Kudsi, cu ocazia ale
gerii sale în funcția de președinte al Republicii Arabe Siria, felicitări 
și urări de succese, spre binele și prosperitatea poporului sirian.

în răspunsul său, președintele Republicii Arabe Siria a rugat pe 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne să primească mulțu
mirile sale și a transmis urări călduroase pentru fericirea și prospe
ritatea poporului romîn.

(Continuare în pag. III-a)

★
Cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a proclamării Republicii Sudan, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis lui Ferik Ibrahim Abbud, pre
ședintele Consiliului Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Sudan, 
felicitări și cele mai bune urări pentru bunăstarea poporului sudanez.

în telegrama de răspuns, președintele Consiliului Suprem al For
țelor Armate ale Republicii Sudan a exprimat președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne mulțumiri călduroase’ pentru felicitările 
trimise cu ocazia zilei naționale și a urat poporului romîn și președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Romîne fericire și bunăstare.

*

yietii.de


25 de ani de la moartea lui Constantin Burcă
-- -----------------------———------- -------------- - ------------------------ -

Din primele zile
Colectivul sectorului turnătorie de 

la uzinele „Grivița Roșie" din Capi
tală a obținut, în primele zile de 
muncă ale noului an, rezultate bune 
în producție. La turnătoria de oțel, 
planul de producție din 3, 4 și 5 ia
nuarie a fost depășit, în medie, cu 
18 la sută.

în cursul lunii decembrie a anului 
trecut, sectorul turnătorie a’asigurat 
secțiilor prelucrătoare ale uzinei , can
titatea necesară de piese turnate 
pentru primele zile ale acestui an. 
Datorită pregătirii temeinice a pro
ducției, turnătoriile vor asigura pînă. 
la 10 ianuarie un decalaj de piese 
pentru 3 săptămîni. O atenție deo
sebită s-a acordat turnării pieselor 
pentru produsele noi ale uzinei.

Pentru îndeplinirea sarcinii de re
ducere a prețului de cost planificat 
pe acest an s-a trecut la revizuirea 
proceselor tehnologice de turnare. 
Prin îmbunătățirile aduse, au. fost 
reduse adausurile de prelucrare, a 
crescut productivitatea muncii. La 
reperul port-sabot, de pildă, maistrul 
Nicolae Domnișan și turnătorul frun-

Cărți neîngrijit execntate
Deunăzi, am cerut 

unei vînzătoare de la 
librăria „Mihail Emi- 

din Capitală vo- 
„Insula Tom- 

de Marko Mar- 
(Ed. Tinereții-

nescu 
lumul 
buctu" 
cevski 
lui; tiparul executat de 
întreprinderea 
lă de poligrafie, 
Izvor). După ce 
făcut cărții „inspecția" 
cuvenită, am restituit-o 
pentru că era neîngri
jit lucrată. Vînzătoa- 
rea mi-a arătat și alte 
volume. Mai toate a- 
veau coperțile tăiate 
strîmb. Mi-am călcat 
totuși pe inimă și am 
cumpărat una. La lec
tură, alte surprize ne
plăcute. Paginile 65— 
12 erau străpunse în 
patru locuri. Filele 141, 
343, și 415 erau 
la mijloc și pe 
furi.

în volumul 
care rîde"i de

centra- 
str. 

i-am

nile 33—48 sînt cu un 
centimetru mai scurte 
decît celelalte. Alte file 
— și nu puține — sînt 
șifonate de parcă ar fi 
trecut un tăvălug pes
te ele.

Astăzi, cînd proble
ma calității se pune în 
mod deosebit 
sectoarele de 
nu văd de ce 
ra asemenea 
la cărți. Ele sînt pe de
plin evitabile, cu con
diția ca editurile să fie 
mai exigente, iar unii 
controlori tehnici de la 
întreprinderile poligra
fice să-și ia obligațiile 
în

în toate 
muncă, 

am tole- 
cusururi

serios.
B. VLADIMIR 

funcționar

„Omul
Victor

Tineretului:

' l/n erou .al hi
S-au împlinit 25 de ani din ziua 

în care, pe malurile Guadalqui- 
vîrtiitii, a căzut în lupta ?—7- 
triva fascismului comunistul Con
stantin Burcă, ofițer în brigăzile in
ternaționale din Spania republicană, sc spuuc« . -
Constantin Burcă n-a avut decît 24 nul pentru ajutorarea și sprijinirea 
dar viața atît de scurtă a acestui legaï, noi, poporul roinîn, luptăm 
muncitor revoluționar constituie un în același timp și contra asu- 
exemplu de devotament și spirit de pritorilor noștri, pentru muncă, pîi- 
sacrificiu pentru cauza clasei mun- ne, pămînț,,pace și libertate“. Che- 
citoaTé, pentru interesele poporului, marea, partidcilui, îl înflăcărează pe 
înalte trăsături pe 
cultivă în rîndurile

Născut la 12 a- 
prilie 1912 în fami
lia unui cantonier 
ceferist, a început 
să activeze, încă 
elev meseriaș fiind, 
în sindicatul lucră
torilor de la Ate
lierele C.F.R.-Paș 
câni. Aici, printre 
ceferiști, în condi
țiile asprei lupte 
de clasă din peri
oada 
mice 
1933, 
nicia

mului. Aci, la Iași, află de acțiu- 
nea de solidarizare organizată de 

îrfipo- partid cu 'lupta; Spaniei republica •=* 
împotriva fascismului. în manifes
tul C.C. al P.C.R. din august 1936 
se spunea : „Ridicîndu-ne toți ca u- 

dc ani cînd a foșt. ucis, de fasciști, poporului spaniol și a guvernului sau

toți“ — ne scrie un co
respondent voluntar — 
citești : Maria Banuș, 
Poezii (Ed. pentru lite
ratură ; tipărită de 
Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“). Dacă 
întorci coperta, dai de 
poeziile lui Grigore A- 
lexandrescu și de Me
morial de călătorie de 
același autor. Lasă de 
asemenea mult de 
dorit și execuția tehni
că a unor exemplare 
din volumul „Cum să 
privim pictura" de A. 
Kamenski (Ed. Meri
diane ; tipărită de în
treprinderea poligrafică 
„13 Decembrie 1918“).

Este cazul ca direc
ția de resort din Minis
terul învățămîntului și 
Culturii să ia măsuri 
pentru întărirea con
trolului tehnic în între
prinderile poligrafice, 
pentru îmbunătățirea 
execuției tehnice a 
cărților și evitarea pă
trunderii unor rebu-

w'-:

>z

- "" *

U1HU1
pămînț, ■ pace și libertate“. Che- 

_____ x—___ __ _ ___/eal partidtilùi -îl înflăcărează pe 
cäre "pärtidul ■ le “tînă'rUÎ c’efêrièt'’;;hotàrît săjupțe cu 
membrilor săi. arma în mină îîmpotriva fascismu

lui, pornește spre 
Spania, alături de 
alți tovarăși.

'Situația era grea; 
ajutorul primit 
partea stăpîni- 

din Germa- 
fas- 

șpanioli iz-

lor lor 
nia și Italia, 
ciștii 
butesc să spargă 
frontul. Batalionul 
9 al celei de-a 14-a 
Brigăzi internațio
nale, din care '“ă- 
cea parte plutori i 
de mitraliere '"co
mandat de Con
stantin Burcă, este 
trimis în ultimele 
zile ale anului 1936 
pe frontul din An
dujar. în ciuda 
superiorității nu
merice și în arma
ment a fasciștilor, 
înaintarea acestora 
a fost oprită. Dar 
cea mai mare par

te a voluntarilor batalionului 9 au 
căzut în luptă.

Jertfa lui Constantin Burcă și 
a^ atîtor altor comuniști și an- 

care, în rîn- 
internaționale

crizei econo-NOTA REDACȚIEI: 
Ni s-a semnalat că au 
ajuns sn librării și alte 
volume neîngrijit exe
cutate. Uneori te cioc
nești de neglijențe, de-a 
dreptul inadmisibile.

crare, nemaifiînd nevoie de prelu- tiparul executat de __ __r------------ ----- _ _
crarea pieselor prin așchiere. La tu- Combinatul poligrafic plare apărute in colec- tun m rețeaua de tu
burile de scurgere din fontă, unde „Casa Scînteii") pagi- ția „Biblioteca pentru fuzare.
anul trecut greutatea pieselor
nate depășea pe cea prevăzută în 
fișele tehnologice, s-a reușit în aceste 
zile să se înlăture pierderile de 
metal. Pînă la sfîrșitul trimestrului 1 
se vor revizui toate procesele teh
nologice la piesele de serie.

Printre fruntașii sectorului se nu
mără turnătorii Ghiță Constantin, 
Gheorghe Dinu, topitorul Dumitru 
Radu și alții. (De la losif Lörincz, in
giner).

crare, nemaifiînd nevoie de prelu-

Colectiviștii
învață agrotehnica

Consiliul de conducere și organi
zația de partid de la gospodăria 
colectivă „Unirea Principatelor" din 
Goicea Mare, raionul Segarcea se 
preocupă de buna desfășurare a 
învățămîntului agrozootehnic. în 
gospodărie s-au organizat în acest 
an trei cercuri de învățămînt : agri
col, ' legumicol și zootehnic. Numă
rul colectiviștilor înscriși la învăță- 
mîntul agrozootehnic este de peste 
150. Frecvența este bună.

Pînă acum, la toate cercurile au 
fost predate c-îte 4—5 lecții însoți
te. parte din ele, și de lucrări prac
tice. (De la Dumitru Dinlșor, pre
ședintele G.Ä.C.).

Aviatori inimoși
Soția mea, mamă a 4 copii, a fost 

de curînd grav bolnavă. Era 
nevoie de o urgentă transfuzie 
de sînge. Medicul, a făcut apel, 
la „Aviasan". Orice îritîrzier.c. 
putea, fi ' fatală.,, jtyptul Gheor
ghe Popa, împreună. ..cu..mecanicul 
Vasile Costașin, s-au pregătit repede 
de decolare. Puțin mai tîrziu avio
nul a sosit cu. sîngele necesar pen
tru transfuzie.

Datorită acestor doi aviatori ini
moși, viața soției mele a fost sal
vată. Noul an ne-a găsit pe toți ai 
casei sănătoși. Le sîntem recunos
cători. (De la Mlrcea Smerea, țăran 
întovărășit, comuna Valea Ursului, 
regiunea Iași).

LA NUMAI 2 KILOMETRI

mice din 1929— 
1933, își face uce
nicia revoluționa
ră. în 1930 este 
primit în Uniunea 
Tineretului Comu
nist, iar peste scurt 
timp primește sar
cina organizării 
muncii sindicale a 
tineretului din Ate
lierele locale C.F.R. 
La Atelierele C.F.R.- 
Pașcani, celula de

tineretului din
( în serele Grădinii Botanice din J 
( Cluj se desfășoară o activitate 1 
j neîntreruptă și în sezonul de ] 
f iarnă. în fotografie : Se face )
1 îngrijirea unei plante exotice. j

partid organiza acțiuni comba
tive ale muncitorilor împotriva 
„curbelor de sacrificiu", împotriva 
înrăutățirii continue a condițiilor 
de trai ale clasei muncitoare. Ală
turi de ceilalți uteciști, Constantin 
Bürcä a participat cu înflăcărare 
la toate acțiunile organizate de 
partid, la greva ceferiștilor din Paș
cani, călindu-se ca militant revolu
ționar îri eroicele lupte proletare 
din februarie 1933, care au marcat 
un moment de cotitură în dezvol
tarea partidului și a întregii noas
tre mișcări muncitorești.. Dovedind 
prin fapte că merită încrederea co
muniștilor, Constantin Burcă este 
primit în februarie 1934 în rîndurile 
partidului comunist. Peste cîteva 
luni, este ales membru în Comite
tul Sindicatului C.F.R. Pașcani ; el 
ia parte la organizarea luptei pentru 
revendicările economice ale munci
torilor, la acțiunea inițiată de 
partid pentru ajutorarea deținuților 
antifasciști.

După terminarea stagiului mi
litar, C. Burcă activează în cadrul 
celulei de partid de la Ateliere
le Nicolina, alături de Ilie Pin- 
tilie, care l-a ajutat mult să-și 
însușească ..ideile marxism-leninis-

îndeplinirea planului producției 
marfă și a sporului mediu zilnic în 
greutate a fost pricinuită de neres- 
pectarea legilor sanitar-veterinare 
în perioada achiziționării și popu- 
lării îngrășătoriei cu grăsuni. în 
gospodărie s-au adus porci neimu
nizați contra pestei porcine și de 
aceea s-au înregistrat pierderi.

Comuniștii din gospodărie, nu
meroși lucrători fruntași, con- 
știenți că datoria lor e de a 
nu trece nepăsători pe lîngă lip-

La redacție a 
semnată de mai 
partid, lucrători ai gospodăriei a- 
gricole de stat Pisc din 
Brăila. După ce se menționează une
le rezultate bune obținute de colec
tivul gospodăriei, în scrisoare se 
spune : „Succesele noastre și be
neficiile gospodăriei ar putea fi și 
mai mari dacă la unele produse nu 
s-ar depăși prețul de cost planifi
cat. înregistrăm depășiri la prețul 
de cost, de cele mai multe ori, din 
vina unor elemente necorespunză
toare cuibărite în diferite funcții“.

Am plecat pe urmele acestei scri
sori. Ce constatări se pot face vi- 
zitînd gospodăria ? într-o serie de 
sectoare, lucrătorii gospodăriei, în 
frunte cu comuniștii, se străduiesc 
să obțină rezultate bune în mă
rirea producției de cereale și 
în dezvoltarea sectorului zooteh
nic. La porumb, de pe întreaga su
prafață s-a realizat o producție 
medie de 3.000 kg. boabe la ha. în 
cultură neirigată. Brigada de cîmp 
condusă de Constantin Rață, apli- 
cînd întregul complex de măsuri 
agrotehnice, a obținut pe o supra
față de 30 ha. 5.293 kg. porumb 
boabe la hectar. La îngrășătoria de 
porci, îngrijitorul Radu Dumitrache 
a realizat, de. la un lot de porci pe 
care-i ■ are în primire, 'un s.por me
diu zilnic de 750 grame față de 
480 grame cît prevedea planul. Se 
pot cita și alte numeroase exem
ple de muncă conștiincioasă și 
rodnică.

în gospodărie există însă și o se- . măsuri împotriva ..acelora-care au 
rie de deficiențe, cuiioscute dealt- criticat. Mircea Aramă, membru de 
minteri și de trust și-de alte organe pa-ilid, de mai muîfi ă"ni șeful unei 
locale. Gospodăria ' nu a tè'ôli- 
zat, în fiecare trimestru, la por
cii grași planul producției' marfă, 
în trimestrul III al anului trecut, 
sporul mediu zilnic în greutate pe 
întreaga îngrășătorie a fost cu 481 
tone mai mic față de cel planificat. 
Din discuțiile cu mai mulți lucră
tori ai gospodăriei a reieșit că ne-

sosit o scrisoare 
multi membri de

raionul
criticii, 

critică
persecutarea 
sînt.
aspru
Din 
în această 

de

mani- 
con- 

păca-

Pe urmele unei scrisori

suri, au criticat în mai multe rîn- 
duri aceste stări de lucruri. Ei au 
atras atenția conducerii gospodăriei 
că o serie de cheltuieli nejustificate 
și pierderi înregistrate la unele pro
duse se datoresc și faptului că, în- 
tr-o serie de sectoare de produc
ție, se află elemente necorespunză
toare, unele cu trecut dubios. ’

Cum a 
gospodăriei 
făcute ? în 
membrii 
fruntași, cinstiți, interesați în dez
voltarea și întărirea continuă a gos
podăriei, în loc 
nie în consiliul 
zele lipsurilor, 
dăriei de stat 
ri-u .lacomi) a

de

cu trecut dubios. ' 
reacționat conducerea 
la sesizările și criticile 
loc să se bazeze pe 
partid, pe muncitorii

să analizeze temei- 
de conducere cau- 
couducerea gospo- 
(dire-ctor-- ing. Ono- 
găsit cii caile să ia

bfîgăzi de tractoare/'a" fo'st retro
gradai' ca fiind... nécalificat. Pare 
curios, dar exact în ziua în care a 
fost retrogradat, colectivul l-a evi
dențiat pe Mircea Aramă, și pe 
bună dreptate, pentru rezultatele 
obținute în muncă. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu Constantin Gu- 
rău, mecanic auto. Alexandru Tă-

taru, electrician, după 8 ani de 
muncă conștiincioasă în gospodă
rie, a devenit și el dintr-odată „ne
calificat".

Gîtuirea 
celor care
festări inadmisibile, 
damnate de partid, 
te trebuie spus că 
privință biroul organizației 
bază (secretar Iancu Tănase) nu
și-a făcut pe deplin datoria, n-a 
adoptat o poziție combativă. S-a 
mulțumit doar să informeze Comi
tetul raional de partid Brăila asu
pra lipsurilor din gospodărie. Era 
firesc ca în fața unei astfel de sesi
zări, biroul comitetului raional de 
partid să întreprindă fără întîrziere 
cercetările de rigoare, ca să nu 
mai spunem că gospodăria agricolă 
de stat Pisc se află numai la 2 ki
lometri de Brăila. O asemenea ana
liză nu s-a întreprins. Dealtmin- 
teri, este cazul să amintim aici că 
biroul comitetului raional de partid 
n-a respectat planul de măsuri în
tocmit de Comitetul regional de 
partid Galați, cu privire la con
tinua îmbunătățire a muncii și 
activității gospodăriilor agricole 
de stat. Planul prevedea ca la 
analizele lunare făcute de birou-:, 
rile organizațiilor ide bază asupra 
activității gospodăriilor agricole 'db;' 
stat să participe membri ai birou
rilor comitetelor raionale de partid.

Planul există dar membrii birou
lui Comitetului raional de partid 
Brăila n-au călcat multă vreme-prin 
gospodăria de stat Pisc.

N-ar fi oare cazul ca, măcar ă- 
cum, să se deplaseze 2 kilometri 
pentru a cerceta situația din acea
stă gospodărie ?

N. PETRESCU

Complexe de deservire 
a populației

Recent a fost terminată cons
trucția unui complex de deservire al 
cooperației meșteșugărești -din cen
trul minier Lupeni. Aci vor funcțio
na unități modeme de croitorie 
pentru bărbați și femei, frizerie și 
coafură, reparații radio, foto, cea
sornicărie, încălțăminte etc.

Și în orașul Bacău a fost termi
nat un complex de deservire în 
care vor funcționa un număr în
semnat de unități cu activități di
verse. Noua clădire este amplasată 
în centrul orașului.

Combinat de vin-alcool

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— La Timișoara s-a terminat con
strucția unui combinat pentru vin 
și produse alcoolice. Acesta se corn- 
pune din două corpuri de clădiri, 
cu două etaje, o termocentrală, o 
dogărie etc. Combinatul este dotat 
cU instalații frigotehnice moderne, 
cu linii de îmbuteliere automată, 
mașini de spălat sticle. Spațiul de 
depozitare a produșelor. se ridică 
là peste 400 de vagoane. Combina
tul dispune de o vin.otecă specială 
unde vor fi depozitate mostre de 
vinuri vechi. în prezent se află în 
construcție un laborator modern.

tifasciști romîni 
durile Brigăzilor ______
din Spania sau ale detașamen
telor de partizani din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Franța 
și-au dat viața în lupta împotriva 
fascismului — constituie o expre
sie a minunatelor tradiții interna
ționaliste ale partidului nostru. 
Idealurile pentru care a luptat Con
stantin Burcă au devenit realitate 
vie ' în patria noastră.' Steagul mar- 
xism-leninismului se înalță biruitor 
pe o treime a globului.

Sprijinit și încurajat de reacțiu- 
nea imperialistă, fascismul n-a fost 
încă nimicit, în țările capitalului el 
încearcă'să-și ridiefe din nou capul. 
Dar în lumea de azi, raportul de for
țe pe arena mondială este altul de
cît cu un sfert de veac în urmă. 
Și astăzi mai răsună ecoul glorioa
sei chemări de luptă a Spaniei re
publicane, a Brigăzilor internațio
nale : „No passaran !" Fascismul 
nu va trece. Forțele libertății, ale 
progresului social vor birui pretu
tindeni.

Oe O
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SZABÔ GYULA:

creste iarba“

în scrisorile adresate redacției noastre, mai 
'mulți cititori au cerut informații și lămuriri 
cu privire la unele stofe pentru mobilă, calita
tea materialelor de tapiserie etc. în rîndurile 
de mai jos, arhitectul Paul Focșa, de la Insti
tutul „Proiect-București", își spune părerea în 
legătură cu cîteva din întrebările cititorilor.

satului.bărbat, adevărat tiran al 
Problema care se află în discuție 
este dacă această femeie merită 
sau nu să fie primită în colectivă. 
Argumentele celor care o sprijină, 
ca și ale acelora care se împotrivesc 
sînt convingătoare, profunde, vădind

Volumul de nuvele „Aprilie, cînd 
crește iarba", de Szabo Gyula, apă
rut. de curînd' la Editura pentru Li
teratură, dezvăluie un prozator de 
real talent, original în abordarea 
problemelor actualității, știind să 
urmărească apariția și dezvoltarea 
noului în viața oamenilor, ciocniri- nivelul ridicat al colectiviștilor, ca
le dintre noua conștiință și vechile 
deprinderi moștenite de la capita
lism. Autenticitatea tipurilor consti
tuit una din calitățile de bază ale 
nuvelelor.

Subiectele preferate de Szăbo 
Gyula sînt acelea în care ai de-a 
face cu o epică îndestul de restrîn- 
să, aparent chiar săracă. Un cio-' 
ban ține o cuvîntare în ședința a- 
durțării generale a colectivei, o zia
ristă ia un interviu unui președinte 
de ' colectivă ; două femei stau de 
vorbă pe peronul unei gări etc.

îft nuvelele sale, prozatorul caută 
să deosebească nuanțele mișcării 
interioare a personajelor pe par-

pacitatea lor de a analiza cu sub
tilitate cazurile umane cele mai de
licate. Conducînd cu, dibăcie discu
țiile, autorul, relevă, deopotrivă,

In vitrinele librăriilor

dragostea țăranilor pentru gospo
dăria colectivă, grija 
tăria convingerilor lor

Intrînd, treptat, în 
faptelor prin episoade 
parență de mică importanță, Szabă 
Gyula ajunge la sesizarea și dez- 

cursul unor durate relativ mici de baterea unor probleme însemnate, 
așa cum se întâmplă în special cu 
nuvelele „Pagubă în ciuperci" și 
„Pentru un chil de roșii". în prima 
este vorba despre un colecti
vist codaș, un om căruia îi 
plac mai mult micile învîrteli, decît 
munca. Un ziarist care vine în sat 
să scrie un reportaj, dă, din întîm- 
plare, peste frumoasa Piroșka, toc
mai ■ fata leneșului :-în chestiune. A- 
ceastă împrejurare pare să ne ofe
re doar o ușuratică aventură trecă
toare, dar cu încetul pătrun
dem în frămînțările acestei familii 
și ne dăm seama că lenea lui Had- 
nagy Săndor își află, în cele din 
urmă, leacul în acțiunea unită a oa
menilor înaintați care izbutesc să-l 
influențeze în bine. Rămîne încă 
nu îndestul de clar în nuvelă dacă 
pînă în momentul cînd începe ac
țiunea nuvelei, încercase cineva 
să-l transforme pe buclucașul per
sonaj, precum insuficient motivată 
ni se pare și acceptarea atît de 
grăbită din partea gazetarului, a 
explicațiilor lui Hadnagy Săndor cu 
privire la cauzele atitudinii sale.

în cealaltă nuvelă, hotărîrea tine-

timp și în care nu se petrec decît 
lucruri obișnuite, fără intensitate. 
Schimbările care au loc sau devin 
perceptibile chiar în aceste momen
te în sufletele eroilor, îi dau 
torului putința să releve noua 
umanitate, generată de viața în 
cietatea socialistă.

Nuvelele cuprinse în volumul 
prilie, cînd crește iarba" au’în

au- 
lor 
so-

Nuvelele cuprinse în volumul „A- 
‘ ‘ ' ’ [" au în cen

trul lor aspecte ale vieții satu
lui contemporan ; lumea lor, chiar 
cînd este observată de un ochi din 
a'ara satului, rămîne ace.ea a țără
nimii. Și dacă munca gospodăriei 
colective, realizările ei materiale, 
sînt numai sugerate, accentul cade 
pe înfățișarea noului peisaj uman, 
datorat socialismului.

Nuvela „Szöke Annuș", cea mai 
întinsă și mai dramatică în desfă
șurarea el, este și cea mai bună- 
Aici se dezbate, ca într-un adevărat 
proces, cazul unei biete femei mai 
întîi slujnică la un chiabur, apoi 
nevasta lui și după cîțiva ani ră
masă văduvă, cu un copil ; ' sim
țim, totodată, îndreptată asupra 
ei împotrivirea multor oameni 
din sat, care îl urîseră pe fostul el

pentru om, 
înaintate.
prezentarea 

hazlii, în a-

rei Margit de a pune capăt tutelei 
tiranice a socrului ei, cu toate că 
intervine și ea destul de brusc, ne 
apare mai convingătoare. Margit 
ascultă în autobuz ce discută niște 
femei, mai ales una dintre ele, în 
tinerețe fostă logodnică a bătrînu- 
Jui, dar pe care nu l-a luat de băr
bat tocmai pentru că era zgîrcit, 
brutal, gata s-o asuprească. Exem
plul acestei femei, cafe l-a biruit cu 
ani în urmă pe socrul ei, e ca o 
băutură întăritoare pentru eroina 
nuvelei.

Gluma, aluzia spirituală și ironia 
sé amestecă în nuvelele lui Szabo 
Gyula, în cele mai diverse situații, 
pentru a dezvălui caracterele oa
menilor, năzuințele lor, ca și defec
tele sau apucăturile care se cuvin 
a fi criticate.

în rest, volumul cuprinde alte trei 
nuvele, de mai mici dimensiuni, ur- 
mînd, de asemenea, procedee me
nite să dezvăluie fondul de aur al 
sufletului oamenilor noi. Reușita e 
inegală. în nuvela care dă titlul vo
lumului, episodul iubirii din tinerețe 
a președintelui Mâthé, e lipit și cam 
dulceag. Relevăm însă întîmplarea 
cu Terka, zisă Poștărița, care vrea 
să-și descarce cuiva prea plinul 
sufletului, după ce a văzut cum tră
iește în București băiatul ei, ingi
ner, proaspăt căsătorit. Terka e în- 
cîhtată, fericită — dar bucuria ei 
se clatină o clipă cînd află cum 
fata unei prietene, Berta, are o casă 
mai îndestulată, mai bine mobilată. 
Momentul de îndoială trece însă 
repede, datorită cuvintelor înțelep
te ale unui bătrîn. Cititorul înțelege 
chiar mai multe decît Terka, din po
vestea Bertei despre fata ei : acea
sta a ales un drum al parvenirii 
grabnice, nu-i place să muncească, 
ci vrea să aibă totul de-a gata, de 
la soțul ei, iar autorul critică subtil 
acest mod de viață.

„Aprilie, cînd crește iarba" este o 
carte atrăgătoare la citit, datorită 
mai ales optimismului, tipurilor lu
minoase pe care le înfățișează.

MIHAI GAFIȚA

de făcut în această pri
vință. Ce se cere ? în 
primul rînd materiale 
într-o gamă cromatică 
variată, de contrast co- 
loristic, cu numeroase 
posibilități de asortare

Aspectul interioare
lor, aranjarea cît mal 
plăcută a căminului 
depind în mare măsu
ră și de materialele de 
tapiserie. Alegerea lor 
și modul de folosire 

.sînt determinate de ne
cesitatea îmbinării ar
monioase dintre forma 
mobilierului și 
buințarea lui, pe 
parte și natura

P™*™ mobilier de a felului cum este Iii Cllțoare închisă, cît și 
arat pe de altă parte. pentru mobilier des- 

chis. Motivele decora- 
tive stilizate, repartiza
te uniform, sînt odihni
toare pentru ochi. Pe 
această linie, creatorii 
de modele ar putea rea
liza motive inspirate 
din arta populară — 
lucru realizat în oa
recare măsură de Fon
dul Plastic prin mate
rialele expuse la gale
riile de artă. Consider, 
totodată, că a sosit 
momentul să se renun
țe la producerea în se
rie a materialelor cu 
motive decorative flo
rale greoaie, banale și 
lipsite de varietate.

Este nevoie de o mai 
mare diversitate de ma
teriale și din punct de 
vedere al texturii — țe-

între- 
deo- 

mate-

Căminul nostru

Nu mă voi opri asupra 
modalităților de folo
sire a acestor materia
le, ci asupra unor as
pecte legate de calita
te și sortimente.

Am vizitat ultima ex
poziție de mobilă des
chisa în Bd. Magheru. 
Am sesizat și cu acest 
prilej faptul că unele 
materiale de tapiserie, 
deși plăcut colorate, au 
fost folosite numai oca
zional. în schimb alte
le, necorespunzătoare 
ca decor și textură, în
vechite, sînt menținute.

Socotesc că industria 
noastră și creatorii de 
modele, pe lingă reali
zările actuale, de exem
plu o serie de mate
riale expuse la cel de-al 
IlI-lea Pavilion de mos
tre, ar mai avea multe

sături sac, plușate, 
groase, mătăsoase, mi- 
țoase, pline, tari etc. 
— precum și de mate
riale cit mai ușor de 
întreținut, în primul 
rînd de materiale plas
tice cu textură reliefa
tă, care să. nu adere la 
corp. Nu trebuie să fie 
uitată nici crearea de 
noi materiale pentru 
huse de mobilier, a u- 
nor materiale viu colo
rate pentru perne fan- 
tezi, precum și a acce
soriilor necesare, asor
tate și variate la rîndul 
lor : șnururi, chingă, 
cuie speciale cu cap de
corativ etc. în acest 
scop se impune o con
lucrare creatoare între 
proiectantul de mobi
lier, creatorul de mode
le de tapiserie și între
prinderile producătoare 
pentru asigurarea unor 
produse de calitate și 
de bun gust.

Și, în încheiere, un 
cuvînt despre magazi
nul „Căminul“. Soco
tesc că acesta nu co
respunde încă cerințe
lor în ce privește ma
terialele d.e tapiserie și 
modul de a le prezen
ta. Cred că ar trebui 
realizată o prezentare 
desfășurată, concreță, 
în directă legătură cu 
diferite elemente de 
mobilier, care să poată 
sugera cumpărătorilor 
mai multe posibilități 
de decorare a aparta- 
menielor, punîndtt-le 
totodată la îndemînă 
produsele și materiale
le de care au nevoie.

Oaspeți în stațiunile de odihna
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii").

— în aceste zile, în stațiunea bal- 
neo-climaterică Sovata a început să 
sosească pentru tratament și la 
odihnă prima serie de oaspeți — 
în total 700 de mineri, muncitori 
forestieri, textiliști,. colectiviști, 
funcționari. Li s-au pus la dispoziție 
camere confortabile, bine încălzite, 
cantină cu regim îmbunătățit, bi
bliotecă și club. Anul acesta, conco
mitent cu îmbunătățirea cazării și 
a deservirii la cantine, va spori 
considerabil și capacitatea de pri
mire a stațiunii. Aici vor fi găz-

„Scîn- 
Vatra 
Și pe 
rezul-

duiți aproape , 25.000 oameni ai 
muncii — cu circa 3.000 mai mult 
decît în anul precedent.

★
VATRA DORNEI (coresp. 

teii"). — Pitoreasca stațiune 
Dornei, (care funcționează 
timpul iernii) vestită pentru
țațele ce le dă în vindecarea afec
țiunilor cardiovasculare și reuma
tice, și-a primit primii oaspeți din 
acest an. Printre cei veniți la odih
nă și tratament se află muncitori 
din regiunile Crișana, Bacău, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară etc.

Oco----------

RADIO DUMINICA 7 IANUARIE e 
Școala și viata — orele 8,00 — I • Compo
zitorii cîntă patria socialistă — orele 9,00 
— II O Teatru pentru copii — orelo 9,30 — 
I e Transmisiune din Sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“. Dirijor : Mircea 
Basarab. în program Simfonia a XIII-a de 
Dimitrie Cucjin — în primă audiție ; Sim
fonia spaniolă pentru vioară și orchestră de 
Lato — Solist Ștefan Ruha ; Preludiile la 
actele I și III alo oporei „Lohengrin" de 
Wagner — orele 10,50 — 11 a Cîntă corul 
Badiotelevizitinil — orele 11,00 — Io Vor
bește Moscova — orele 11,30 — I • Arii și 
duete din operete — orelo 12,00 — la Mu-

zlcă ușoară interpretată de Fred Buscagliolll
— orele 13,40 -Ui Satira și umorul ~ 
orele 14,30 - II • Program muzical alcătui* 
de ascultători - orelo 14,35 — l O La șeză
toare — orele 15,30 — Z • Program de mu
zică ușoară — orele 16,10 — 11 o Program 
muzical pentru fruntașii recoltelor bogate — 
orele 16,30 — II 9 Din melodiile compozi
torilor noștri de muzică ușoară — orele 18,00
— I 9 Piese pentru vioară interpretate da 
Isaac Stern — orelo 18,30 -19 Teatru : 
„lașii în carnaval“ de V Alecsandri — orele 
19,30 — I 9 Lectură ghicitoare — orele 21,15
— ’II 9 Ciclul „Dragoste și viață de fe
meie“ de Schumann — orele 22,34 — II.

SECERIȘUL VERDE : Sala Palatului R.P. 
Romîno (16 ; 19,30), Magheru (9 : 11 ; 13 ; 15 ; 
17; 19; 21). AGENTUL X 25 - cine 
Republica (10 : 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 'b. 
Delavrancea 16 : 18 ; 20). Elena Pavol (10 ; 
12; 15; 17; 19; 21), 16 Fobruarie (11; 15;' 17; 
19; 21). PORTO-FRANCO: Patria (10; 12,15; 
14,30; 16,45. 1................ -
12,15; 14,30; '16,45: 
12 ; 14.15 : 16 39 ; 
12,15 ; 14,39 ; 
(10 ; 12 ; : 14

-----------o® o

Noi tipuri
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Odată cu începutul acestui an, 
muncitorii fabricilor de mobilă din 
cadrul complexului de industriali
zare a lemnului-Brăila. au introdus 
în fabricație noi tipuri de mobilă. 
Este vorba, printre altele, de un 
nou tip de bibliotecă și de garni
turile de bucătărie tip „Foișor",

d e mo bi 1 â
„Victoria", la confecția- 

furnir uri 
și ele-

Biblioteca 
narea căreia se folosesc 
exotice, are o linie modernă 
gantă.

Garniturile de mobilă de 
tărie sînt lucrate din plăci 
lemnoase și materiale plastice. Ele 
au un aspect plăcut și sînt de ca
litate superioară.

bucă- 
fibro-

19 ; 21,15), București (10 ; 
" 19; 21,15), Gh. Doja (10; 

. 18,45; 21), 23 August 10;
16,45 ;. 19 ; 21,15), Libertății 

................ , 16,39 18,39 ; 20,30). INTIL- 
NIRE PE CABLU : I.C. Frimu (9,45 ; 12 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), înfrățirea între po
poare (15,30 ; 18 ; 20,30)), Alex. Sahia (9,45 ;

.12;; 14,15; 16,30; 18,45; 21). POVESTE 
DESPRE Ö FATA : rulează la cinomntoera- 
felo Donca Simo (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)/ N. 
Bălcescu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). CAIDUL 
rulează la cinematografele V Roaită (10 ; 12 ; 
15; 17; 19; 21). Miorița (10: 12,15; 14,15;

18,45 , 21), Volga (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
: rulează la cine-

17; 19; 21),
21). CAVALERII 

ambele serii : 
Lumina (10 ; 

IN TAIGA : 
20,30), Maxim 
16,30 ; 18.30 ; 
17 ; 19 . 21).

12 î

.15 ;
16,30 ; is.45, 21), ;;;

‘ 19; 21). SOSEȘTE CIRCUL : 
matografele 8 Martie (15;
Flacăra (15 ; 17 ; 19 ;
TEUTONI (cinemascop) 
rulează la cinematograful
13.15 ; 16.30 ; 20). FLĂCĂRI
V. Alecsandri (16.30 ; 18,30 ; 
Gorki (10,30 : 12,30 ; 14,30 ;
20.30) , Popular (10,30; 15.
ALEXANDR NEVSKI : Central (9,45 ;
14.15 : 16,30 ; 18.45 ; 21). ULTIMUL MEU 
TANGO : Victoria (9 ; 11,30 ; 16.30 ; 19 ;
21.30) . RAPSODIA UCRAINEANA : Tinere
tului (11. 16; 18,15; 20,30). VIKINGII: 
Gxivita (14,20 : 16.30 ; 18.40; 20,50). CIRCUL 
FARÄ CUPOLA : rulează Ia cinematograful 
Timpuri Noi (9,45 ; 11.25 ; 12,55 ; 14,30 ;
16,05 î 17,40 ; 19,15 ; 21). PROGRAM SPE. 
ÇIAL PENTRU COPII : rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orelo 13 la 
cinematograful 13 Septembrie. REVISTA VI
SURILOR; 13 Septembrie (15; 17 ; 19. 21). 
CAZACII : C-tin David (15,30 ; 18 ; 20,30),

Cultural (10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Q. Coșbuo 
. (16; 18; 20). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT:

-,^lneT,:!5coP„: Unirea (15 ;. 17 , 19; 21). RAIDUL VAR- 
: 19 ; -I). B. GA.T : rulează la cinematograful T. Vlădi- 

" ‘ mirescu (15 ; 17; 19; 21). CASTELUL DIN
BASME ; Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). SPEC
TATORI IN OFSAID : Moșilor (11 ; 15 ; 
17; 19; 21). CARMEN DE LA RONDA: 
rulează la cinematograful M. Eminețdu 
(11,30; 15 ; 17 ; 19; 21). VINT DE LIBER
TATE : Ilie Pintilio (16 ; 18 ; 20). SONATE : 
rulează la cinematografele G. Bacovia (11,30 • 
15 ; 17 ; 19 ; 21), Aurel Vlaicu (15 ; 17 ; 19 ; 
21). Olga Bancic (16 ; 18,15 ; 20,30). CĂLĂ
TORIE ÎN BALON : Drumul Serii (11 ; 16 ;
18.15 ; 20.30). CÎND PRIMAVARA E FIER
BINTE : 30 Decembrie (16 ; 18,15 . 20,30), 
8 Mai (15:, 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE. Orelo 9,00 — EMISIUNE 
PENTRU COPII. 10,30 - EMISIUNEA PEN
TRU SATE. 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19.15 - Din lumea fabulelor. 19,30 - Mo
mente comice de balet. 20.Q5 - Filmul artis
tic : ,,MARILE FAMILII- — o. producție a 
studiourilor franceze. 21,35 — Muzică ușoară. 
Ultimele știri și rezultatele sportive.

-Uffî va fi n 
® vremea (

n-TT «i.. i._..i_n r - -j 4z

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 șt 
10 ianuarie : Vreme în general umedă, cu 
cerul noros Local precipitații. Vînt slab 
pînă la potrivit Téfmperatura staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre minus 1 grad 
și minus 11 grade, iar maximele între minus 
5 -și plus- 5- grade; Ceață dimineața. Polei 
local.
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,N. Bălcescu" — București.
In secția 
raionul „I
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(Foto : Gh. Vinfilă)
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Sesiunea Biroului
între 10 și 13 ianuarie a.c. va 

avea loc la București sesiunea Bi
roului Federației Mondiale a Tine
retului Democrat. La această se
siune se vor discuta probleme pri
vind pregătirea celei de-a Vl-a A- 
dunări a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D., contribuția Federației la 
pregătirea celui de-al Vlll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prietenie.

F. M. T. D.
de zi se vor afla, de 
examinarea acțiunilor 
de F.M.T.D. și organi-

Pe ordinea 
asemenea, 
întreprinse 
zațiile sale membre în sprijinul re
zolvării pașnice a problemei ger
mane, precum și alte probleme.

La sesiune vor lua parte membrii 
Biroului cît și reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret membre ale 
F.M.T.D. de pe toate continentele.

Plecarea unor delegații 
economice în Cuba 

și în R, S. Cehoslovacă

Realizările U. R. S. S.
ale întregii omeniri“

Reprezentanți ai opiniei 
Programul

LONDRA 6 (Agerpres). — într-un 
articol publicat în revista „Priete
nia anglo-sovietică", Parlamentarul 
laburist Fenner Brockway scrie că 
țelurile trasate de Programul 
P.C.U.S. sînt cu totul realiste. Pro
gresul colosal realizat în domeniul 
tehnic deschide în fața U.R.S.S. ori
zonturi aproape nelimitate.

în paginile aceleiași reviste, cu
noscutul economist J. Robinson, 
profesor la Universitatea din Cam
bridge, scrie că partea din Progra- întregii omeniri“,

------------- OoO ........

Rețeaua de televiziune în R. P. Bulgaria

publice din Anglia despre 
P. C. U. S.
mul P.C.U.S. referitoare la proble
mele economice „reprezintă de fapt 
o caracteristică absolut realistă a 
ceea ce se poate realiza în proce
sul investițiilor treptate și aplicării 
realizărilor științei și tehnicii în 
producția industrială".

„Dacă am recunoaște într-adevăr 
spiritul coexistenței pașnice, scrie 
în încheiere Robinson, am putea să 
considerăm realizările lor (ale 
U.R.S.S. — n.r.) drept realizări ale

Nu de mult' în B. P. Bulgaria a 
Intrat în funcțiune reloul de retrans
mitere a emisiunilor de televiziune, 
Instalat pe vîrful „Zelena glava", 
defileul Petrohan, care va asigura 
oamenilor muncii din Mihailovgrad, 
Lom și alte localități din regiunea 
Mihailovgrad posibilitatea de a ur
mări emisiunile studioului de tele
viziune din Sofia.

ȘAjH 1 Botvinnik pe primul loo
. 1 la

Tttrneul internațional de șah de 
la Hastings a luat sfîrșit cu vic
toria campionului mondial Mihail 
Botvinniks (U.R.S.S.) care a totali
zat 8 puncte'din 9 posibile. In ul
tima rundă Botvinnik a remizat cu 
Flohr (UșțR.S.S.). Bisguier (S.U.A.) 
a cîștigatila Aaron (India), Barden 
(Anglia) la Robatsch (Austria) și 
Wade (Noua Zeelandă) la Little
wood (Anglia). Penrose (Anglia) și

Hastings
Gligorici (Iugoslavia) au terminat 
remiză. Clasament : 1. Botvinnik:
(U.R.S.S.) 8 puncte; 2. Gligorici 
(Iugoslavia) 6 puncte; 3. Flohr 
(U.R.S.S.) 5'h puncte; 4—5 Bisguier 
(S.U.A.), Penrose (Anglia) cîte 5 
puncte; 6—7 Littlewood (Anglia), 
Barden (Anglia) 4 puncte ; 8 Wade 
(Noua Zeelandă) . 3*/i puncte; 9. 
Robatsch (Austria) 3 puncte; 10 
Aaron (India) 1 punct.

în cadrul sferturilor de finală ale 
competiției feminine de handbal în 7 
„Cupa. campionilor europeni“ la Tg. 
Mureș va avea loc joi‘ 11 ianuarie în- 
tîlnirea dintre echipele bucureștene 
Rapid și Știința. Returul acestui joc 
se va disputa duminică 14 ianuarie tot 
la Tg. Mures. Cele două întîlniri vor 
fi conduse de arbitrul Schwab (Aus
tria).

cu 8—6 echipa Kattowice și cu același 
scor echipa Leipzig. Ei au terminat la 
egalitate (4—4) cu echipa orașului Co
penhaga. Pe locurile următoare s-au 
clasat Leipzig, Copenhaga. Kattowice 
și Belgrad.

O delegație guvernamentală eco
nomică condusă de tovarășul Vic
tor Ionescu, adjunct al ministrului 
Comerțului, a părăsit țara plecînd 
spre Cuba, unde va purta tratative 
pentru încheierea protocolului de 
schimburi de mărfuri pentru anul 
1962.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Co
merțului și de funcționari superiori 
din minister.

A fost de față Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republici 
Cuba la București.

*
Sîmbătă după-amiază a plecat la 

Praga o delegație economică con
dusă de M. Petri, adjunct al minis
trului Comerțului, pentru a încheia 
protocolul comercial pe anul 1962 
cu R. S. Cehoslovacă.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Co
merțului. și de funcționari supe
riori din minister.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. (Agerpres)

Pînă la sfîrșitul lunii mai 1962 vor 
fl construite și montate noi re- 
leuri de acest fel în alte regiuni 
ale Bulgariei. Aceasta va permite 
ca pînă la construirea unor puter
nice relee prevăzute în planul ge
neral de dezvoltare a televiziunii, 
programele de televiziune să fie re
cepționate

O9O--------------

și în alte regiuni.

Convocarea Comitetului
Consultativ pentru

sä transmit 
a respins și 
lui U Thant „ 
ricărui trafic de arme între Angola 
și Katanga.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
La sediul Națiunilor Unite s-a anun
țat că U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., a convocat 
pentru marți Comitetul consultativ 
pentru Congo în legătură cu proble
ma trimiterii de observatori la fron
tiera dintre Rhodesia de nord și 
Katanga. Se știe că primul ministru 
al Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landului, Welensky, a respins o ce
rere în acest sens. în schimb We
lensky a trimis lui U Thant, prin 
intermediul guvernului britanic, in
vitația de a veni la Salisbury pen
tru discuții.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că U Thant nu va răs
punde la invitația Iui Welensky pînă 
după ședința Comitetului consulta
tiv pentru Congo. în acest comitet 
sînt reprezentate țările care au pus 
Ia dispoziția forțelor O.N.U. din 
Congo contingente militare sau 
sprijină în alt mod aceste forțe.

Pe de altă parte, agențiile de pre-

Congo
că guvernul portughez 
el o cerere similară a 
pentru împiedicarea o-

Un plan monstruos 
al clicii sud-vietnsrrsexe
SAIGON 6 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la știri din sursă guverna
mentală sud-vietnameză, agenția 
Reuter anunță că experții ngodinh- 
diemiști și americani au desfășurat 
operațiuni experimentale cu sub
stanțe ierbicide pentru distrugerea 
recoltelor și oricărui fel de vege
tație în regiunile de la granița cu 
Laôsul și Cambodgia.

Scopul experiențelor a fost de a 
se verifica eficacitatea substanțelor 
ierbicide în vederea unui plan 
monstruos pentru crearea unui 
„cordon sanitar" în jurul granițe
lor Vietnamului de sud.

*
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala plecînd cu avionul în Republica 
Arabă Siria echipa de fotbal Steaua 
București, Fotbaliștii romîni urmează 
să susțină-3 întîlniri la Alep și Da
masc. Din lotul echipei fac parte prin
tre alții Voinescu. Zàvoda II, Jenei, 
Cacoveanu, Constantin. Tătaru, Raksi 
și Creiniceanu.

★
Consiliul central al asociațiilor spor

tive și al organizațiilor din R.S.S. Uz
bekistan a decorat cu medalii de ar
gint un grup de alpinlști sovietici și 
străini care la 31 august 196T au esca
ladat piscul Lenin, înalt de 7.134 m. 
Printre cei care au primit înalta dis
tincție se află sportivii de la Institutul 
de fizică atomică de pe lîngă Acade
mia de Științe a U.R.S.S., maeștrii 
sportului Valentin Bojukov și Kons
tantin Tolstov, alpinistul Oleg Efimov, 
cehoslovacul 
soții Ioana 
Romînă.

*

Ieri după-amiază la Miercurea Ciuc 
echipa cehoslovacă de hochei pe 
gheață Sonp Kladno a întîlnit echipa 
locală Voința, de care a dispus cu sco
rul de 11—1 (4—0 ; 3-1 : 4—0).

Astăzi de la ora 19 pe patinoarul ar
tificial din Capitală echipa Sonp 
Kladno susține ultimul meci al turneu
lui, jucînd în compania unei selecțio
nate divizionare.

★
La 27 ianuarie va avea loc la Paris 

dubla întîlnire internațională de hand
bal în 7 dintre echipele masculine ale 
Franței și Norvegiei. Tot la Paris, la 
17 februarie, echipa masculină a Fran
ței va juca cu Elveția, Pentru 5 mai 
la Lyon a fost programată partida 
masculină dintre echipele Franței și 
Iugoslaviei.

INFORMAȚII
© La Cluj, colectivul artistic al O- 

perei maghiare de stat a prezentat 
cu mult succes premiera operetei 
„Prințesa circului“ de Kâlmân. Regia 
aparține lui Grôf Lâszlô. Din distri
buție, la premieră au făcut parte Iulia 
Puni, Andrâsi Mărton și alții.

(Agerpres)

• Un grup de actori ai Teatrului de 
Stat din Brașov cutreieră în aceste 
zile satele regiunii, prezentînd în fața 
țăranilor muncitori piesa „Nuntă 
mare“ de Simon Magda.

Cu piesa „Nuntă mare“ s-au prezen
tat pînă acum spectacole în comu
nele Prejmer, întorsura Buzăului, Rîș- 
nov, Cața, Homorod și 
care au fost vizionate 
de țărani muncitori.

în alte locuri, 
de circa 4.000

-o-»o

Iosef Sekir, precum și 
și Sorin Ciuli din R. P. Comoara noastră — pe mîini bune

★
sala Dinamo, în cel maiAseară în

Interesant meci al „Cupei de iarnă“ la 
handbal în 7 echipa masculină Di
namo a învins.-CU scorul de 18—15 e- 
chipa Steaua? Dintre celelalte învingă
toare o bună impresie au lăsat echi
pele Știința și Clubul sportiv școlar.

★

La 14 ianuarie va începe în orașul 
Mexico un'turneu internațional de fot
bal cu participarea echipelor Ujpest 
Dosza Budapesta, Botafogo (Brazilia) 
și a formațiilor mexicane Atlante, A- 
merica și Toluca. în aceeași zi în ora
șul Guadalajara se vor disputa pri
mele întîlniri ale unui turneu în care 
vor evolua echipele Flamengo (Brazi
lia), Universad (Chile), Atlas, „Oro“ și 
Guadalajara, toate trei din Mexic.

*
Turneul internațional masculin de 

handbal în 7 de la Berlin (R. D. Ger
mană) s-a încheiat cu victoria repre
zentativei orașului Berlin care a. cîș- 
tigat 3 întîlniri, un? terminînd-o la e- 
galitate. Handbaliștii germani au în
vins cu 6—5 echipa orașului Belgrad,

(Urmare din pag. I-a)

OSâmpâada și..» bazele 
miiitare

După cum scrie ziarul „Sovietski 
Sport", alocațiile prevăzute de 
guvernul japonez în bugetul pe 
exercițiul financiar 1962 1963 pen
tru pregătirea Jocurilor Olimpice 
de la Tokio vor fi cheltuite în cea 
mai mare parte (6,5 miliarde yeni 
din 8 miliarde), ca despăgubiri ce 
urmează să fie plătite armatei 
S.U.A., pentru mutarea bazei mili
tare americane din regiunea unde 
se vor desfășura Jocurile Olimpice.

Acum poporul japonez, scrie 
„Sovietski Sport", poate să se con
vingă încă o dată cum arată în rea
litate „prietenia" unchiului Sam".

nutreț însilozat, fîn și alte furaje 
iarna.

Mai trebuie subliniat un fapt : 
toți îngrijitorii din gospodărie 
sînt direct cointeresați în buna, 

și îngrijire ’a anima- 
metodelor 

deoarece 
retribuția muncii lor se. face după 

obținută. Mulgătorii 
Enache Oancea și Constantin Bol- 
deanu, îngrijitoarele de păsări 
Ileana Tache, Paulina Ion, Ioana 
Chioveanu și alți fruntași urmă
resc realizările obținute și cunosc 
astfel cîte zile-muncă voi- cîștiga.

Se știe că de munca îngrijitori
lor de animale depinde ca din 
fiecare kilogram de furaje să re
zulte o producție cît mai mare de 
carne, lapte etc. Pe lîngă cele în
făptuite pînă acum, în gospodărie 
sînt încă mari rezerve care pot fi 
puse în valoare. Iată un exemplu : 
îngrijitorii de animale au introdus 
tocarea și saramurarea unor furaje, 
astfel că acestea să fie consumate 
în întregime de către animale. 
Este necesar însă ca furajele gro
siere tocate să fie amestecate cu 
borhot, nutreț însilozat etc. și să 
se lase de pe o zi pe alta pentru 
înmuiere și pentru o ușoară fer
mentare. Ùn mare cîștig s-ar pu
tea realiza și prin introducerea 
sfeclei de zahăr în hrana anima
lelor, și mai ales în hrana porcilor 
alături de porumb și alte furaje 
folosite în prezent. In felul acesta 
gospodăria ar putea îngrășa anual 
cel puțin 500—600 de porci în plus.

Acum, la G.A C.-Ciorăști se de
finitivează planul de producție pe 
1962. Consiliul de conducere, aju
tat de organizația de partid și de 
toți colectiviștii, folosind bogatele 
învățăminte care s-au desprins 
din recenta consfătuire pe țară a

răspîndeau după voie pe o lucer- 
nieră. Ne era nouă necaz la în
ceput. Ne-am amintit însă de cele 
învățate la cursurile agrozooteh- hrănire 
nice despre avantajele creșterii lelor, 
porcilor în aer liber și mai ales’des- zootehnice 
pre foloasele hrănirii lor. cu nu- i ' 
trețuri verzi și n-am mai insistat producția 
să se ia măsuri pentru amenajarea 
padocului. Potrivit rațiilor întoc
mite de specialiști, am ’dat ca hra
nă purceilor un amestec de uruială 
de orz cu mazăre, precùm și zer 
la discreție. Ce-a arătat mai tîr- 
ziu cîntar’ul ? Că la vîrsta de două 
luni, greutatea medie a acestui lot 
de purcei a ajuns Ia aproape 30 
kilograme.

La obținerea acestui rezultat a 
contribuit și faptul că purceii erau 
proveniți din încrucișarea dintre 
rase de porci de carne.

Organizația de bază folosește 
forme variate pentru ridicarea ca
lificării îngrijitorilor, pentru, per
manentizarea lor la locul de mun
că. In legătură cu aceasta trebuie 
subliniată grija pentru buna orga
nizare a învățămîntului agrozoo
tehnic la care participă toți îngri
jitorii de animale. Aici se'predau 
lecții strîns legate de viață, care 
îmbogățesc bagajul de cunoștințe 
al îngrijitorilor, îi ajută să aplice 
cu toată convingerea metodele 
înaintate de sporire a producției

Este cazul să vorbim aici despre 
colectivistul Iordache Badiu, mem
bru de partid, care a hotărît să 
crească un lot de juninci după 
toate regulile științei zootehnice în 
așa fel încît acestea să devină vaci 
cu o mare productivitate

— Pînă acum doi ani nu prea 
mă pricepeam ev. la zootehnie — 
spune el. Cînd am luat în primire 
lotul de vițele am învățat să le .colectiviștilor, iau .toate’masurile 
hrănesc dirijat, cu furaje verzi în necesare pentru dezvoltarea con- 
ca.itități mari pe timpul verii, cu tinuă a sectorului zootehnic.

și îngrijire 
în aplicarea 

înaintate,

germane pe calea
. ’r “ii -ț. f,

Rezoluția Consiliului
La recenta sèsiùhé (din dcçemi- 

brie 1961) de la Stockholm a Con
siliului, Mondial al Păcii a fost a- 
doptată următoarea rezoluție pri
vind problema germană :

„Consiliul Mondial al Păcii a- 
vertizează cu seriozitate toate po
poarele că pericolul generat,, de 
evoluția situației din Germania 
se agravează zi de zi și amenință 
omenirea cu un război nuclear. 
Nu există însă nici o latură a 
problemei germane sau a proble
mei Berlinului occidental, care să 
nu poată fi reglementată prin 
tratative. Situația s-a agravat din 
cauză că puterile N.A.T.O. n-au 
folosit, pentru a începe tratative, 
timpul carp le-a fost oferit în —r-- ------ -
urma amînării de către, guvernul PUm pas, să interzică orice, armă 
sovietic a încheierii 
pace cu Germania, 
rea S.Ü.A., aceste 
Republicii Federale 
creeze forțe armate 
generalilor hitleriști, îngăduind 
astfel guvernului vest-german să 
exercite 0 influență hotărîtoare în 
N.A.T.O. In felul acesta, ele au 
oferit Germaniei occidentale baze municațiilor în scopuri pașnice. 
militare pe propriul lor teritoriu 4:5 -- <—
și i-au pus la dispoziție arma nu
cleară.

Situația este cu âtît mai peri
culoasă cu cît în Republica Fede
rală Germană puterea se află în 
fond în mîinile forțelor sociale, 
economice și militare care poartă 
răspunderea pentru războiul tre
cut și pentru crimele comise în 
timpul acestuia. Aceste forțe in
tenționează să reînceapă campa
nia de expansiune a Germaniei 
în întreaga lume, deși la sfîrșitul 
războiului ele au fost condamnate 
de către toți aliații.

In momentul de față, monopo
lurile germane sînt mai puternice 
ca oricînd și transformă Germa
nia occidentală în cea mai mare 
putere neocolonialistă din Europa. 
In felul acesta, primejdia revan- 
șismului vest-german crește în 
întreaga lume.

Pentru a se pune capăt acestei 
politici sînt absolut necesare ac
țiuni din partea popoarelor. In

Tratatului de 
Sub conduce- 
puteri ajută 
Germane să 

sub comanda

Mondial al Păcii
legătură cu această problemă se- : 
rioasă, trebuie mobilizate și antre
nate la acțiuni cercuri tot mai - 
largi ale opiniei publice mondiale 
și, în primul rînd, forțele iubi
toare de pace ale poporului gerr,, 
man. Tratativele cu privire la,,,. 
Tratatul de pace și la măsurile, 
imediate care trebuie să fie adop
tate în Berlinul occidental, tre-' 
buie să^ se bazeze pe situația exis- r 
tentă în. mod real în momentul 
de față. Tratatul trebuie să reçu-” 
noască existența celor două state 
germane și a frontierelor germane 
cu țările vecine. Ambele state 
germane trebuie să fie admise în ' 
O.N.U. Tratatul trebuie să pună 
capăt oricărei reînarmări și, ca 

nucleară în ambele state.
In ce privește Berlinul occiden- . 

tal, dreptul populației sale de a 
trăi așa cum dorește și de a avea 
regimul pe care și-1 va alege sin
gură, trpbuie să fie garantat, res- 
pectîndu-se în mod absolut drep
turile suverane ale Republicii De- - 
mocrate Germane. Aceasta presu*!- , 
pune că libertatea deplină a co^.„

va fi asigurată de către Repùbli- ■ 
ca Democrată Germană și va fi - - 
garantată de către cele patru pu
teri, că propaganda dușmănoasă 
și activitatea subversivă împotri
va R.D. Germane și a oricărui-alt 
stat va fi interzisă și că Republica 
Federală va renunța la preten
țiile sale ilegale asupra Berlinului 
occidental.

Hotărîrile de acest fel sînt în ge
neral acceptabile. Ele vor asigura 
coexistența pașnică a celor doua 
state germane și le vor permite? 
— după ce vor fi neutralizate —, 
să reflecteze la reunificarea lor. 
Ele vor contribui la slăbirea în
cordării în Europa, vor ușura 
dezarmarea generală și vor slăbi 
pericolul de război.

Zi de zi tratativele devin tot 
mai dificile și acest pericol crește. 
Numai o mișcare de masă va 
putea preîntîmpina o astfel de 
primejdie. Popoarele să exercite 
presiuni asupra guvernelor lor și 
să ceară tratative'

«o®«.'

■■■ 1 ................... -.................

(cultura știința-artaI
O

X

Ï 6 .j r> J r

4

al XXII-lea al P.C.U.S. 
. ,Vizifînd sălile ei, fe con- 

. ț vingi de creșterea impe
tuoasă a culturii artistice a 
republicilor unionale, ai 
prilejul să veri tablouri 

monumentale, sculpturi și lucrări grafice, consa
crate muncii constructive a popoarelor Uniunii So
vietice.

Putem spune cu convingere că anul 1961 a fost 
pentru pictori foarte bogat și rodnic. Ar fi însă 
insuficient să dăm o astfel de apreciere creafiei 
noastre și să nu amintim despre o altă sarcină, a 
cărei rezolvare va determina căile ulterioare de 
dezvoltare a artei plastice sovietice, destinele ei. 
Această sarcină constă în educarea noilor cadre 
de tineri pictori.

Tineretul e viitorul nostru. Noi sînfem răspunză
tori ca în societatea comunistă el să vină cu teluri 
clare, cu idealuri luminoase. Operele tinerilor pic
tori sovietici redau expresiv gîndurile și năzuințele 
celor de-o vîrstă cu ei și ale contemporanilor lor.

Care sînt gîndurile tineretului nostru, cum tră
iește el — a arătat Expozifia tinerilor artiști plas
tici, deschisă în sălile Academiei de Arte a U.R.S.S. 
Nu voi căuta să analizez creafia fiecăruia dintre 
cei ale căror lucrări au fost expuse. Aș vrea însă 
să amintesc numele ‘ui Igor Agapov, care promite 
să fie un pictor interesant, al lui Tair Salahov, care 
a și devenii un astfel de pictor-și al Iul Viktor 
Popkov, care șfie să găsească ceea ce e remarcabil 

■în lucruri dintre cele mai banale. Nu mai puțină 
atenție merită și lucrările ejitor artiști plastici tineri. 
O dovadă în acest sens o constituie înalta apre
ciere de care s-au blicurat operele lor din partea 
vizitatorilor. ■

Pictura sovietică a creat numeroase opere remar
cabile. în centrul lor se află figurile eroice ale oa
menilor sovietici. Pictorul trebuie- șă caute teme 
pentru lucrările sale acolo unde vi^ja pulsează din 
plin și e obligat să fină minte întotdeauna că nu 
lucrează pentru el, că este înconjurat de oameni

Cînd Uniunea Sovietică 
se pregătea pentru 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., artiștii plastici 
din toate orașele, regiu
nile și republicile își ter
minau lucrările ce urmau a fi 
expozițiilor consacrate acestui important eveniment 
din viafa țării. La aceasta aș vrea să mă refer în 
primul rînd, vorbind despre anul ce a trecut.

Tineretul nostru a prezentat lucrări foarte intere
sante la expoziția de la Muzeul de arte din Taș- 
kenf al R.S.S. Uzbece. Aceste lucrări au arătat că 
tinerii pictori cunosc bine viața lucrătorilor din 
uzine și de pe ogoarele colhozurilor și în același 
timp vădesc o înaltă măiestrie artistică, găsesc so
luții creatoare, originale, ale temelor tratate.

Cu mult interes au înfîmpinat locuitorii Kievului 
expoziția artei plastice ucrainene. Și aici, pe prim 
plan s-au aflat contemporanii noștri. Toate eveni
mentele importante care au avuf loc în viața țării 
au fost reflectate în operele pictorilor ucraineni. 
Multe lucrări sînt consacrate chipului drag al lui 
Vladimir llici Lenin.

„Arta — un bun al maselor I“ Așa a fost intitu
lată expoziția unională care a fost organizată re
cent la Moscova. în cadrul ei au fost prezentate 
numeroase modele create de industria noastră, care 
vor înfrumuseța traiul oamenilor sovietici. Atunci 
cînd omul este înconjurat de lucruri frumoase și 
confortabile, el lucrează cu mai mare bucurie, se 
odihnește cu mai multă plăcere.

Moscoviții au vizitat de asemenea Sala, centrală 
de expoziții și au făcut cunoștință cu lucrările pic
torilor amatori. Această expoziție a constituit o vie 
mărturie a marii dragoste pe care o nutrește po
porul sovietic față de artă.

In vara trecută, colaboratorii
Trefiakov au făcut o mare călătorie prin regiunile 
desțelenite ale Kazahstanului. Ei și-au propus drept, 
el să prezinte lucrătorilor din ținutul pămînturilor 

desțelenite remarcabilele opere ale pictorilor ruși șj c§ e răspunzător pentru formarea lumii lor spirî- 
și sovietici. Printre ele era și suita grafică a lui 
Boris Prorokov : „Aceasta nu trebuie să se mai re
pete", pentru care a fost distins în anul 1961 cu 
premiul Lenin. Agricultorii și mecanizatorii din multe 
sovhozuri au vizitat expoziția mobilă.

„Povesfi(i-ne despre creația pictorilor noștri".
„Care este istoria creării acestor tablouri?“, 
curente există în arfa contemporană?" — asemenea 
întrebări au fost adresate colaboratorilor. Galeriei 
Trefiakov. Muncitorii din sovhozuri nu puneau doar 
întrebări. Ei și-au exprimat părerea lor, s-au anga- 
,af în discuții aprinse. , ; ,

Cele mai bune lucrări ale pictorilor sovietici au 
fost prezentate la Expoziția unională de arfă de la 
Moscova, care s-a deschis în preajma Congresului

BORIS IOGANSON ,,. , ,,
artist al poporului din U.R.S.S.,,, 

președintele Academiei de Arte a U.R.S.S.
1

prezentate în cadrul

I
Galeriei de stat

Drama de tip nou“»
Pe Broadway 

mare căutare un 
gen de piese — rela
tează revista „Life". 
Spectatorii trebuie să 
înfrunte riscuri, li se
cere curaj și putere de 
rezistență.

Iată cîteva exem
ple : o mamă poves
tește cum și-a sfîrtecat 
copilul în bucăți i o 
femeie este ucisă re- 
curgîndu-se la ritualul

are
nou

vampirilor ; șeful poli, 
ției se automutilează 
Așa se înfățișează 
aceste așa-zise „drame 
de tip nou" care se 
autointitulează de „a- 
vangardă".

în desfășurarea ac
țiunii sînt introduse 
de obicei scene de jaf 
și asasinate, scene 
pornografice, iar -lim
bajul personajelor a- 
Dundă în invective.

La Berlin s-a deschis expoziția de fotomon
taje și caricaturi pe teme internaționale a patru 
artiști plastici: J. Hartfield (Berlin), A. Jitomirskl 
(Moscova), 'M.' Berman (Varșovia), au prezentat 
sute de fotomontaje pe teme politice, iar A. 
Pelo (Praga) — desene. în lucrările lor, artiștii 
plastici demască esența feroce a fascismului, 
smulg măștile ațîțătorilor la un nou război. Ek- 
pozitia a trezit un mare interes în ringurile lo
cuitorilor Berlinului. Uniunea artiștilor plastic} 
din R.D.G. intenționează să prezinte expoziția 
în cîteya țări.

în fotografie : „Păcii — cale liberă" de J. 
Hartfield.

fii întotdeauna cu poporul tăUj să fră- 
lui, să muncești alături de el, să creezi 
artă despre el și. pentru el — iată sar- 
stă în fafa noastră, a pictorilor sovietici.

tuale. Să 
iești viaja 
opere de 
cina care

In Franța, unde răz
boiul din Algeria adîn- 
cește dificultățile eco
nomice și unde bandele 
de teroriști ai O.A.S. 
își fac de cap sub pri
virea îngăduitoare a 
oficialităților, 
tor a fost dat 
cată pentru 
emise de unul 
sonajele cărții 
zertorul", publicată a- ani în urmă un ptanu- care sînt supuși patria- 

..........  ” - ■ ' ', bestiali- 
......._! .Mau- talpa parașutiștilor din 
Cartea, a fost ' trupele colonialiste.

La proces au 'depus 
mărturie în favoarea 
lui Lindon cîțiva din- 
_ ,____ ,i celor 
mâi cunoscute edituri

ralizare a armatei" și 
de',-,incitare a ostași
lor-, la nesupunere“. 
Lindon, care în timpul 
ocupației fasciste ,a 
publi,cat, cu riscul de, 
a fi /descoperit și ucis 
de Gestapo, literatiita 
înflăcărată a rezisten
tei, opere ale lui Ver-

franceză. Lucrarea sa 
este îndreptată împo
triva războiului purtat ' 
de colonialiști în Al
geria,

Autoritățile franceze 
au hotărît să se răfu
iască cu Editions de 
Minuit și cu conducă
torul, ei, pentru că aici

un edi- 
în jude- 
opiniile 

din per- cors, Aragon și Elu- au apărut cîteva cărți 
„De- . ard, a primit cu doi \demascind teroarea Io

cum doi ani. lată fap-, scris intitulat „Ddzerto- ții algerieni, 
tele, pe scurt :

Jerome Lindon, di
rectorul casei editoria
le Editions de Minuit, se afla sub teasc, Po- 
a fost chemat în jude- liția a stabilit, că'auto-: - conducători

ru!" și semnat 
tienne. < 
interzisă încă de \ cînd.

cată de procurorul Re- rul este în realitate
I publicii Pranceze pen- un învățător, fost sub- franceze, ca Gallimard, 
I fru „crima" de „demo- locotenent în ~ Urmata" și Julliard. Numeroa- 
i................ . .......................... .. 

se edituri de peste ho
tarele Franței, printre 
care Grove Press 
Inc, din New York, ' 
Mondadori, Feltrinelli 
și Editurile Reunite 
(Italia), John Calder 
(Londra), au trimis scri
sori de solidaritate cu 
Lindon și au condam
nat acțiunile prin care 
autoritățile franceze 
caută să înăbușe liber
tatea exprimării con
vingerilor democratice.

Procesul intentat ca
sei Editions de Minuit 
e încă un semnal de 
alarmă asupra perico
lului fascist care ame
nință Franfa.

A. M.
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Rebelii ascut încordarea in Laos

ULTIMELE ȘTIRI

Pacea și dezarmarea 
cerințe ale întregii omeniri

Manifestări
de solidaritate cu Cuba

sxs

Să fie anulat procesul 
înscenat P. C. din S. U. A. !• •

tind mult : pace în întreaga lume —. 
aceasta este tot ce se poate dori".

Eduard Durkin, pompier, a spus : 
„Cred că’principalul lucru care: s-ar 
putea dori este, ca întreaga lume să

■ se liniștească și să se instaureze 
pacea“.

Gospodina N. Malony 
toare.lg ■ „După-părerea 

maj
■ menținerea păcii".
' Alții au . răspuns
„Aș. dori ca toate popoarele să-și 
dea'seama că fiecare om trebuie să, 
lupte pentru pace".

...... „........_________ în aceeași zi în piața centrală a 
este adevărata- cale spre regiemen- orașului San Francisco (statul Cali- 
tarea crizelor internationale.________ • fornia) s-au adunat aproape 1.000 de

■■ • ’ ■■■■■-■ ■ ........ femei cu copii pentru a participa la
un miting. Ziarul „Chronicl^“,', care 
apare la San Francisco, scria în le
gătură cu aceasta : „înpiafă a.răsărit 
o pădure de pancarte cu lozinci : 
„Pacea este singura noastră salvare".

. Rar.ticipanții la miting au scandat 
■ lozinci și, împreună cu un,grup de 

mai tineri, au cîritat cîntece populare și 
, antirăzboinice.

rCpnoscuta artistă de, .cinematograf 
Ritta Moreno din Holywood a răs
puns la întrebările mai multor cores
pondenți, în calitate de reprezentan
tă a participantelor la miting.

Giorgio La Pira, 
primarul ~ 
renței, a adre

sat prin intermediul consulilor acre
ditați la Florența un mesaj către 
toate guvernele din lume chemîn- 
du-le să acționeze pentru pace și 
dezarmare.

„Lumea întreagă — spune Giorgio 
La Pira — se 'află astăzi, la începutul 
unei noi epoci caracterizate prin 
succesele nucleare și spatiale. Pentru 
a se evita ciocnirile între state și o 
„sinucidere colectivă" omenirea tre
buie să transforme tunurile în plu
guri și rachetele militare în 
cosmice".

INDIA
în ședința din
5 ianuarie a 
congresului Par- 

Național Indian au 
serie de rezoluții.

tidului Congresul 
fost adoptate o 
în rezoluția privind problemele situa
ției internaționale contemporane se 
arată că problema principală și ur
gentă care stă în prezent în fața po- ..., . L.
poarelor și guvernelor este proble- ■ nu au o dorință mai 
ma menținerii păcii și securității ■ 
omenirii. în legătură cu aceasta în 
rezoluție se subliniază că dezarmarea 
generală sub un control și o . inspec
ție eficace, care ar duce la exclu
derea războiului din via/a societă/ii,

a spus.urma- 
mea oamenii 
mare decît

următoarele :

J. Nehru,' prim-ministrif al: Indiei, ; 
care a luat cuvintul la discuțiile pe 
marginea rezoluției cu privire la '
Manifestul electoral, a declarat că. 
socialismul a devenit in prezent o 
realitate îndeobște recunoscută în 
întreaga lume.. El.a spus că .astăzi nu 
se poate, concepe : lumea . fără ..socia
lism. Este incontestabil, . a spus 
Nèhru,.. că vechiul: sistem1 nu ...-1 
poate dăinui. Secolul nostru, a adău
gat el, nu se poate împăca cu vechiul 
sistem.

Sub titlul „Ten
dința spre o a- 
devărată pace 

pe plan secundar 
„Ca-

generală împinge 
toate celelalte doleanțe", ziarul 
pital Times“ din orașul Madison, sta
tul Wisconsin, în numărul său din 
1 ianuarie 1962 a publicat 24 de fo
tografii ale americanilor de rînd, 
cetățeni ai acestui oraș : muncitori, 
gospodine casnice, studenți. Tuturor 
le-a fost pusă următoarea întrebare : 
,,Ce ați dori mai mult ca orice în 
noul an pentru dv., familia dv. și în
treaga societate ?

Cu toții au răspuns la fel : PACE'A.
Joe Pellilerry, zidar, a declarat : 

„Sper că Anul Nou va aduce o pace 
trainică. In ce mă privește nu pre-
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ITALIA Flo-

nave

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția France Presse, la 10 ianuarie 
Consiliul de Tutelă al O.N.U. își va 
relua lucrările. Sesiunea va fi consa
crată examinării acțiunilor ce vor fi 
întreprinse în vederea aplicării în via
ță a „Declarației cu privire Ia acor
darea independenței țărilor și popoare
lor coloniale", precum și a metodelor 
de Iiicru în domeniul sistemului inter
național al tutelei.

TOKIO. Potrivit relatărilor presei 
japoneze, Departamentul de Stat al 
S.U.A. a alocat uriașa sumă de 25 mi
lioane dolari pentru desfășurarea acti
vității antidemocratice îp cadrul sin
dicatelor japoneze și în rîndurile oa
menilor de cultură, artă și învățămînt 
din Japonia. Faptul trebuie pus în 
legătură cu manifestațiile anti-ameri- 
cane de masă din Japonia, care au de
monstrat guvernului S.U.A. întreaga 
șubrezenie a pozițiilor sale în această 
țară.

LA PAZ. Agenția. Prensa Latina a- 
nunță expulzarea din Bolivia a con
trarevoluționarului cuban Jesus Mari
nas, care se găsește în momentul de 
față în slujba Agenției Centrale de In
vestigații a S.U.A. Marinas a desfășu
rat în Bolivia activități antistatale de 
spionaj și diversiune, organizînd gru
puri fascist« 
misionari.

cesta tinerii locuitori ai Romei au ho- 
tărît să-și demonstreze solidaritatea 
cu lupta eroică a poporului algerian 
pentru- libertate și independență.

VIENA. După cum anunță agenția 
austriacă A.P.A., numărul șomerilor a 
crescut în Austria într-o singură lună, 
de Ia sfîrșitul lunii noiembrie pînă Ia 
sfîrșitul lunii decembrie 1961, cu 65,3 
la sută. t: I

BONN. După cum relatează ziarul 
„Frankfurter Allgemeine“, îți Germa
nia occidentală a fost constituită și 
pusă la dispoziția comandamentului 
N.A.T.O. o nouă divizie a Bundesweh- 
rului, cea de-a noua Ia număr.

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres).— 
Luînd cuvintul la 5 ianuarie la o 
conferință de presă, Santiago Dan- 
tas, ministrul Afacerilor Externe al 
Braziliei, a reafirmat că această 
țară nu-și va modifica poziția față 
de Cuba. Brazilia, a spus el(j nu are 
nici un motiv pentru a schimba'.JÎȚ 
nia politică externă. Ea nu se .va. 
abate de la principiile fundamen
tale pe care se întemeiază .politică 
ei externă. Apărăm principiile nea
mestecului în treburile interne și 
autodeterminării popoarelor.
! Santiago Dantas a acordat o 
măre atenție dezvoltării comerțului 
exterior al Braziliei relevînd marea 
însemnătate a piețelor țărilor socia
liste. *

MEXICO CITY 6 (Agerpres). — 
Ziarul „Diario de Mexico“ condam
nă presiunile exercitate- de Statele 
Unite asupra Mexicului în legătură 
cu apropiata conferință a miniștri
lor Afacerilor Externe ai statelor 
americane.

Anumite cercuri, informează zia- 
■țrul, vor să obțină ca la această- 
'conferință țările latino;americăne. 
să adopte rezoluții, cape |ă confețe 
iun caracter légal tendinței îndărăt
nice a Statelor Unite de a organiza 
o nouă agresiune împotriva Cubei.

Presiuni deosebite, subliniază zia
rul, sînt exercitate asupra guver
nelor țărilor care promovează per
severent și neclintit o politică de 
neintervenție și de autodeterminare. 
Aceasta se referă printre altele, la 
Mexic, al cărui guvern se situează 
pe o poziție fermă în problema 
neamestecului în treburile Cubei.

GENEVA 6 (Agerpres). — După 
ședința din 5 ianuarie a Conferinței 
internaționale pentru reglementa
rea problemei laoțiene, Vongvicit, 
șeful delegației Neo Lao Haksat, a 
luat cuvintul la conferința de presă 
cape a avut loc la Palatul Națiuni
lor,în indmepțul de față, în Laos s-a 
creat o ; situație foarte , periculoasă, 
a declarat el. -Nu s-a .constituit gu
vernul de unitate națională. înceta
rea focului a fost de multe'ori în
călcată de grupul de la Savarinaket, 
a sporit numărul instructorilor mi-
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litari trimiși din S.U.A. în ajutor lui 
Boun Oum, efectivele armatei lui 
Nosavan cresc. Situația în Laos se 
înrăutățește pe zi ce trece și poate 
in orice moment să ducă la izbuc
nirea unui nou război civil. Insis- 
tînd asupra cauzelor acestei situa
ții serioase din Laos, reprezentantul 
Partidului Neo Lao Haksat a spus : 
Imperialiștii americani nu vor ca 
cei trei prinți să se întîlnească, de
oarece ei nu doresc să se formeze 
un guvern de unitate națională în 
Laos.

HELSINKI 6 (Agerpres). TASS. 
La 5 ianuarie, U. K. Kekkoneri, pre- ! 
ședințele' Finlandei,, a rostit j la j 
Haeme un discurs electoral în care 
a analizat problemele politicii de 
neutralitate și tratativele p'£ care 
Je-a dus la Novosibirsk cu^N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic. .

„Politica noastră de neutralitate, 
a spus Kekkonen, a trecut probele 
de încercare. Mă refer la tratativele 
de la Novosibirsk. Nu trebuie să 
uităm că Uniunea Sovietică avea 
dreptul, acordat prin tratat, de a 
propune tratative militare cu Fin
landa. Faptul că ele nu au avut loc 
nu se poate explica decît prin în
crederea pe care guvernul sovietic 
o acordă voinței și capacității Fin
landei de a-și menține neutrali
tatea.

Aceasta a fost problema crucială
OgO

Scrisoarea adresată de V. 
general provizoriu

A. Zorin secretarului 
al O. N. U.

în
con-

Relațiile sovieto-finlandëze sînt clădite 
pe temelia trainică a încrederii 
Declarația președintelui Finlandei, U. Kekkonen 

a întîlnirii de la Novosibirsk, 
cursul tratativelor, asigurarea
tinuă a unei asemenea încrederi s-a 
dovedit cu putință și, atunci cînd 
Uniunea Sovietică a precizat c,ă 
neutralitatea Finlandei este o parte 
componentă a politicii de pace a 
Uniunii Sovietice în nordul Euro
pei și în zona Mării Baltice, a fost 
realizat un rezultat final pozitiv. 
Am mai spus în trecut și repet că 
un asemenea rezultat a făcut și 
mai stabilă politica noastră de neu
tralitate".

U. K. Kekkonen a subliniat că 
relațiile dintre Finlanda și Uniunea 
Sovietică sînt clădite pe „temelia 
trainică a încrederii“.

NEW YORK 6 (Agerpies). — 
Partidul Comunist din Statele Uni
te a cerut instanțelor judiciare să 
anuleze acuzațiile care i-au fost a- 
duse pe motivul că nu s-a înregis
trat conform faimoasei legi Mc
Carran. în dimineața zilei de 5 
nuarie doi avocați ai Partidului 
munist au înaintat Tribunalului 
deral din Washington o serie 
documente în care cer sistarea 
măririi judiciare împotriva partidu
lui.

în aceste documente se arată că 
Partidul comunist nu putea să se 
înregistreze potrivit legii McCarran, 
deoarece dacă ar fi făcut-o acti
viștii și membrii săi ar fi fost su
puși persecuțiilor în baza altor legi 
care prevăd pedepse aspre pentru 
activitatea comunistă în Statele 
Unite. Avocații au arătat că, impu- 
nînd Partidului comunist să se în
registreze, guvernul încalcă de fapt 
amendamentul 5 al Constituției Sta
telor Unite care prevede că nimeni 
nu poate fi forțat să facă depoziții 
împotriva lui însuși.
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Avocații au subliniat că legect 
McCarran și aplicarea ei de către 
guvern reprezintă o încălcare a li
bertății cuvîntului, presei și întru
nirilor prevăzută de constituție. Ast
fel, ei și-au exprimat părerea că 
persecutarea Partidului comunist 
reprezintă nu numai o încălcare a 
celor mai elementare drepturi poli
tice, ci și a legilor fundamentale a- 
mericane.

Partidul comunist a cerut anula
rea procesului care l-a fost inten
tat, arătînd că regulamentul și com
pletarea formularelor 
guvern pentru 
dului Comunist 
legii.

Probabil că
mîni Tribunalul va lua o hotărîre 
cu privire la plîngerea Partidului 
comunist. Dacă tribunalul va res
pinge plîngerea, atunci procesul 
intentat Partidului Comunist din 
S.U.A. va începe la Washington la 
1 februarie.

impuse de 
înregistrarea Parti- 
din S.U.A. contravin

peste cîteva săptă-

W
în S.U.A. se extinde mișcarea pen- 

țru anularea legii fasciste McCarran, 
potrivit căreia Partidul Comunist 
trebuie să compară în fața instanțe
lor judiciare.

Un grup de fruntași ai vieții pu
blice a adresat președintelui Kennedy 
o scrisoare deschisă cerîndu-i să 
propună Congresului ca această fai
moasă lege să fie înlăturată din 
gislația americană.

în scrisoare se spune printre 
tele : „Sîntem profund îngrijorați

le-

al- 
de 

scopurile urmărite de legea McCar
ran și de încercările furibunde de a 
înăbuși libertățile cucerite cu atita
.......... ==»»»=^..... .
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greutate și apărate cu atîta vitejie în 
decurs, de multi ani.

Deși nu sîntem membri di Partidu
lui Comunist, ne este rușine de le
gea McCarran care amenință să pri- 

'> veze—un vechi partid politic .și pe 
membrii lui de aceste drepturi și îl 
pun în primejdia de a ii declarat în 
afara legii, cu toate consecințele care 
ar decurge din aceasta... Vă cerem 
cu toată seriozitatea, domnule pre
ședinte, să procedafi astfel ca anu
larea legii .McCarran să fie inclusă 
în programul de acțiuni după care 
dv.' și membrii Congresului vă veți 
călăuzi în cadrul apropiatei sesiuni 
a Congresului".

Răsfoind presa străină

„In azil
I

nu mai este loc"
„Amurgul se și lăsase deasupra 

ceții ce învăluia Londra, cînd în 
față catedralei Sf. Paul, se forma 
o coloană de demonstranți — 2.000 
bărbați și femei — coloana avînd 
în frunte 30 de copii cu făclii în 
mîini — relatează din Londra Fritz 
v. Globig, corespondentul ziarului 
vest-gérman „DIE WELT".

Demonstranții purtau o pancartă 
mare pe oare scria „în azil nu mai 
este loc“. Ei au demonstrat împo
triva a 
wood a 
noastră 
dra“. Ei 
sei de locuințe care s-a accentuat 
într-un mod alarmant în ultimul 
timp la Londra și în alte mari orașe 
engleze".

în Anglia — subliniază ziarul — 
„într-o măsură mai mare decît în 
alte țări, casele sînt învechite. Spe
cialiștii consideră că din cele 15 
milioane de apartamente existente 
astăzi în Anglia, 2 milioane 
construite acum mai bine 
de ani.

Printre aceste case vechi 
mără și faimoasele „siums"-url, în
tunecatele cartiere de locuit din 
porturi, centre industriale și regiuni 
miniere, cartiere care au apărut 
încă în primele decenii ale indus
trializării Angliei.

în acest fel se poate explica de 
ce încă în 1955 numai în Anglia și 
Wales au existat 847.000 de locuin
țe care, după părerea autorităților, 
nu mai puteau fi considerate adă
posturi demne de om".

„Dezghețarea chiriilor — continuă 
autorul — măsură adoptată cu 
patru ani în urmă, începe abia 
acum să acționeze din plin. Profi- 
tînd de cererea mare de locuințe, 
ea permite proprietarilor să majo
reze î'ntr-atîta chiria, îneît oameni 
care fac parte dintr-o anumită ca
tegorie nu o pot pur șl simplu 
achita. Nu este vorba de oameni

nilor Unite, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat la 13 februarie 
1946 o rezoluție cu privire la extră
darea și pedepsirea criminalilor de 
război.

Această rezoluție a fost adoptată 
în unanimitate și pentru ea a vo
tat și delegația S.U.A. Cu toate a- 
cestea, cînd guvernul sovietic s-a 
adresat guvernului S.U.A. cerîndu-i 
să ia măsuri pentru arestarea cri
minalului de război Heusinger și 
pentru a-1 preda autorităților sovie
tice, guvernul S.U.A. a refuzat să 
îndeplinească această cerere. Aceste 
acțiuni ale guvernului S.U.A. sînt 
în contradicție cu obligațiile inter
naționale pe care și le-a asumat, 
sînt în contradicție cu noțiunile 
elementare despre echitate, profa
nează memoria luminoasă a mili
oane de oameni, inclusiv a multor 
americani, care au căzut în lupta 
împotriva tiraniei hitleriste.

în scrisoarea remisă de reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U. secretarului general provi
zoriu al O.N.U., a spus P. D. Moro
zov, se atrage îndeosebi 
asupra faptului că refuzînd 
trădeze pe criminalul de 
Heusinger, guvernul S.U.A. 
rezoluția Adunării Generale 
februarie 1946. F 
U.R.S.S. de pe lîngă O.N.U. își:? ex
primă ferma convingere că statele 
membre ale O.N.U., credincioase 
principiilor statutului care și-au 
găsit, de altfel, expresia în rezolu
ția Adunării Generale din 13 fe
bruarie 1946, împreună cu opinia 
publică mondială vor sprijini cere
rile legitime ale guvernului sovietic 
cu privire la predarea lui Adolf 
Heusinger autorităților sovietice, 
pentru a fi trimis în judecată.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
TASS: La 5 ianuarie, V. A. Zorin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și reprezentant 
permanent al U.R.S.S. pe lîngă 
O.N.U., a adresat secretarului ge
neral provizoriu al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare împreună cu copia no
tei guvernului sovietic cu privire 
la extrădarea criminalului de război 
Heusinger, remisă guvernului Sta
telor Unite ale Americii la 12 de
cembrie 1961.

Tot la 5 ianuarie a avut loc la 
O.N.U. o conferință de presă ți
nută de P. D. Morozov, locțiitor 
al reprezentantului permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., care a citat date 
amănunțite bazate pe documente 
cu privire' la crimele săvîrșite de 
fjeusjpger, foșț șef al Direcției ope
rative a statului major general al 
forțelor terestre ale Germaniei hit- 
leriște, în tjmpul celui d.e-al doilea 
război mondial și în special pe te
ritoriul Uniunii Sovietice.

Amintind că criminalul de război 
Heusinger, care deține în prezent 
un poșt înalt în N.A.T.O., se află 
pe teritoriul S.U.A., P. D. Morozov 
a declarat : Trebuie să amintim că 
declarația cu privire la răspunde
rea hitleriștilor pentru atrocitățile 
săvîrșite, semnată de U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie la 30 oc
tombrie 1943, prevede că „acei ofi
țeri și soldați germani și membri 
ai partidului nazist care sînt răs
punzători pentru crimele, atrocită
țile și execuțiile mai sus-amintite 
sau au participat de bună voie Ia 
acestea vor fi trimiși în țările în 
care au fost săvîrșite acțiunile lor 
murdare, pentru ca să poată fi ju
decați și pedepsiți“. Mai tîrziu, 
după crearea Organizației Națiu-
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Luptătorii antifasciști din nou pe străzile Parisului
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„Negrii vor
găsi la noi
proiecție

„Vom merge cu drag
pe drumul tratativelor p-

ROMA. In 
un grup de 
dențî a arborat lîngă fîntîna Trevi — 
unul din monumentele arhitectonice 
ale Romei — drapelul național alge- 
rian și a fixat un panou ou inscrip- 

Libertate Algeriei !" în felul a-

Uneltirile Angliei 
in Orientul Mijlociu
CAIRO 6 (Agerpres). — Forțele 

militare britanice își continuă ac
țiunile cu caractei' provocator în 
Orientul Mijlociu. Citind o telegra
mă din Beirut, postul de radio 
Cairo a anunțat că diji ce în ce 
mai multe avioane de transport 
britanice aterizează continuu pe 
aerodromul din Tobruk (Libia). 
Postul de radio a adăugat că a- 
vioane cu parașutiști la bord în
treprind zboruri de recunoaștere 
între Tobruk, Izrael și Iordania. Un 
număr de 20 de avioane de vînă- 
toare s-au îndreptat spre Bahrein.

Ministerul Aerului al' Marii Bri
tanii a refuzat să comenteze știrea 
transmisă de radio Cairo.

Aspect de la o demonstrație 
a celor lipsiți de locuinței 
(fotografia de sus).

Femei și copii într-una din 
„casele pentru cel lipsiți dé 
locuință" din Londra (fotogra* 
fia din dreapta).
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— „Pentru anul nou promitem 
celălenilor noștri noi ușurări",)

Slo cS »'nlem 
«pobiii de înnoim'"-

atenția 
să-l ex- 
război 

incalcă 
din 13 

Reprezentanța

care au sărăcit cl, în majoritatea 
cazurilor, de familii cu mulți copil 
care au un venit săptămînal mijlo
ciu. Aceste familii sînt evacuate din 
locuințele ce le ocupă și nimeresc 
în aziluri improvizate".

„Această problemă nr. 1 a politi
cii .sociale a Angliei a devenit au
tomat și o problemă a politicii ex
terne — încheie ziarul. Pentru că 
lipsa acută de locuințe a consti
tuit un factor important care a de
terminat hotărîrea guvernului pri
vitoare la instituirea unui control 
asupra imigrării, .pînă acum nestin
gherită, din țările Commonwealth- 
ului. Aceasta a dus, la rîndul său, 
la înăsprirea relațiilor cu țările din 
cadrul Commonwealth-ului, din care 
veneau majoritatea imigranților".'
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Sîmbătă, forțele democratice din 
Franța și-au manifestat încă odată 
voința de a da o ripostă acțiunilor 
teroriste ale ultracolonialiștilor din 
O.A.S. (Organizația Armată Se.cretă), 
de a bara calea fascismului.

Acțiunile teroriste, care au cul
minat joi seara cu atacul ban
ditesc săvîrșit împotriva sediului 
Comitetului Central al P.C. Francez, 
au stîrnit indignarea profundă a 
tuturor democraților francezi. în 
noaptea de 5 spre 6 ianuarie, tero
riștii au lansat un nou atac, de 
astă dată împotriva sediului Orga
nizației din Lille a partidului comu
nist ; fasciștii au aruncat o bombă 
care a produs avarii grave clădirii.

Chemarea lansată la 5 ianuarie 
de Biroul Politic al P.C. Francez, de 
a se organiza o demonstrație anti
fascistă în fața sediului Comitetului 
Central al partidului și de a se în
făptui unitatea tuturor democraților, 
a trezit un puternic ecou în opinia 
publică din Franța. La această che
mare au aderat Confederația Gene
rală a Muncii din Franța, precum 
și alte organizații democrate.

Deși Ministerul de Interne al 
Franței a dat publicității un comu
nicat interzicînd manifestația pro-

iectată pentru sîmbătă și a masat în 
jurul cartierului în care se află sediul 
Comitetului Central al partidului mari 
forțe polițienești (agenția „Reuter“ 
le apreciază la 10.000 polițiști și 
jandarmi), apeastă manifestație a 
avut loc. în primele ore ale după- 
amiezii, coloane de manifestanți 
s-au îndreptat spre locul adunării.

Prin telefon de la 
corespondentul nostru

Trecînd prin barajele poliției, de
monstranții au scandat minute în 
șir : „O.A.S. — asasini !" ; „Fascis
mul nu va trece !" ; „Pace în Alge
ria !" '

în același timp, în alte puncte ale 
Parisului, zeci de mii de bărbați și 
femei, numeroși tineri, au organizat 
demonstrații asemănătoare. în cel 
de-al 20-lea arondisment al capita
lei, în cartierul Belleville, în apro
pierea stației de metro Goncourt, 
s-au întîlnit trei coloane de mani
festanți cuprinzînd peste 30.000 de 
oameni. Alte demonstrații au avut 
loc -în-jurul gării de Nord, pe strada 
Lafayette etc. La adunările care au 
avut loc cu acest prilej au luat cu-

vîntul deputați din partea P.C.F. în 
Adunarea Națională sau în Consi
liul municipal al Parisului, care au 
subliniat importanța unității de ac
țiune în lupta populară împotriva 
pericolului fascist.

în același timp, muncitorii de la 
o serie de întreprinderi și uzine din 
Paris și împrejurimi au organizat 
sîmbătă greve de scurtă durată și 
mitinguri în cadrul cărora au fost 
adoptate mesaje de protest împo
triva toleranței autorităților față de 
acțiunile fasciștilor. Asemenea greve 
au avut loc la uzinele „Montrouge“, 
„Renault“, „Sud-Aviation“ și altele.

Sîmbătă după-amiază, ziarul „Le 
Monde" a publicat un articol în 
care atrage atenția asupra politicii 
de toleranță pe care o duc autori
tățile față de acțiunile O.A.S. și sub
liniază caracterul justificat al ma
nifestațiilor populare de protest. 
„Stînga — scrie ziarul — are din 
ce în ce mai mult dreptate să re- 
pioșeze autorităților neputința lor 
evidentă de a o.pri actele de violen
ță ale O.A.S. și incapacitatea gu
vernului de' a înlătura amenințarea 
unor acțiuni subversive în Algeria 
ca și în Franța...".

TUDOR VORNICU


