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S.M.T.-uri fruntașe 
la reparafii

PETRE BLAJOVICI 
Prim-secretar al Comitetului 

regional PJW.R. Banat

Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1962

OAMENII MUNCII IȘI IAU ANGAJAMENIE 
im EI UE iN ÎNIRECEREA SOCIALISTA

La începutul a- 
cestui an, in urma 
muncii politice 
și organizatorice 
desfășurate de or
ganele și organi
zațiile de partid, pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R., și 
în regiunea Banat s-a încheiat pro
cesul de colectivizare a agriculturii, 
în cele 483 de gospodării colective 
cu o suprafață de 653.600 ha. teren 
agricol lucrează acum laolaltă peste 
154.000 familii de țărani romîni, 
germani, maghiari, sirbi.

Colectivizarea agriculturii regiu
nii noastre demonstrează încrede
rea nestrămutată a maselor țără
nești în politica partidului nostru, 
confirmă încă odată trăinicia de 
granit a alianței muncitorești-țără- 
nești.

Subliniem cu mare satisfacție că 
pentru colecti- 
s-au situat 

în celelalte 
candidații 
exemplul lor

în fruntea acțiunii 
vizarea agriculturii 
permanență, ca și 
giuni, membrii și 
partid, care prin 
personal, prin munca politică des
fășurată au reușit să atragă masele 
largi de țărani muncitori pe calea 
gospodăriei colective.

în procesul de colectivizare a a- 
griculturii, comitetul regional de 
partid a ținut seama de condițiile 
specifice ale fiecărui raion, îndrep- 
tîndu-și atenția în primul rînd în 
spre zona de șes, principalul bazin 
cerealier și furnizor de produse a- 
nimaliere al Banatului. La sfîrșitul 
anului 1959 agricultura din raioa
nele de șes ale regiunii a fost în 
linii generale colectivizată. Călăuzin- 
du-se după indicațiile Plenarei C.C. 
al P.M.R. din iunie — iulie 1961, 
organele de partid au studiat temei
nic posibilitățile de colectivizare a 
agriculturii și în localitățile din 
zona de deal, sprijinind organizații
le de partid în folosirea celor mai 
eficace metode ale muncii politice 
de masă pentru atragerea țăranilor 
întovărășiți și cu gospodărie indi
viduală pe calea gospodăriei colec
tive.

Un răsunet puternic au avut și în 
regiunea Banat lucrările Consfătui
rii pe țară a țăranilor colectiviști. 
Cuvintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chemarea și reco
mandările Consfătuirii au dat un 
mare avînt acțiunii pentru încheie
rea colectivizării agriculturii. Lu
crările Consfătuirii au fost larg 
popularizate de însăși participanții 
la Consfătuire.

în munca de convingere a zecilor 
de mii de țărani muncitori pentru 
a intra, pe baza liberului consimță- 
mînt, în gospodării colective, co
mitetele raionale de partid au fost 
sprijinite de cadre bine pregătite 
și cu experiență în munca la sate. 
De asemenea, activul comitetu
lui regional de partid, al sfa
tului popular regional și ai celor
lalte organizații de masă, a fost 
minuțios instruit în lumina pre
țioaselor indicații date de condu
cerea partidului nostru, privind de- 
săvîrșirea construcției socialiste la 
sate. Secretarii și ceilalți membri ai 
biroului comitetului regional de 
partid au fost repartizați pe o pe
rioadă mai îndelungată în raioanele 
în care se ducea munca de colecti
vizare a agriculturii. La rîndul lor, 
comitetele raionale de partid au 
luat măsuri ca membrii birourilor 
să ajute în mod practic organiza
țiile de bază sătești din 1—2 co
mune în desfășurarea muncii poli
tice de masă.

Un factor determinant în atrage
rea țărănimii bănățene spre forma 
superioară de cooperare în produc
ția agricolă l-a constituit forța de 
atracție mereu crescîndă exercitată 
de gospodăriile colective fruntașe. 
Majoritatea gospodăriilor colective 
s-au dezvoltat permanent, obțin an 
de an producții sporite de cereale, 
plante tehnice, au dezvoltat crește
rea animalelor, realizînd venituri 
bănești de 200.000—400.000 lei la 
suta de hectare. Gospodării colec
tive ca cele din Lenauheim, Biled, 
Cenad, Iecea Mare, Vinga, Macea, 
Jimbolia, Recaș; Dorobanți, Bodo, 
Chizătău, Zăbrani și multe altele,
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re
de

obțin rezultate tot 
mai bune în creș
terea avuției ob
ștești și în ridi
carea bunăstării 
colectiviștilor.

Organele și organizațiile de partid 
au dat o mare atenție popularizării 
realizărilor gospodăriilor colective 
fruntașe. Foarte eficientă s-a dovedit 
organizarea vizitelor la gospodării
le colective fruntașe din jur și folo
sirea în munca de agitație politi
că a unui mare număr de colecti
viști fruntași, brigadieri, șefi de 
echipe, crescători de animale etc. 
Colectiviștii fruntași au vorbit cu 
căldură în fața țăranilor întovără
șiți despre viața lor nouă și, ca niște 
frați mai mari, i-au sfătuit să le ur
meze exemplul. Au mers la inimă 
cuvintele simple dar convingătoare 
ale colectivistului Gheorghe Almăjan 
din Berliște, adresate întovărășiți- 
lor din Lăpușnicul Mare și Prilipeț. 
Ca unor vechi prieteni el le-a ex
plicat cum echipa pe care o con
duce a obținut anul trecut 8.200 kg. 
porumb la hectar, arătîndu-le că 
gospodăria lor colectivă are acum 
ferme mari de vaci, porci și oi, că 
dezvoltînd mai multe ramuri de 
producție valoarea zilei-muncă în 
gospodăria colectivă a ajuns anul 
trecut la 35 lei.

In fața a mii de țărani au 
fost prezentate filmele documen
tare „în vizită la Comloșu Ma
re“, „Lada cu zestre" și altele, 
s-au organizat expoziții volante, pa
nouri comparative între veniturile 
colectiviștilor și ale țăranilor înto
vărășiți, „seri de calcul“, de între
bări și răspunsuri.

îmbunătățirea continuă a activi
tății de popularizare a succeselor 
gospodăriilor colective fruntașe, fo
losirea unei mari varietăți de forme 
și metode ale muncii politice de 
masă au avut drept rezultat trece
rea în masă a țărănimii din regiu
ne în gospodăriile colective. De la 
Plenara C.C. al P.M.R. din iunie— 
iulie 1961, în regiune au luat ființă 
52 gospodării colective noi, un nu
măr de peste 14.000 familii de ță
rani cu 62715 ha. teren intrînd atît 
în colective vechi cît și în cele noi.

încheierea colectivizării ’ agricul
turii în regiunea Banat a deschis 
în fața gospodăriilor colective po
sibilități nebănuit de mari în spo
rirea producției vegetale și anima
le, în creșterea avutului obștesc și 
în ridicarea bunăstării colectiviști
lor. Așa cum ne-a indicat condu
cerea partidului, în fața organelor 
de partid și a daturilor populare 
din regiunea noastră, ca și din 
celelalte regiuni colectivizate, stă 
acum sarcina de mare răspunde
re de a îndruma și a ajuta con
cret și operativ gospodăriile co
lective în activitatea lor economi-

în S.M.T-urile din întreaga țară 
au fost revizuite și reparate peste 
85 la sută din numărul de tractoare 
șl 80 la sută din numărul semă
nătorilor șl al celorlalte mașini agri
cole care vor fi folosite în campa
nia de primăvară. în unele re
giuni, printre care Dobrogea, Mu- 
reș-Aufonomă Maghiară, Crișana șl 
Brașov, aproape toate tractoarele 
și mașinile agricole sînt gata pen
tru începerea lucrărilor în cîmp.

Față de aceeași perioadă din 
campania trecută, S.M.T.-urile au 
reparat un număr mai mare de trac
toare și mașini agricole. Aceasta se 
daforește faptului că atelierele 
S.M.T. au fost înzestrate cu noi u- 
fiiaje, precum și unei mai bune or
ganizări a muncii. Mecanizatorii 
din multe brigăzi permanente de 
tractoare au efectuat reparațiile la 
unele mașini agricole chiar în gos
podăriile agricole colective unde 
lucrează.

f

In întreaga țară, oamenii muncii din fabrici, uzine, șantiere, uni
tăți socialiste din agricultură etc. desfășoară o activitate rodnică 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1962, muncesc hotărîți să 
dezvolte continuu rezultatele obținute în înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului. In 1961, în 
cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia s-a desfășurat o largă întrecere socialistă care a cuprins 
mase mari de oameni ai muncii și a dat rezultate rodnice în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan. Realizările dobîndite anul tre
cut au confirmat în practică valabilitatea criteriilor stabilite de Di
rectivele C.C. al P.M.R., în legătură cu obiectivele principale ale în
trecerii socialiste — criterii care au stat la baza acestei însuflețite 
întreceri. Folosind prețioasa experiență acumulată în această între
cere și punînd în continuare la baza muncii lor prevederile Directive*

lor, oamenii muncii sînt hotărîți să ridice în acest an întrecerea socia
listă la un nivel mai înalt, în scopul realizării exemplare a sarci
nilor de plan pe 1962.

Discutînd în cadrul unor entuziaste adunări — în lumina preve
derilor Directivelor — despre posibilitățile concrete și rezervele inter
ne care există în fiecare sector, secție și loc de muncă, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii își iau noi angajamente în întrecerea socialistă.

Fixmdu-și. în continuare, ca obiectiv principal al întrecerii îm
bunătățirea calității produselor, colectivele întreprinderilor se an
gajează, totodată, să dezvolte realizările obținute anul trecut în lupta 
pentru creșterea productivității muncii și realizarea de economii 
peste plan.

Publicăm azi angajamentele luate de diferite colective de în
treprinderi din Capitală și din țară.
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Pictai mal mult,
în cadrul unei adunări, 

derurgiștii hunedoreni au 
zat, în lumina Directivelor 
al P.M.R. cu privire la 
riile principale ale întrecerii 
liste, posibilitățile ce le au 
dezvolta realizările obținute anul 
trecut în lupta pentru îmbunătă
țirea calității produselor, creșterea 
producției de fontă, oțel și lami
nate, sporirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. 
Siderurgiștii au arătat cu acest 
prilej că în toate secțiile și sectoa-

si- 
anali- 
C. C. 
crite- 
socia- 
de a

fle Dună calitate
rele combinatului sînt mari rezerve 
interne in această privință. Ei au 
făcut un șir de propuneri pentru 
punerea lor mai largă în valoare, 
pentru îndeplinirea 
planului pe 1962.

Pe baza discuțiilor 
propunerilor concrete
narea a adoptat în unanimitate 
angajamentele colectivului combi
natului — angajamente care vor sta 
la baza întrecerii, în continuare, 
cu siderurgiștii reșițeni.

cu succes a

purtate și a 
făcute, adu-

Construcții pentru mineri
. în' 'comuna Cavnic, din raionul 

Lăpuș, s-au construit în ultimii ani 
peste 180 de apartamente pentru 
mineri.

Recent, constructorii au dat în fo
losință un nou bloc — căminul tine
retului — cu o capacitate de 180 
locuri. în curînd își vor primi noii 
locatari alte două blocuri cu peste 
40 de apartamente fiecare.

De asemenea, se lucrează de zor 
la construcția unui magazin și a u- 
nui nou restaurant. Tot în acest an, 
se va construi la Cavnic o nouă 
baie publică. (De la Ilie Barbu, mi
ner).

La fabrica de încălțăminte „Carmen' 
din Capitală au intrat în fabricație 
cele 20 de modele noi care au fost 
contractate cu comerțul pentru primul 
semestru al anului.

Recent, la această întreprindere 
sosit un lot de utilaje moderne 
care va fi înzestrată fabrica.

lective în activitatea lor 
că și organizatorică.

De o însemnătate 
este ajutorul puternic material 
și tehnic acordat de stat. Acest 
ajutor se concretizează, în primul 
rînd, prin cele 24 S;M.T.-uri din 
regiune care dispun de 3.340 trac
toare, 1.700 combine, mii de semă
nători, pluguri și alte mașini. în 
anul trecut gospodăriile colective 
au primit credite de la stat în va
loare de peste 110 milioane lei. în 
agricultura regiunii lucrează mii de 
ingineri și tehnicieni.

Experiența de pînă acum ne-a 
demonstrat că numai acele gospo
dării colective care au fost îndru
mate permanent și cu competență 
încă de la- înființarea lor au reu
șit să sporească simțitor pro
ducția vegetală și animală, să 
se ridice la nivelul unităților frun
tașe. Chiar și în anul trecut, cînd 
condițiile naturale nu au fost din

deosebită

Aspect de la adunarea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de 
la uzinele „Republica" din Capitală, în care colectivul întreprinderii 
și-a luat noi angajamente în întrecerea socialistă. (Foto ; R. Costin)

COLECTIVUL COMBINATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA SE ANGAJEAZĂ:

ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII PRODUSELOR, ASIMILĂRII 
NOI PRODUSE ------------------------
— vom reduce

rile planului ;
— vom reduce 

admise ;
— vom reduce 

admise la toate liniile de laminare

DE

(Aqerpres)

Imprimat a țesă-în secția de 
torlel de relon „Tudor Vladiml- 
rescu" din Capitală. Lucrînd la 
mașini moderne, muncitorii de 
aici realizează țesături de cali
tate superioară.

ȘI PERFECȚIONĂRII PROCESELOR TEHNOLOGICE : 
declasatele la fontă cu 10 Ia sutâ față de prevede-

rebuturile In oțelărll cu 10 la sută țață de cele

rebuturile de laminare cu 6 Ia sută față de normele

— se va elabora cocs cu rezistență mecanică medie de minimum 
300 kg. ;

— vom asimila tehnologia de elaborare a oțelurilor semlcalmate ;
— vor fi asimilate 4 noi mărci de oțeluri ;
— vom asimila laminarea a două profile grele noi șl a cinci pro

file la laminorul de sîrmă.
IN VEDEREA CREȘTERII PRODUCȚIEI :
— planul fizic de producție va fi depășit pînă la sfirșitul anului cu 

următoarele cantități : fontă — 10.000 tone, oțel Martin și electric — 
20.000 tone, laminate finite — 26.000 tone ;

— se vor produce cantități corespunzătoare de cocs șl aglomerat 
necesare depășirii angajamentului la fontă ;

— se va mări producția de oțeluri pentru rulmenți cu 50 la sută 
poste prevederile planului în vederea reducerii Importului.

INDICII DE UTILIZARE AI AGREGATELOR SIDERURGICE VOR CREȘTE 
PESTE PLAN ATINGÎND URMĂTORUL NIVEL :

— la furnale — 1,091 tone pe m.c. volum util și zi nominală ;
— la cuptoare Martin —-7,42 tone pe m.p. vatră și zi calendaristică.
— PRODUCTIVITATEA MUNCII VA SPORI PESTE SARCINA PLANIFICA

TA CU 1 LA SUTA.
— LA PREȚUL DE COST VOM REALIZA ECONOMII SUPLIMENTARE 

ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI.
— VOM REDUCE CONSUMURILE SPECIFICE PLANIFICATE LA 

URMĂTOARELE MATERII PRIME ȘI COMBUSTIBIL :
—- la cocs metalurgic pentru furnale — cu 4 kg. pe tona de fontă ;
— là metal în T^arjă ia oțelăriîVCu 3 kg. pe tona de oțel ;
— la metal pentru laminate cu. 3,5 kg. pe tonă.
Pentru realizarea angajamentelor, luate vom lua următoarele mă

turi tehnico-organizatorice :
— vom îmbunătăți granulațla aglomeratului livrat furnalelor prin 

darea In funcțiune a noului flux de măcinare și a instalației de sortare ;
— vom îmbunătăți tehnologiile de elaborare și laminare a oțelurilor, 

prin adoptarea de procedee tehnologice moderne șl îmbunătățirea pa
rametrilor agregatelor principale ;

— sistemele vechi de curățire a laminatelor vor fi înlocuite prin 
Introducerea decapării șl polizării în vederea asigurării unei calități 
superioare a laminatelor și îmbunătățirii condițiilor lor de prelucrare în 
industria constructoare de mașini.

— extinderea folosirii Izotopilor radioactivi pentru determinarea 
Incluziunilor nemetalice și îmbunătățirea calității lingourilor de oțel ;

— perfecționarea șl extinderea automatizării proceselor de ardere 
la cuptoarele Martin de la ambele oțelării ;

— îmbunătățirea condițiilor de muncă la furnale prin captarea In
tegrală a gazelor și epurarea lor ;

— creșterea gradului de calificare prin școlarizarea 
diferite grade a 3.000 de muncitori.

In cursuri de

noi folosite în construcțiiMateriale
pe șantiereleConstructorii de 

orașului Onești folosesc tot mai 
mult la ridicarea noilor blocuri de 
locuințe — prefabricate, precum și 
alte materiale rezistente, ieftine și 
cu un aspect plăcut. Astfel, colecti
vul de muncitori și tehnicieni de pe 
șantierul nr. 3 Onești lucrează în

prezent la finisarea a 150 de apar
tamente construite numai din pa
nouri mari prefabricate.

O utilizare crescîndă capătă cără
mizile eficiente (cu goluri) și par
chetul lamelar. Pînă acum s-au exe
cutat 3.000 m.c. zidărie, folosindu-se 
cărămidă cu goluri și 9.000 m.p. po
dea din parchet lamelar. De ase
menea, au fost executate 3.000 m.p., 
de pardoseli din materiale plastice.

Pe șantiere se extinde vopsirea 
pereților cu email pe bază de ro- 
malchid, precum și finisarea fața
delor cu vopsea din acetat de po- 
livinil. Materiale plastice se folo- 
Besc și la lucrările de instalații.

Filmul documentar 
„Ogoare înfrățite“

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele acestea s-a prezentat în co
munele Hărman și Bod filmul do
cumentar „Ogoare înfrățite", repor
taj cinematografic în care se oglin
desc realizările gospodăriilor colec
tive din aceste două comune. înain
tea prezentării filmului, brigăzile 
artistice de agitație ale colectiviști
lor au prezentat un spectacol cu 
tema : „Pe ogorul înfrățit, astăzi 
rodul e-nsutit". Filmul, care a fost 
primit cu viu interes, va rula la 
toate căminele culturale din re
giune.

studențesc.
—o$o

Modele noi de încă țăminte

sim- 
con- 

pe

muzică 
cu scriitorii, 
știe, cîștigă"

(Continuare în pag. IlI-a)

Lectorat pe teme de biologie

Se dezvoltă rețeaua comercială
SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri s-a dat în folosință, în cartie
rul Ițcani, un magazin universal 
modern cu raioane pentru confecții, 
țesături de lînă, bumbac și mă
tase, tricotaje și încălțăminte. În 
secțiile de confecții au fost ame
najate ateliere de retuș.

La parterul noilor blocuri de lo
cuințe din Suceava au fost deschi
se, în ultima lună, 6 noi magazine 
moderne. în cursul acestui an vor 
mai fi date în folosință magazine 
cu un spațiu comercial de peste 
2.500 m.p.

Studenții clujeni 
în vacanță

CLUJ (coresp. ,.Scînteii“), — Peste 
570 studenți fruntași la învățătură 
din Cluj au plecat să-și petreacă 
vacanța de iarnă Ia Predeal, Sinaia, 
Bușteni, Pîrîul Rece etc.

Pentru studenții rămași în vacanță 
în Cluj, Casa de cultură a studenților 
a deschis un club. Aici vor avea 
loc conferințe, reuniuni studențești, 
concerte, audiții de 
fonică, întîlniri 
cursuri „Cine
tema realizărilor regimului de de
mocrație populară în regiunea Cluj.

Sfîrșitul vacanței va fi marcat de 
un carnaval

a 
cu

Pe bulevardul „Tlie Pîntilie“ din Capitală a fost dat de curînd în 
folosință acest bloc de locuințe cu 8 etaje șt 127 apartamente.

(Foto : M. Cioo)

CRAIOVA (coresp. 
„Scînteii"). — Muzeul 
regional „Oltenia“, în 
colaborare cu filiala 
S.R.S.C. din Craiova, a

organizat pentru cetă
țenii 
torat 
ciclu 
teme

orașului un lec- 
care cuprinde un 
de conferințe pe 
de biologie. Pri-

ma conferință, intitu
lată : „Aspecte din is
toria biologiei“, a fost 
ținută ieri în sala bi
bliotecii muzeului re
gional.

Cu vânt si fi metafiurgiștifior
de fia uzasiefie

Intr-o însuflețită adunare care a 
avut loc ieri, metalurgiștii uzinelor 
,,23 August'* din Capitală și-au luat, 
în unanimitate, angajamente spori-

„23 August"
te în lupta pentru îndeplinirea pla- 
nului pe 1962. Principalele angaja
mente luate sînt următoarele :

— realizarea planului pe 19S2 la producția globală în proporție de 
103 la sută. Iar la producția marfă — de 101,5 la sută ;

In lupta pentru asimilarea de produse noi și pentru calitatea su
perioară a produselor noastre, ne stabilim următoarele obiective ;

—; vom realiza în trimestrul III presa hidraulică de 150 tone pre
văzută în planul tehnic a fi realizată în trimestrul IV ;

— prin modificarea constructivă a inelului de Ia vagonul siderur
gic de 16,5 m.p. vom eco.i|pmisi circa 6,5 tone metal și vom reduce ma
nopera cu 2.500 ore ;

— la locomotivele de 120 C.P. și 350 C.P. vom reduce consumul de 
metal cu 200 kg. pe locomotivă, prin folosirea de înlocuitori din mate
riale plastice ;

— în anul 1962 vom extinde sudura automată cu încă 40.000 m.L 
cordoane de sudură față de realizarea obținută în 1961 ;

— vom organiza noi linii tehnologice pentru prelucrarea böghlurilor ' 
vagonului cisternă și altor produse pentru export ;

— vom introduce metoda da craițuire arc-aer în locul cralțuiril cu 
ciocanul pneumatic, care va ușura condițiile de muncă din secțiile do 
cazane și vagoane ;

■ — pe baza acestor măsuri șl a stimulării continue a Inițiativei crea
toare a oamenilor muncii din uzina noastră, prin descoperirea și 
valorificarea de noi rezerve interne, ne angajăm ca în anul 1962 să 
realizăm cel puțin 6.000.000 lei economii și 3.000.000 Iei beneficii peste 
plan ;

Totodată, prin gospodărirea cu grijă a metalului vom economisi 
peste 1200 tone.

Fiecare tonă de țiței - superior valorificată
Sute de muncitori, tehnicieni și 

ingineri de la rafinăria Ploiești 
s-au adunat în sala de festi- 

’vități a clubului rafinăriei. Ei 
au . dezbătut posibilitățile ce le au 
de. a pune în valoare noi rezerve in
terne' pentru îndeplinirea și depăși
rea' sarcinilor de plan. Tînînd sea

ma de prevederile Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la cțiteriile 
principale ale întrecerii socialiste, și 
pe baza discuțiilor și a propunerilor 
făcute de cei prezenți la consfătuire 
întregul colectiv al rafinăriei • și-a 
luat, printre altele, următoarele an
gajamente :

— vom da peste plan cantități însemnate de benzină cu cifra oc
tanică ridicată, îmbunătățind totodată curba de distilație a benzinei ;

— vom da peste plan 10.000 tone motorină cu congelare minus 35 
grade, îmbunătățind astfel congelarea medie a motorinelor ;

— vom îmbunătăți indicele de vîscozitate mediu al uleiurilor ;
— vom îmbunătăți gradul do congelare la uleiurile fabricate în me

die cu. 20 la sută ;
— vom îmbunătăți indicele de cocs la uleiurile produse, în me

die cu 10 la sută față de condițiile prevăzute în STAS ;
— vom livra un lot experimental de ulei de bază pentru tractoare 

in scopul îmbunătățirii calității acestuia și prelungirii timpului de 
folosire a uleiului între două schimbări ;

— vom reduce consumul de chimicale economisind 590 tone acid 
sulfuric și 100 tone sodă caustică, în valoare totală de circa 550.000 lei ;

— vom reduce pierderile de produse petroliere cu 3 la sută ;
— vom depăși planul anual al producției globale cu 10.000.000 lei 

șl vom spori productivitatea muncii cu 1 la sută ;
— vom realiza economii suplimentare la prețul de cost în va

loare de 7.000.000 lei și beneficii peste plan în valoare de 10.000.000 lei.
------- ............................—------------------------ -------

DE PESTE HOTARE
LA MOSCOVA s-a deschis la 6 

februarie Adunarea Generală a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. care 
analizează rezultatele cercetărilor 
științifice efectuate de oamenii de 
știință sovietici în anul 1961 (amă
nunte în pag. V-a).

PESTE 2.000 DE STUDENȚI DE LA 
UNIVERSITATEA DIN DACCA (Pa
kistan) au demonstrat la 6 februarie 
împotriva legii marțiale. Coloanele 
de studenți au parcurs străzile ora
șului în pofida puternicelor unități 
de poliție aduse în grabă de către 
autorități.

UNIUNEA DEMOCRATĂ DE STIN
GĂ a ridicat în mod oficial in par
lâmes*, la 8 februarie, problema

eliberării neîntîrziate a eroului na
țional al Greciei, Manolis Glezos, 
pentru ca acesta să-și poată ocupa 
locul legitim în parlament (tele
grama în pag. Vl-a).

PRIMUL COSMONAUT AL LUMII, 
Iuri Gagarin, care a sosit în Liberia 
la 6 februarie, a fost întîmpinat pe 
aeroportul din Monrovia de mini
strul Afacerilor Interne, Merton, șl 
de alte persoane oficiale. Pe drum, 
de la aeroport, mii de locuitori ai 
capitalei llberiene au salutat cu 
căldură pe oaspete.

IN SAAR a avut loc o mare cata
strofă minieră (amănunte în pag. 
Vl-a).



•••

I

cu-

s-a

care 
unii 

de

adunării despre 
corespondentul, 

partid n-au fost

SCÎNTEIA

La redacție a sosit o scrisoare

"Y®. roS să-ini lămuriți o nedu- profilul politico-moral 'a doi téyg-
merire : ce legătură poate exista răși care solicită primirea în par-
între orariul unui ’autobuz și viața tid? Iți' poți. ' oare forma, îri'iiumai
internă a unei organizații de 50 de minute, o părere judicioasă :
bază?". _ cu privire la felul cum lucrează

Adéastâ' Întrebare ne-a fost pusă fiecare dintre ei în producție, cu
privire la străduința pe care o' c(e-. 
pun- în întrecerea socialistă, cri pri
vire la felul în care și-au dus la 
îndeplinire sarcinile primite atunci 
cînd făceau parte din activul fără 
partid sau în perioada candidatu
rii de partid? Sînt oare suficiente 
25 de minute pentru ca să cunoști

rintr-io acțisoare trimisă Ziarului nos- 
tru de corespondentul voluntar 
Aurel Metelectucă, muncitor pe șan
tierul I.S.C.M.-Brazi.

Explicația am aflat-o chiar din 
scrisoare. „Intr-una din zile, în or
ganizația de bază nr. 2 de pe șan
tier a avut loc o adunare genera
lă a cărei ordine de zi cuprindea 
discutarea cererilor de primire a 
tovarășulrii Constantin Făgăraș în 
rîndurile membrilor de partid, și a 
tovarășului Anton Lintzmayer în rîn
durile candidaților de partid. Era 
ora 15 și 20 de minute. Prezidiul a 
propus ca adunarea să se desfă
șoare pînă la ora 16,30. Tovarășul 
Gheorghe Ionescu a adus însă un 
„amendament" : să se termine la 
16,20, ca să se poată prinde mași
na de 16,30. „Amendamentul' f 
mai fost pus la vot, dar, în mod 
tacit, a fost însușit și aplicat de 
prezidiu".

Pornind „pe firul" acestei scri
sori, ne-ani deplasat la organizația 
de bază respectivă, unde am stat

Și 
de 
re-

Pe marginea unei adunări 
de primire în partid

riic, după toate normele stabilite, 
îmbrăcă caracterul unei analize 
pline de înaltă exigență ■ și. grijă; 
tovărășească a vieții ■’și ăctiyității 
viitorului candidat sau membru de. 
partid, lăsînd o amprentă, puter
nică asupra ’dezvoltării sale,; tbh.-: 
tribuind la formarêa sa că luptător 
înaintat al clasei muncitoare. De la 
o asemenea adunare el pleacă înar
mat cu învățăminte bogate care-i 
vor călăuzi întreaga muncă de vii
tor. Adunarea reprezintă, totodată, 
o înaltă școală de educație comu
nistă nu numai pentru cel ce solici
tă primirea, ci și pentru toți ceilalți

RĂSPUNDEM-
cititorilor i

Marla Bujdel — comuna Vicovul ? 
de Sus — Rădăuți. >

Sfatul popular al regiunii Sucea- ? 
va- a găsit scrisoarea dv. pe deplin > 
îndreptățită.' Ca urmare, a cornu-ț 
nicat oficiului prevederi sociale al y 
raionului Rădăuți să vă înfocnieas-? 
că formele necesare pentru a primi ?i. 
ajutorul unic de stat care vi se >

temeinic și să te pronunți în 
noștință do-cauză nu numai asupra, 
comportării tovarășului respectiv 
în producție, ci și în viața obșteas
că, în societate, în familie? Cum 
se pot oare examina atîtea proble
me într-un răstimp atît de scurt?

N-au procedat corect tovarășii 
din prezidiu „supririiînd" cu de 
la sine putere citirea cererilor, 
recomandărilor și expunerea au
tobiografiei verbale, — material de 
mare însemnătate pentru cunoaște-.; 
rea aprofundată a celui ce solici
tă intrarea în partid. Aceasta e cu ' 
atît mai important cu cît unole re- ' 
comandări se referă la perioade 
de viață mai îndepărtate, adese- . 
ori necunoscute colectivului. Se 
poate atunci, considera prezenta
rea acestor materiale în fața adu-

ds vorbă cu membrii biroului 
cu alți membri ai organizației 
bază. In felul acesta a'm putut 
constitui desfășurarea adunării.

într-adevăr, faptele arată că 
dat dovadă dé o grabă inadmisi
bilă pentru o adunare de primire în 
rîndurile partidului — grabă impri
mată chiar, de unii membri ai prezi- ««,.«..». ________ ... ___
diului adunării. .. „Mașina pleacă la nării drept o simplă formalitate? 
ora 16,30" — această „grijă" i-a ur- • ' ' '
măriț pe'tovarășii Alexandru Vențel, 
Nicolae Bărăscu și pe alți tovarăși 
din prezidiu într-un asemenea grad 
încît au „uitat" norme precise 
cu privire la primirea în partid. 
„Din grabă''’ ău omis să prezinte 
adunării cererile și recomandările 
celor doi tovarăși care solicitau 
primirea în partid. Tot „din grabă“ 
au omis să le dea cuvîntul pentru 
a-și expune verbal autobiografia. 
Și tot „din grabă" nu li s-a pus 
nici o întrebare/ Așa că, puțin după 
ora 16, participantă la adunare ie
șeau pe ușa sălii dé ședințe...

Este oarp posibil ca în circa 50 
de minute să .analizezi în profunzi
me, să verifici temeinic calitățile,

La adunarea despre care rie-a I 
scris corespondentul . nostru au . 
participat zeci de membri de par- ’ 
tid. Fiecare dintre ei ;— ca, de alt
fel) și fiecare membrii al oricărei 
alte organizații de bază — tre
buie să fie conștient că, prin votul 
său, își asumă o parte' a răspun
derii pentru cel ce este primit în 
partid. De aici izvorăște și însem
nătatea adunărilor de primire a 
noilor membri și candidați de par
tid ca manifestări concrete ale 
grijii pentru 'puritatea rîndurilor 
partidului. Aceasta este o îndato
rire statutară și, în același timp, o 
chestiune de conștiință partinică.

O adunare de primire în partid 
bine pregătită, desfășurată temei-

1
$

tă primirea, 
participanți:

în cadrul 
ne-a scris 
membri de 
acord cu graba imprimată și din 
lîndurile lor s-a ridicat în mod 
îndreptățit întrebarea : de ce nu 
se respectă indicațiile Comitetului 
Central cu privire la expunerea 
ur.or asemenea materiale importan
te cum sînt cererile, recomandări
le, precum și a autobiografiei ver
bale? Tovarășii Alexandru Vențel 
și Nicolae Bărăscu n-au luat în. 
seamă această sesizare justă, -.jn- 
călcînd un principiu important ăl 
democrației interne de ■ partid 
atragerea membrilor partidului la 
dezbaterea activă și multilaterală 
a problemelor' prinäipgle ce stau.- 
în fața organizației, printre acestea . 
la loc de frunte aflîndu-se primirea 
de noi membri și candidați.

De ce oare comitetul de partid 
al I.S.C.M.-Brazi, deși a fost sesi
zat de faptul că adunarea respec
tivă nu s-a desfășurat conform re
gulilor, a aprobat totuși hotărîrea 
adunării și- a trimis mai departe 
dosarele celor doi tovarăși spre 
confirmare la Comitetul orășenesc 
de partid Ploiești (care, pe bună 
dreptate, -a și infirmat hdtgrîrea);? 
.-Comitetul' orășenesc- s-a văzut ne

voit să infirme și o altă ho- 
tărîre, luată tot într-.o organiza
ție de bază de la I.S.C.M.-Brazi, 
cu privire la primirea în rînduri- 
le candidaților a unui tovarăș care 
nu s-a dovedit a fi la înălțimea 
acestui titlu. E vădit că. tovarășii 
din comitetul 
I.S.C.M.-Brazi

vorbește de la sine despre modul cit- 
cularist de 
nalări juste.

Un răspuns prompt* măsuri
Anul trecut colectiviștii din 

Proștea Mare, raionul Mediaș au 
obținut de la sere un venit de 
120.000 lei. In acest an ei vor 
construi o nouă seră. în fotogra
fie : colectivistele Aurelia Teo-
dcrescu și Ecaterina Bloșs aleg / 
florile care vor lua drumul Me- >' 
dlașului și Sibiului. [i

Miîsini și utilaje moderne 
in industria ușoară

In ultimele luni, în sectorul -textil au 
fost puse în iunefiune circa 2500 de noi 
războaie automate, care produc anual 60 
milioane m.p. de țesături din bumbac, 
mătase,, relon și in. In sectorul pielăriei, 
întreprinderile au fost dotate cu mașini 
automatizate care prelucrează anual un 
milion m.p. de niei pentru fețe de încăl
țăminte. Și-a început de asemenea acti
vitatea ö seefie specială total automati
zată pentru fabricarea foliilor de policlo- 
rură de vinii (produse folosite ca înlocui
tori de piele, la confecționarea ba- 
lonseidelor și fețelor de masă etc.). Cu 
mașini și linii automate au fost înzestrate, 
de asemenea, fabricile de sticlă din Si
ghișoara, Azuga, Mediaș, Turda și alte 
întreprinderi.

Cursuri pentru 
pregătirea apicultorilor

BACĂU (coresp. „Scîhtéii"). — 
Filiala raională Bacău a crescători
lor de aloine a deschis un curs 
pentru pregătirea apicultorilor din 
acest raion. La curs participă 55 
apicultori. în cadrul cursului vor fi 
ținute 22 lecții de către cei mai buni 
apicultori.

Deschiderea cursurilor a fost pre
cedată de prezentarea în sala cine
matografului „Tineretului" a filme
lor „Lumea albinelor“, și „Albinele 
și producția lor".

La raidul-anchetă organizat de 
redacție cu sprijinul unor cores
pondenți voluntari, controlori 
obștești și al altor oameni ai 
muncii cu tema: „Poate fi mai 
bună servirea cetățenilor la ghi
șeu ?" s-au primit o serie de răs
punsuri din partea forurilor vi
zate.

Publicăm mai jos relatări 
marginea scrisorilor primite :

Cetățenii vor fi serviți
mai bine

pe

Uniunea regională a cooperative
lor meșteșugărești din Brașov a fost 
criticată pentru faptul că în unele 
unități ce-i aparțin, cetățenii nu Sînt 
serviți cu promptitudine, sînt'.refu
zați cu „politețe”. în răspunsul adre
sat redacției, conducereà Ù.R.C.M.- 
Brașov arată : „Cele semnalate de 
corespondenții voluntari ai ziarului 
în articolul intitulat „Politețe de 
două feluri” sînt juste. Conducerea 
uniunii și-a însușit critica făcută și 
a prelucrat cu toți șefii de secții 
articolul respectiv. Lucrătorii uni
tăților noastre s-au angajat ca pe 
viitor să servească cetățenii în mod 
ireproșabil.

O simplă circulară \

nu rezolvă treburile
Conducerea stației C.F.R.-Petro- 

fost criticată pentru 
organizare a eliberării

șeni a 
proasta 
biletelor de călătorie în orele cînd 
trenurile se succed mai des. Direcția 
regională C.F.R.-Timișoara. căreia 
îi aparține stația Petroșeni, la sem
nalul critic al corespondenților vo
luntari a trimis ziarului următorul 
răspuns : „Pentru deficiențele sem
nalate s-a făcut ordin în scris con
ducerii stației Petroșeni să ia măsu
rile necesare în vederea bunei ser
viri a călătorilor"...

Un răspuns nesatisfăcător : el

Bucegi)Bucșoiul (munțiiCreasta Pietrei Craiului văzută de

ajutorul unic ' de staf çai'é’. Vi 
CUVirie. ' ' ■ ■ ■

Un grup de locuitori din comu
na Berea, raionul Buzău.

Ați sesizai unele deficiențe în 
activitatea cooperativei meșteșugă
rești din comuna Berea. Uniunea re
gională a cooperativelor meșteșu- 
găreșîi-Ploiești ne-a comunicat că 
s-au luat măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate. între altele, se 
arată în răspuns, unitatea respecti
vă a fost aprovizionată cu lemne 
de foc în cantități suficiente.

Marin Nicolau — Urziceni.
Asistența sanitară în comuna 

Creața-Leșile a fost îmbunătățită. 
Circumscripția sanitară este deser
vită de 2 medici și dispune în mo
mentul de față de uri punct farma
ceutic și un punct sanitar sifüat la 
G.A.S; Maineasca.

Gheorghe Belejan, comuna Bun- 
tești, raionul Beiuș.

Odată, cu aplicarea salarizării îm
bunătățite a paznicilor, în anul 1961 
la salariul de bază al paznicilor s-a 
inclus și sporul de noapte. Prin ur
mare, așa cum ne face cunoscut 
Consiliul local aT sindicatelor,: dv. 
beneficiați de sporul de noapfe de 
la data aplicării salarizării îmbu
nătățite.

Florea Măndescti — O. M. Hune-
? doara; -
ț Scrisoarea trimisă a confribuit la 
; îmbunătățirea transportului în co- 
•.mun în orașul Hunedoara. Sfa- 
! ful popular al orașului.. régional 
! Hunedoara ne-a făcut cgnpscüt că 
[ parcul auto al I.G.O.H. a fosf mă-
> rit cu un număr de autobuze și ur-
I mează să se mai primească altele. 5
’ Nicolae Lupu — Ploiești. <
i înfr-adevăr, cînd vi s-a calculat i 
! indemnizația pentru perio.ada con- < 
j cediului de studii nu s-a ținut sea- ? 
j ma de media salariului de bază?
> realizat pe ultimele trei luni de zile. (
> S-au luat măsuri să vi se achite S
J diferenfa de salariu ce vi se cuve- ( 
J nea. (
I Constantin Obreja — Comănești, s 
I raionul Moineșfi. S
> Sfatul popular al raionului Bîrlad >
< ne-a comunicat că în scurt timp veți ? 

'? putea intra în posesia actelor de)
$ studii pe care le așteptați de la s 
s S.M.T. Cri vești. <
< Angela Florin — Hunedoara. ? 
( în timpul unei excursii, din ne- < 

'<• glijenfa unor salariați ai O.N.T. vi ? 
? s-a pierdut o valiză. O.N.T. „Car- >
> păți" a dat dispoziții Agenției Deva î
3 să vi se plătească despăgubirile < 
3 cuvenite. <

< lori Păunei — comuna Dăeșfl, £ ; 
? raionul Rm. Vîlcea.
< Scrisoarea trimisă a fost bineve- 
? nifă. Cercetînd pe teren cele sem- 
? nalafe, Direcția regională C.F.R. 
5 Craiova a constatat că impiegafii 
S de mișcare din stația C.F.R. Dăeșfi

■ ( nu respectă timpul de oprire pte- 
? văzut în livretul de mers al trenu- 
5 rilor de călăfori. S-au luat măsuri 
S ca trenurile de călători să sfafio-
< neze atît cît este prevăzut, pen- 
; tru a se putea urca toți călătorii.

; Nicolae Vasile —București.
; Orice salariat permanent be- 
; neficiază de dreptul de a cumpăra 
I mărfuri în rate, pe baza unei decla- 
! rații semnate de conducătorul tn- 
I freprînderil la care lucrează, șeful 
/contabil șl șeful serviciului cadre.

■

„Cursa Păcii", cea mai mare cursă 
ciclistă de amători din lume, își săr
bătorește anul acesta 15 ani de la în
ființare. Caracterul festiv 
céstei tradițibnale competiții 
tive, organizată de ziarele frățești 
„Neues Deutschland", „Rude Pravo" 
și „Trybuna Ludu“, va fi marcat prin- 
tr-o amploare deosebită a întrecerii., 
Au fost invitate să participe echipe 
de cîte 6 alergători din 23 de țări ale 
lumii.

al a-
spor-

de partid de la 
____ ____  nu ■ manifestă • su- ■ 

ficient spirit de răspundere în ce 
privește modul cum se desfășoară 
adunările de primire a noilor- 
membri și candidați de partid.

Partidul pune în fața organiza
țiilor sale sarcina de mare răs
pundere de a primi în lîndurile 
membrilor și candidaților de partid 
pe cei mai buni dintre cei mai 
buni muncitori, țărani, intelectuali. 
Mii de oameni ai muncii, care se 
află în primele rînduri ale cons
trucției socialiste, luptînd cu fermi
tate pentru traducerea în viață a 
politicii partidului, cer să intre în 
partid. Esențialul îl constituie ca
litățile partinice, esențial este pro
filul politico-moral al celor ce soli
cită primirea în partid ; realizarea 
acestei cerințe fundamentalè' se poa^ 
te asigura numai prin desfășurarea 
adunărilor de primire la un 
înalt nivel de exigență, în așa fel 
încît fiecare dintre ele să contri
buie din plin la educarea comu
nistă a membrilor și candidaților 
de partid.

.„„Mașina pleacă la ora 16,30* 
— iată cîteva cuvinte care, în ge
nere, nu spun ceva deosebit. Dar, 
In cazul de față, ele ascund un 
stil defectuos de muncă, manifestări 
ale lipsei de răspundere, care tre
buie evitate cu toată hotărîrea în 
viitor de către comitetul de partid și 
organizațiile de bază de la I.S.C.M.- 
Brazi. Iar cazul l-am relatat aici 
pentru a ajuta și alte organizații 
de bază să tragă învățămintele 
cuvenite.

VICTOR BÎRLADEANU 
IOAN VLANGA

t
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rile semnalate șl îndeosebi pentru 
rezolvare a unor sem- faptul că uneori au fost suspen

date audiențele. în nici o scrisoare 
,nu se arată însă concret ce măsuri 
s-au luat pentru respectarea orelor 
de audiență.concrete

o

„în legătură cu articolul apărut în 
ziar, „Cu cetățeanul la ghișeu" (îna
inte de a pleca vaporul), Direcția 
regională a navigației civile Galați 
ne-a comunicat : „Imediat ce s-a 
luat cunoștință de articolul sus- 
amintit, colectivul de conducere și 
salarjații care răspund de elibera
rea biletelor de transport au anali
zat deficiențele semnalate. Pentru 
înlăturarea lor au fost, luate măsuri : 
s-au reînnoit dispozițiile date'an
terior, de a se afișa vizibil costul 
biletelor, liniile deservite, legătu
rile cu C.F.R. Accesul pe vase se 
va putea face imediat după acosta
re. Casa de bilete se va deschide cu 
45 de minute înaintea orei de ple
care pentru cursa Galațj — Brăila 
și cu o oră pentru cursa Galați — 
Tulcea — Sulina (Chilia Veche). “

În rețeaua telefonică

Nu ștampila era de vină
La ghișeele secției financiare a 

Sfatului popular din orașul Timi
șoara cetățenii pierdeau timp pre
țios. Cauza ? Unii justificau acest 
lucru cu „lipsa" a încă unei ștam
pile; Dar nu numai ștampila era de 
vină. în răspunsul comitetului exe
cutiv se enumeră și alte deficiențe 
care au existat în activitatea secției 
financiare : programul de acces al 
publicului n-a fost bine stabilit, la 
ghișee nu se lucra organizat, in- 

. spëctorii nu rezolvau operativ ce
rerile oamenilor muncii etc.

„Comitetul executiv al ' sfatului 
popular orășenesc — se arată în 
scrisoare — a discutat cu salariații 
secției cele semnalate și s-au stabi
lit măsuri corespunzătoare pentru 

’ îmbunătățirea muncii".

I
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Cicliștii vor străbate traseul Ber-
Varșovia în 14 zile ' 

va da 
loc la

lin — Praga
(în total 2369 km.). Startul se 
la 2 mai, iar sosirea va avea 
17 mai.

Etapa contra-crono-metru pe 
se va disputa în acèst an pe distanța 
de 100 km., în loc de 40 km. cîți au' 
fost în 1961. Această schimbare are 
în vedere pregătirea cicliștilor ama
tori pentru campionatele mondiale ; 
din Italia și Olimpiada de la Tokio. 

ir
Pregătirile pentru cea de-a XV-a e-, 

diție a „Cursei Păcii" au început în 
majoritatea țărilor participante. Echi
pa U.R.S.S., învingătoare anul tre
cut, va avea iarăși în rîndurile sale ■ 
pe renumiții rutieri Victor Kapito
nov, Iuri Melehov, Gainan Saidhujin, 

Cerepovici,Alexei Petrov, Anatoli 
Boris Bebenin. ? .

echipe ;

Cicliștii romîni se pregătesc intens 
sub conducerea antrenorului N. Voicu. 
în lot sînt incluși componență echipei 
care anul trecut a ocupat locul trei 
în clasamentul general (Cosma, G. 
Moiceanti, Stoica, Ziegler, Zanoni, 
Rădulescu) și alți cicliști ce s-au re
marcat în ultima vreme.

★

Din echipa R. D. Germane va lipsi 
celebrul .Gustav Schur, de două ori 
cîștigător al „Cursei Păcii“. Prin ab
sența lui Schur nu înseamnă că echipa. 
R.D.G. va fi mai- puțin redutabilă.. 
Hagen, victorios în 1960, Adler, 
Eckestein, Weissleder, Hohne, Grün- 
zig și eventual tînărul Appier care 
s-a remarcat strălucit în Turul Egip
tului; pot'alcătui o formație cu mari 
șanse,

'iè '
în curînd vor avea loc concursuri 

de selecție ale cicliștilor amatori 
și independenți din Anglia, Franța, 
Belgia, Italia.

t ■ ' -i V
Cicliștii polonezi au început antre

namentele încă' âe la sfîrșitul anului 
trecut. După o perioadă petrecută în 
muriți, unde au făcut schi și patinaj, 
membrii lotului polonez (Gazda, Po- 
dobas, iFornalczyk, Beker etc.) au 
început antrenamentele pe bicicletă.

Cu ’ prilejul raidului s-a criticat 
și faptul că la Ploiești deservirea 
la telefoane lasă de dorit. În scri
soarea primită de la Direcția re
gională P.T.T.R.-Ploiești se mulțu
mește corespondenților . voluntari 
pentru sesizare și se enumeră mă
surile ce s-au luat pentru îmbu
nătățirea deservirii în rețeaua tele
fonică.

Cum rămîne cu audientele?

NOTA REDACȚIEI
în urma răspunsurilor primite la 

raidul-anchetă „Cu cetățeanul la 
ghișeu" s-a constatat că lucră
torii din instituțiile de deser
vire publică au toate posibilitățile 
să-și îmbunătățească, continuu ac
tivitatea lor, desfășurată în slujba 
cetățenilor. Aceasta impune cu a- 
tît mâi mult ca acolo unde semna
lările critice au fost rezolvate su
perficial, organizațiile de partid, 
comitetele sindicale, să desfășoa
re o susținută muncă de educație 
în rîndul funcționarilor din uni
tățile respective pentru a răspunde, 
prin activitatea 
mereii sporite 
muncii.

' Corespondenții 
lorii obștești, cititorii ziarului sînt 
rugați ca și în viitor să semnaleze 
redacției cum muncesc în orașele 
și satele lor funcționarii din nu-

în același raid s-a criticat și fap
tul că la Sfatul popular al orașu
lui Satu Mare primirea oamenilor 
muncii în audiență e organizată de
fectuos.

După critica făcută, s-au primit 
din Satu Mare două scrisori de 
răspuns, una de la comitetul oră
șenesc de partid, cealaltă de la sfa
tul popular al orașului. în ambele meroasele instituții de servire a 
se caută „motivări“ pentru lipsu- populației.

lor, exigențelor 
ale oamenilor

voluntari, contro-

„MONDIALELE“ DE SCHI
La 10 februarie urmau să înceapă 

la Chamonix (Franța) campionatele 
mondiale dé schi — probe alpine. 
Iată însă că ieri agențiile de presă 
occidentale au transmis un comu
nicat prin care se anunță anularea 
•campionatelor. Ce a determinat lua
rea unei astfel de măsuri excep
ționale ?

Faptele s-au petrecut astfel
Autoritățile franceze, în ciuda in

sistențelor și a protestelor opiniei 
sportive din lumea întreagă,' au re
cuzat să acorde vize de intrare în 
Franța schiorilor din R. D. Germa
nă. Sesizată, Federația internațio
nală de séhf â ihtervenit, printr-un 
apel, direct la președintele Franței, 
De Gaulle, dar tot nu s-a primit 
vreun răspuns.

Convocat de urgență, Comitetul 
executiv al F.I.S. a luat în discuție 
situația creată de organizatorii cam
pionatelor. Asupra lui s-au exerci
tat presiunile cercurilor interesate 
în împiedicarea schimburilor spor
tive internaționale. Presiunile au 
dat însă greș. Agențiil,e occidentale 
de presă au anunțat cu uimire ca, 
după o ședință furtunoăsă, care a 
durat 5 ore, comitetul executiv al 
F.I.S. a hotărît (cu 7 voturi contra 
5) că schiorii din R.D.G. nu pot fi 
împiedicați să participe la campio
natele mondiale.

„Decizia aceasta este justă — a 
declarat Walter Waiser, reprezen
tant al Austriei în Comitetul exe-

cutiv. Ea este conformă cu sta
tutul F.I.S., care precizează că fie
care membru al Federației, deci și 
R. D. Germană, are. dreptul deplin 
de a participa la' campionatele 
mondiale".

Armand Mașsard, vicepreședinte 
al Comitetului Olimpic Internațio
nal, președinte al Comitetului Olim
pic Francez pune punctul pe i 
atunci cînd declară : „Ultimele eve
nimente provocate de opoziția^ au
torităților occidentale față de partici
parea unor sportivi străini la cam
pionatele mondiale de schi de la 
Chamonix complică dezvoltarea 
contactelor internaționale dintre 
sportivi și încalcă unul din princi
piile importante ale spiritului olim
pic — egalitatea între toți sportivii, 
indiferent de rasă, convingeri poli
tice, religie".

Agenția France Presse a anunțat 
că, întrucît la Chamonix s-au pre
zentat totuși o serie de schiori de 
peste hotare, aci va avea loc un 
concurs de schi sub egida F.I.S. De 
la aceste întreceri lipsesc însă o 
mare parte din schiorii țărilor eu
ropene.

Campionatul mondial a fost ratat 
de promotorii incorigibili ai „răz
boiului rece" chiar și în cadrul 
unor manifestări sportive menite 
să contribuie la dezvoltarea priete
niei și colaborării între popoare.

Antrenamentele 
rugbiștilor

Rugbiștii noștri se pregătesc in
tens pentru începerea noului sezon. 
Și e firesc — în acest an, pe lîngă 
campionatul republican (care începe . 
în martie), îi așteaptă numeroase 
întreceri’ internaționale : „Cupa 
păcii", meciuri cu Franța, Italia, 
R. D. Germană, R. P. Polonă etc.

Campioana țării, echipa Steaua, 
privește cu seriozitate viitoa
rea „stagiune". Componenții lotului 
militar., deciși să-și păstreze titlul, 
se pregătesc cu minuțiozitate, fă- 
cînd antrenamente de cîte 3—4 ori 
pe săptămînă. Rugbiștii de la Pro
gresul au practicat în această iarnă 
o serie de sporturi complimentare, 
precum, și atletismul (alergări pe te
ren variat, sprinturi), gimnastica în 
aer liber ■— sporturi prezente aproa
pe cu regularitate la antrenamente
le lor din ultima vreme. Formația 
studenților din Iași,. care se numără 
printre fruntașele rugbiului nostru, 
și-a reluat pregătirea chiar din pri
mele zile ale acestui an, Și — dacă 
ar fi să judecăm după seriozitatea 
manifestată de toți jucătorii la an
trenamente — se pare că echipa 
C.S.M.S.-ului intenționează să dea 
lotului reprezentativ cît mai multi 
...ieșeni. : ■

Cu ■ asiduitate se. antrenează și 
noua echipă bucureșteană promova
tă în categoria A. Este vorba de 
formația Flacăra Roșie (fostă 
Petrol-Chimie). Lotul echipei, mult 
întinerit, cuprinde 23 de jucători. 
La antrenamente, rugbiștii insistă pe 
dezvoltarea calităților fizice de bază, 
cu accent pe forță și rezistență. Ei 
folosesc și o serie de aparate ajută
toare, ca extensoare, haltere, mingi 
medicinale etc.

Cu toate că pînă la începerea pri
melor meciuri publice nu mai sînt 
decît puține zile — la 11 februarie 
este programată competiția dotată 
cü „Cupa 6 Martie", organizată de 
F.R.R. — unele echipe din categoria 
A nu se antrenează suficient. 
Echipele bUcureștene Știința și Me
talul, de pildă, H-au făcut decît pu
ține antrenamente și cu un lot redus 
de jucători.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

I. D.

®.în sala sporturilor de la Floreasca 
va avea loc astăzi de la ora 18 un 
concurs demonstrativ internațional de 
gimnastică, în cadrul căruia vor evo
lua echipele feminine ale R. P. Ro
mine și Italiei.

• Astăzi pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August" au loc primele 
două întîlniri din cadrul celei dè-a, 
5-a ediții a competiției internaționale 
de hochei pe gheață „Cupa Orașului 
București". De la ora 18, amatorii spor
tului cu crosa și pucul vor putea re
vedea valoroasa echipă sovietică Tor
pedo Gorki, care va primi replica 
echipei de-tineret a orașului București, 
în continuare de. la ora 20' are loc 
cel de-al doilea meci al programului : 
București I-Einheit Berlin (R.D. Ger
mană). (Agerpres)

INSULA — cinemascop : Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21). MUZICANTUL ORB : 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30). FRU
MOASA LURETTE: Patria (10; 11,45; 13,30; 
15,15; 17; 19; 21). S-A FURAT O BOMBA : 
București (9; 10,30; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (10; 12; 15; 17;--------- --------------
RUL MAMLOCK : I. 
15; 17; 19; 21), 16
20) , Drumul serii
BALADA SIBERIEI 
matograful V. Alecsandri (15;
21) . FĂCLII — cinemascop : _______
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). POVESTE DESPRE O FATA : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEK
SANDR NEVSKI : Tineretului (16; 18,15; 
20,30). COADA PRIVIGHETORII — ANI
MALELE ARCTICE — JOS DIN PAT — 
VREAU SA ȘTIU TOT Nr. 18 — EL 
GRECO ÎN TOLEDO : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 13 la cinemato
graful 13 Septembrie. CAZACII : 13 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : înfrățirea între popoare (14; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Cultural (15; 16,50; 18,40;

.20,30), Munca (15; 17; 19; 21). TOM DEGE
ȚELUL rulează la cinematografele Alex. 
Popov (9,30; 11,45; 14,05; 16,30; 18,55: 21), 
Arta (11; 15; 17; 19; 21), Volga (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). CÎNTECUL PO
RUMBIȚEI CENUȘII : 8 Martie (11; 15,30;

19; 21). PROFESO-
C. FrimU (10; 12;

Februarie (16; 18; 
(16; 18,15; 20,30).
rulează la cine- 

17; 19;
Lumina

..... ..... ' ---- =^=
18; 20.30). FATA
Grivlța (15,15; 17;
MELE ÎNCERCĂRI
rll : V. Roaită (10; ____ ___ _ ___ „
Libertății (10; 13,15; 16,30; 19,45). SECE
RIȘUL VERDE : Unirea (16; 18,15; 20,30), 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21). ROSEMARIE : 
T. Vladimirescu (11; 15; 17; 19; 20,45).
SALT SPRE GLORIE : Popular (16; 18,15;
20.30) , B. Delavrancea (16; 18; 20). POR- 
TO-FRANCO : Moșilor (16; 18,15; 20,30). 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT rulează Ia 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20). 
CĂLĂTORIE.PESTE TREI MĂRI (cinema
scop — ambele serii) : M. Eminescu (16,30;
19.30) . CER SENIN: Ilie Pintille (16; 
18,15; 20,30). PRIMĂVARA FETELOR : 8 
Mal (15; 17; 19; 21). DON GIOVANNI : 
Floreasca (19). TE IUBESC VIAȚĂ : ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). FLĂCĂRI ÎN TAIGA : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21), C-tln David (15,30; 
18; 20,30). IVAN CEL GROAZNIC — am
bele serii : Olga Banele (16; 19,30). BUFO
NUL REGELUI : 30 Decembrie (15; 17; 19; 
21). CAIDUL rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (14; 15,45; 17,30; 19,15; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Filmul pentru copil : 
„O căsuță clupercuță“ — o producție a 
studiourilor sovietice. 19,30 — Transmi
siune de la Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" — „OAMENII ÎNVING“ de al 
Voitln. în încheiere : ultimele știri.

RADIO, JOI 8 FEBRUARIE • Vreau 
sä știu — orele 9,00 — I • Din folclorul 
țărilor socialiste — orele 9,30 — I • Scene 
distractive din operete — orele 10,35 — 
I • Interpreți șl formații de muzică 
ușoară — orele 12,00 — I • Muzică sim
fonică de George Enescii și Mendelssohn- 
Bartholdy — orele 13,25 — II • Emisiu
nea Studioului de radio Timișoara —

13,15;

CHITARA : 
20,30). PRI- 
ambele se- 
16,45; 20,15),

orele 14,00 — 1 • Muzică din filme —
orele 15,10 — I • Vorbește Moscova —
orele 16,15 — I • Intcrprețl de frunte
ai muzicii populare rominești — orele
16,45 — Ie Almanah științific — orele
16.30 — II e Jurnal de întrecere — orele
17.30 — Ie Din activitatea •—V'Tilor
populare — orele 18,20 — Ii imi-
siune din Studioul de concerte. ită 
orchestra simfonică a Radiotelevlziunii 
dirijată de Paavo Berglund (Finlanda), 
în program : Rapsodia a II-a în Re 
major de George Enescu ; Concertul nr. 
3 în Do major .pentru pian și orchestră 
de Serghei Prokofiev — solistă Silvia 
Șerbescu ; fantezia simfonică „Fiica lui 
Pöhjola“ de Jan Sibelius ; Simfonia a 
IV-a de Schumann — orele 19,45 — Ie 
Concert de muzică populară romînească 
— orele 20,30 — II e Părinți și copii — 
orele 21,45 — Il e Valsuri din operete — 
orele 22,00 — II o Canțonete — orele
22.30 — II.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 9, 1# 
șl 11 februarie : Vrémea se va menține 
în general umedă, mal ales în vestul 
țării. Cerul va fi variabil temporar no- 
ros. Precipitații locale. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor.fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, iar maximele între mi
nus 2 și plus 8 grade, local mai ridicata 
la sfîrșitul Intervalului. Seara șl dimi
neața ceață slabă.



QJiitwa exemplului inii.
Tn ultima vreme mulfi țărani întovă

rășiți și cu gospodărie individuală au 
poposit în comuna noastră, la Com
loșu Mare. Adeseori, în timpul vizi
telor, după ce oamenii se opreau la 
porțile unora sau altora din cele 110 
case noi construite de colectiviști în 
ultimii ani, după ce intrau în odăi, în 
cămară sau în bucătărie, după ce aflau 
că de cînd sînfem în colectivă ne-am 
cumpărat 300 aparate de radio, 25 mo
tociclete și motorete, zeci și zeci de 
garnituri de mobilă, aragaze etc., ne 
întrebau :

— Cum de s-a schimbat înfr-afît 
traiul vostru ?

Le răspundeam :
— Gospodăria colectivă, succesele 

obținute de ea stau la baza acestor 
transformări. Avem o gospodărie puter
nic dezvoltată, multimilionară care ne 
asigură venituri bune.

— Bine, asta o vedem și noi. Dar 
cum ați ajuns aici ?, ne descuseau ei.

Le explicam totul, pe larg. Mai în- 
fîi am început să lucrăm terenul cu 
tractoare și mașini agricole moderne, 
să aplicăm în tot mai mare măsură 
cele învățate la cursurile agrotehnice, 
din cărți și de la specialiști. Arătura 
adîncă, folosirea a tot mai multe în
grășăminte, semănatul la timp cu se
mințe de înaltă productivitate, între
ținerea în bune condiții a culturilor 
etc., au devenit lucrări cît se poate de 
obișnuite pentru noi, fără de care nici 
unul dintre colectiviști nu-și poate în
chipui că se pot obține producții mari. 
Și atunci mai e de mirare că recoltele 
cresc, că în 1961, cu tot timpul ne
prielnic, am obținut în medie la hec
tar 1960 kg. grîu, 3.240 kg. porumb?

Recolte bogate de cereale
pe suprafețe întinse

Anul trecut, prin părțile Banatului se
ceta și-a cam arătat colții. In asemenea 
condiții în trecut hambarele țăranilor ar 
fi rămas aproape goale. In gospodăria 
colectivă însă lucrurile s-au schimbat 
fiindcă și modul de pregătire și de lu
crare a pămîntului este mai bun. Apli
carea metodelor agrotehnice în mod di
ferențiat, potrivit condițiilor specifice fie
cărei sole, a făcut ca pămintul să fie mai 
roditor. Cu tot timpul neprielnic, gospo
dăria noastră colectivă a obținut în anul 
trecut producții de 1664 kg. grîu în 
medie la hectar și peste 5.000 kg. po
rumb boabe.

Ce metode am folosit pentru a obține 
aceste produefii ? lată de pildă cum am 
lucrat terenul cultivat cu porumb.

Solele destinate culturii porumbului au 
fost bine pregătite. După recoltarea 
păioaselor, tractoriștii de la S.M.T. Biled 
au arat adînc pămintul la 37—39 cm., fo
losind și scormonitorul. Pe parcelele mai 
puțin fertile, am încorporat cîte 30 tone 
gunoi de grajd la hectar. Primăvara, de 
timpuriu, am grăpat tot terenul și apoi 
l-am lucrat în cîteva rînduri cu cultiva
toarele. Semănatul l-am făcut începînd 
de la 12 aprilie. Cu sprijinul mecaniza
torilor, noi am reușit să facem la timp 
această lucrare, la adîncimea de 8—10 
cm. O mare însemnătate în obținerea u- 
nei producții bogate de porumb au a-

Creșterea porcilor este o ramură 
Importantă de producție a gospodă
riei colective din Chalmac. Prin va- 
loriiicarea porcilor grași anul aces
ta se vor realiza 300.000 loi.

Odată cu preocuparea de a spori 
producția de cereale am dezvoltat și 
alte ramuri de producție pentru care 
avem condiția bune. Legumicultura, 
cultura plantelor tehnice și mai ales 
creșterea animalelor și-au căpătat în
cet, încet locul cuvenit, au devenit 
ramuri de mare însemnătate pentru 
noi. Că așa stau lucrurile o dovedesc 
sutele de animale pe care le creș
tem, sutele de hectare pe care le cul
tivăm cu sfeclă, cînepă, sau cu dife
rite legume. Or, aceasta, precum și 
sporirea an de an a producției în a- 
cesfe ramuri (anul trecut, de pildă, fie
care din cele 210 vaci pe care le 
avem ne-au dat 3.150 I lapte) au avut 
o mare însemnătate pentru gospodă
rie. An de an noi am putut vinde sta
tului cantități sporite de produse agri
cole vegetale și animale și astfel să 
obținem venituri sporite. In 1961, 
bunăoară, din cultura legumelor am 
realizat un venit de 734.000 lei, din 
creșterea animalelor — 1.463.000 lei, 
din cultura grîului, porumbului, sfeclei 
de zahăr și cînepei, alte milioane etc. 
Așa se face că pe gospodărie am a- 
juns la un venit de 5.210.000 lei, că 
valoarea zilei-muncă în ultimii ani a 
fost în jur de 30 Iei etc.

Succesele obținute de gospodăria 
colectivă, cîșfigul colectiviștilor, traiul 
lor tot mai bun au constituit un pu
ternic îndemn atît pentru țăranii din 
comuna noastră, cît și din împrejurimi 
de a ne urma exemplul. Ei au putut 
să se convingă de avantajele gospo
dăriei colective cu ocazia vizitelor fă
cute în gospodăria noastră, a schim
burilor de experiență organizate, a ce
lor povestite de colectiviștii noștri care 
au mers în satele lor, a vizionării fil

vuf-o cultivarea pe întreaga suprafață a 
porumbului dublu hibrid, asigurarea u- 
nei densități de 32—35.000 plante la 
hectar. Au urmat apoi lucrările de în
treținere care în general au fost făcute 
la timp, ori de cite ori a fost nevoie.

La fel de bine a fost lucrat și terenul 
destinat altor culturi. Din aceasta am a- 
vut numai de cîștigat. Am obținut pro
ducții bune, am putut vinde statului can
tități însemnate de produse vegetale, 
realizînd venituri mari. Cei 2.766.000 lei 
obfinufi numai din sectorul vegetal stau 
mărturie în această privință.

Și noi nu ne vom opri aici.

IOSIF TAKACS 
colectivist fruntaș, 

G.A.C. Șandra

Perspective largi de dezvoltare 
a agriculturii regiunii

(Urmare din pag. I-a)

cele mai favorabile, colectiviștii din 
Nerău și Șandra, bunăoară, au ob
ținut în medie peste 5.000 kg. po
rumb boabe la hectar. De aseme
nea, gospodăriile colective din Pus- 
tiniș, Cenad, Peregul Mare și altele 
au realizat peste 2.000 kg. grîu la 
hectar. Gospodăriile colective din 
Pcciul Nou, Dolaț, Comloșu Marc, 
Vinga, Livada și altele, dezvoltînd 
puternic creșterea animalelor, au 
vîndut statului pe bază de contract 
mari cantități de lapte și carne 
realizînd venituri sporite. Aceasta 
a dat putința creșterii continue 
a cîștigului fiecărui colectivist și 
dezvoltării avutului obștesc. în anul 
trecut gospodăriile colective din re
giune au făcut din fondurile pro
prii investiții în valoare de peste 
140 milioane lei.

Cu toate succesele obținute pînă 
acum, trebuie să arătăm că mai 
avem încă mult de făcut pentru 
îndeplinirea sarcinii de întărire a 
gospodăriilor colective. în regiune 
alături de gospodăriile fruntașe 
sînt altele care nu obțin încă rezul
tate pe măsura posibilităților. A- 
ceste gospodării trebuie îndrumate 
să asigure obținerea an de an a 
unor recolte sporite de cereale, 
să crească un număr mai mare 
de animale și păsări, să dezvolte 
legumicultura și alte ramuri de 
producție aducătoare de venituri.

Acum cînd agricultura regiunii 
este colectivizată în întregime, co
mitetul regional de partid acordă 
o deosebită grijă gospodăriilor co

mului „Tn vizită la Com'oșu Mare", 
prezentat în numeroase comune etc.

îmi amintesc de următorul fapt. Ple
casem cu caravana care prezenta fil
mul amintit în raioanele Oravița, Ca
ransebeș, Lipova. Ne-am oprit la 
Greoni, raionul Oravița. Se adunaseră 
sute de oameni din multe comune. 
Vizionînd filmul, e; șl-au dat seama 
ce înseamnă gospodăria colectivă, ce 
cîșfigă colectiviștii. Cînd s-a aprins lu
mina în sală au început să curgă în
trebările : Cum e cu una, cum e cu 
alta. La un moment dat cineva m-a 
întrebat.

— Tovarășe președinte, aveți gospo- 
dărie faină. Trăiți bine. Am pufea veni 
însă la dumneavoastră să vedem mai 
în amănunt cum sînt rînduite trebu
rile ?

— Bucuroși de oaspeți, le-am răs
puns.

Și au venit, duminica următoare. La 
plecare, mi-au spus :

— Cînd ne-om întoarce acasă fa
cem cerere pentru colectivă și-i lămu
rim și pe alții să țină pasul cu noi. 
Ce am văzut la voi întrece chiar cele 
văzute pe pînză. Filmul e prea mic.

Și s-au ținut de cuvînf.
Desigur, succesele obținute de noi 

în întărirea gospodăriei colective sînt 
însemnate. Dar noi vrem ca pe viitor 
să obținem realizări și mai mari. Avem 
toate condițiile pentru aceasta. lată 
de ce ne-am pus în plan să obținem 
în acest an recolte și mai mari, să 
mărim grădina de legume de la 54 la 
100 de hectare, să sporim efectivele 
de animale la 779 bovine, din care 
354 vaci, 277 scroafe, 1365 oi mame, 
11.000 păsări efc., să realizăm numai 
din creșterea animalelor și legumicul
tura un venit de peste patru milioa
ne lei etc.

Vom traduce în viață toate aceste 
prevederi. Este în interesul nostru. în 
felul acesta vom obține venituri bă
nești și mai mari și totodată vom con
tribui la mai buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare.

GHEORGHE CIOLAC 
președintele G.A.C.

din comuna Comloșu Mare

Munca In gospodăria colectivă 
asigură colectiviștilor din Com- 
loșu-Mare o viață civilizată și 
îndestulată. Ca toți ceilalți. Teo
dor Tihoi are casă confortabilă, 
bine mobilată (fotografia din 
stingă sus). Soția sa spală acum 
rufele cu ajutorul unei mașini e- 

I lectrice (fotografia de sus).

lective nou înființate pentru ca ele 
să obțină încă din primul an rea
lizări cît mai bune. O preocupare 
principală a comitetului regional și 
a comitetelor raionale de partid o 
constituie întărirea organizațiilor 
de partid din gospodăriile colective, 
ridicarea rolului lor de conducător 
politic, pregătirea și instruirea ca
drelor care trebuie să ajute în mod 
practic la dezvoltarea și consolida
rea gospodăriilor colective.

Noile gospodării sînt îndrumate 
să folosească cît mai rațional pămîn- 
tul, să sporească producția de cerea
le, plante tehnice și legume, să dez
volte creșterea animalelor și păsă
rilor. în acest scop au fost trimiși 
în gospodării numeroși ingineri a- 
gronomi și zootehnici din unitățile 
fruntașe pentru a le ajuta la întoc
mirea planurilor de producție. De 
asemenea, au fost luate măsuri ca 
în gospodăriile colective nou înfiin
țate să fie trimiși președinți și bri
gadieri din unitățile fruntașe care 
să dea îndrumări și să sprijine 
timp mai îndelungat organizarea 
muncii și dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale producției. Pe de altă 
parte președinții, brigadierii, îngri
jitorii de animale din noile gospo
dării colective fac practică în gos
podăriile colective fruntașe. La 
Casa Agronomului din Timișoara a 
început zilele acestea un curs de 
școlarizare a președinților, vicepre
ședinților, contabililor, brigadieri
lor, crescătorilor de animale din 
gospodăriile colective noi, unde vor 
fi instruiți pe probleme de organi
zare și planificare, evidență și re
tribuirea muncii etc.

K&M' ...

O parte din construcțiile zootehnice ale gospodăriei colective din Lenauheim.

Noii colectiviști la lucru Venituri mari din zootehnie
Țăranii din satul nostru au vizitat multe gospodă

rii colective. Am vizionat și filme care vorbeau des
pre realizările colectiviștilor din diferite părți ; am 
participat și la „seri de calcul", conferințe despre su
perioritatea muncii în G.A.C. etc. în felul acesta ni 
s-a întărit convingerea că în gospodărie munca este 
mai rodnică, venitul colectiviștilor mai bun. Și am 
pornit și noi pe acest drum — 146 familii cu peste 
1000 hectare teren agricol. De atunci n-a trecut prea 
mult — doar trei săptămîni.

Cu sprijinul activiștilor de partid și al specialiștilor 
veniți să ne ajute am măsurat terenul, am în
tocmit planul de producție și am stabilit măsuri con
crete pentru înfăptuirea lui. în primul rînd ne-am în
dreptat atenția spre obținerea unor recolte cît mai 
mari. Am și trecut la aplicarea măsurilor de care de
pinde recolta. Bunăoară, pe terenul ce-l vom cultiva 
cu „porumb 5.000" transportăm de pe acum gunoi de 
grajd. Ținînd seama că terenul nostru este podzolic, 
noi folosim, pentru ridicarea fertilității lui, alături de 
gunoi de grajd, mari cantități de praf de var.

Noi dăm multă atenție creșterii animalelor pentru 
care avem mari posibilități. Pentru început vom cum
păra 30 vaci și juninci, 160 oi. Pe măsura creării con
dițiilor necesare (construirea de adăposturi, asigura
rea furajelor și pregătirea cadrelor) vom dezvolta și 
mai mult aceste sectoare, precum și creșterea porcilor 
și a păsărilor.

O mare dezvoltare va lua și pomicultura. Acum ne 
îngrijim de completarea golurilor în livezile existente 
și luăm măsuri pentru ca să putem planta încă 36 
hectare cu pomi.

Sprijin puternic primim din partea statului și în 
calificarea cadrelor. Din gospodărie vom trimite la 
școlarizare un contabil și doi brigadieri. în afară de 
aceasta s-a hotărît ca președintele și alți colectiviști 
din Căvăran — gospodărie vecină — să vină în mij
locul nostru să ne ajute, să ne împărtășească din ex
periența lor.

Ajutați ca și pînă acum de organele de partid și 
de stat, sprijiniți de mecanizatorii de la S.M.T. Ză- 
gujeni, noi sîntem hotărîți să munèim în așa fel îneît 
să facem în scurtă vreme din gospodăria noastră co
lectivă o unitate puternică, care să ne asigure un 
cîștig tot mai bun.

ROMULUS DRÄGOI 
președintele G.A.C. „Drum Nou" 

din Mitnicu Mare

în prezent organele și organiza
țiile de partid din regiune mobi
lizează toate forțele gospodăriilor 
colective la pregătirea în bune con
diții a campaniei agricole de pri
măvară.

Recenta conferință regională de 
partid a stabilit o serie de măsuri 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii regiunii și creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
în vederea creșterii producției de 
cereale s-a prevăzut ca în toamna 
acestui an, întreaga suprafață 
cultivată cu grîu în gospodăriile 
colective să fie însămînțată numai 
cu soiuri de mare productivitate. O 
atenție deosebită acordăm asigură
rii condițiilor necesare pentru a ob
ține, de pe o suprafață de 90.500 
hectare, o producție de cel puțin 
5.000 kg. boabe porumb la hectar, 
în acest scop, se va însămînța po
rumb dublu hibrid în terenuri bine 
pregătite, asigurîndu-se densitatea 
normală de plante la hectar. Cu 
sprijinul organelor tehnice se face 
controlul semințelor, se transportă 
și se încorporează în sol îngrășă- 
mintele.

Pentru o mai bună aprovizionare 
a populației orașelor și centrelor 
muncitorești cu legume proaspete, 
gospodăriile colective din jurul aces
tora au fost îndrumate să creeze și 
să dezvolte puternice sectoare le
gumicole dînd atenție deosebită 
producerii legumelor timpurii.

Mult se va dezvolta creșterea va
cilor cu lapte și a porcilor. Punîn- 
du-se în valoare rezervele mari încă 
nefolosite, se va ajunge ca în 1965 
în gospodăriile colective să avem

Cine a vizitat cu ani 
în urmă fermele de ani
male ale gospodăriei co
lective din Lenauheim și 
cine le vizitează astăzi nu 
poate să nu observe 
schimbările care au avut 
loc. Sectorul zootehnic s-a 
dezvoltat mult, an de an. 
Prin reținerea prăsilei 
proprii, prin cumpărări 
de vaci, vițele etc. numă
rul animalelor a ajuns 
anul trecut la 642 taurine, 
din care 296 vaci, 1659 
porcine, 890 oi etc. Expe
riența cîștigată de-a lun
gul anilor ne-a dovedit 
că din acest sector se pot 
realiza mari venituri bă
nești. Anul trecut bună
oară pe cele peste 109 
tone carne vîndută sta
tului, pe cei 3.900 hecto
litri lapte, 1.482 kg lină 
etc. noi am realizat un 
venit de 1.659.157 lei.

Realizarea unor aseme
nea venituri n-ar fi fost 
cu putință dacă o dată 
cu mărirea efectivelor de 
animale n-ar fi crescut și 
productivitatea a- 
cestora. în fiecare 
an am asigurat a- 
nimalelor furaje 
variate, de bună 
calitate și în can
tități îndestulă
toare ; am început 
să le îngrijim tot 
mai bine potrivit 
programului de 
grajd întocmit.

în sectorul zoo
tehnic am repar
tizat oameni pri- 
cepuți, cu dragos

peste 21 vaci la suta de hectare 
față de 8,2 în prezent ; numărul 
scroafelor va crește la 13,5 față de 
5,4. înfăptuindu-se și depășindu-se 
recomandările Consfătuirii pe țară 
a colectiviștilor, se va da o mare 
dezvoltare creșterii păsărilor — 
sector rămas mult în urmă. De 
asemenea se prevede înfăptuirea 
unor măsuri pentru refacerea și 
extinderea patrimoniului viticol și 
pomicol.

Pentru înfăptuirea cu succes a a- 
cestor sarcini vom continua ge
neralizarea experienței înaintate 
a gospodăriilor colective fruntașe, 
prin organizarea schimburilor de 
experiență, consfătuirilor și vizite
lor reciproce între colectiviști etc.

în vederea sprijinirii și îndru
mării cu mai multă competență a 
organizațiilor de bază și a consilii
lor de conducere ale G.A.C., comi
tetul regional de partid va instrui 
membrii birourilor raionale de 
partid și ai comitetelor executive 
ale sfaturilor populare raionale. în 
această direcție se va pune un ac
cent deosebit pe metodele cele mai 
eficace care trebuie folosite de or
ganizațiile de partid în vederea a- 
plicării învățămintelor reieșite din 
Consfătuirea pe țară a colectiviști
lor.

Concentrîndu-ne toate efortu
rile spre înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din regiune 
vor munci fără preget pentru con
tinua întărire economică și organi
zatorică a gospodăriilor colective, 
pentru ridicarea tuturor la nivelul 
celor fruntașe, contribuind astfel ca 
regiunea noastră să-și aducă apor
tul pe măsura marilor ei posibili
tăți la dezvoltarea economiei națio
nale, la ridicarea nivelului de trai 
al poporului. 

te de animale, care în fie
care an );i-au ridicat ni
velul cunoștințelor profe
sionale.

Anul acesta creșterea a- 
nimalelor proprietate ob
ștească va cunoaște o și 
mai mare dezvoltare, pro
ducțiile de lapte, carne 
etc. vor fi și mai mari, 
în planul de producție 
ne-am propus ca la sfîrși- 
tul anului să ajungem la 
o încărcătură de 40 tau
rine la suta de hectare, 
din care 18,5 vaci și ju- 
ninci, la 107 porcine, 63,3 
ovine etc., să realizăm 
3000 1. lapte de la fiecare 
vacă. Totodată am stabi
lit și măsurile care să 
ducă la traducerea în 
viață a acestor cifre.

Toate acestea vor face 
ca venitul din zootehnie 
să crească la circa 2.500.000 
lei. Și se înțelege că în â- 
cest fel și cîștigul colec
tiviștilor va fi mai bun.

SIMA BIBU 
SANDU AVIAN 
șefi de fermă 

la G.A.C. Lenauheim

Colectiviștii din Peciu Nou dezvoltă an
care le aduce însemnate venituri. In acest i 
avea 12.000 pui și 4000 păsări-matcă. în fi 
rina Seiler, una din îngrijitoarele fruntașe.

Peste Ï2OO

Gospodăria colectivă din 
Recaș este situată in zona 
de aprovizionare a orașu
lui Timișoara. De aceea, 
alături de cultura cereale
lor noi am dezvoltat an 
de an și alte ramuri de 
□roducfie, ca legumicultura 
și creșterea animalelor, 
oentru care există condiții 
dintre cele mai bune.

lncepind din anul trecut 
creștem și păsări. Primele 
rezultate ne-au dovedit că 
această ramură este foarte 
rentabilă.

- - • pasați -
De avantaj 
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9 în ultimii 2 ani (1960—1961 
cele 40 de gospodării colectiv1 
din raionul Sînnicolau Mare a 
obținut venituri bănești de apr o; 
pe 300.000.000 lei. Datorită creșt 
rii veniturilor bănești colectiviș 
și-au construit 1.265 case noi, și- 
cumpărat peste 18.000 bietele* 
260 motociclete, 1.540 gal 
mobilă, mașini de cusut 
colectiviștii din Lovrin ș 
struit în ultimul timp 
cuințe.
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Scene din noul spectacol muzical coregrafic „București, Inima țării", a cărui premieră a avut loc ieri seară în interpretarea Ansam
blului folcloric de cîntece și dansuri al Sfatului popular al Capitalei. (Foto : Gh. Vințilă)

oerienfa, inițiativele, propunerile 
se la lumină de lucrările Consfă- 

pe fără a colectiviștilor consfi- 
un izvor bogat da învățăminte 

ru toți oamenii muncii din agricul- 
Țăranii sînt, pretutindeni, dornici 

inoască și să-și însușească aceste 
aminte.
regiunea Galafi, numeroase orga- 
i de partid de la sate s-au preo- 

din vreme de organizarea mun- 
ilitice de popularizare și răspîn- 
> învățămintelor Consfătuirii în 
ile făranilor muncitori. Sarcini In
ie revin, în acest sens, căminelor 
le care au posibilități multipla 
răspunde interesului manifestat 
ănime în ce privește cunoaște- 
insușirea concluziilor și recoman- 
recentei Consfătuiri. In comu- 

furul, din raionul Focșani, co
de partid a întocmit un plan 

u vitafe în realizarea căruia se
>rdă è mare atenfie și activității că- 
iului cultural. Acesfa s-a îngrijit ca 
cercurile de citit să se facă lecturi 
Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheor- 
-Dej la Consfătuire, din Chemare, 
um și din discufiile pe marginea 
or documente. în programul că- 
ui este prevăzută o înfîlnire a 
lor cu un delegat la Consfătuire 
/a fi invitat dintr-o comună a- 
tă. Artiștii amatori din brigada 
fafie pregătesc un spectacol pe 
vor da cu acest prilej. Adresîn- 
înfovărășifilor și celorlalți fă- 
îndemnul „venifi alături de noi, 

/ - - - - - - - - -  
ml ie documentare 

itaal
fn > celej/fe sectoare de acflvî- 

> se afeă tehnica nouă, șl în 
nedicabsfe nevoie de o con- 
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Audifii muzicale

Prin căminele culturale 
ale regiunii Galati

In 
popularizează 
colective din 
care se desprind din Consfătuire.

Cu un interes deosebit este ascultat 
de către fărani cuvîntul delegafilor la 
consfătuirea pe tară a țăranilor colec
tiviști. Se folosesc forme variafe pen
tru a asigura unui număr cît mai mare 
de fărani posibilitatea de a se înfîlni cu 
ei. O serie de delegafi au împărtășit 
sătenilor impresiile de la Consfătuire, 
înaintea programelor prezentate de ca
ravanele cinematografice. Comitetul re
gional de partid a organizat vizite ale 
unor delegafi dinfr-un raion în altul. 
Astfel, președinții a șase gospodării co
lective fruntașe din comunele lanca, 
Mircea Vodă, Oprișenești, Surdila, Gă- 
inseanca, Plopu Jîrlău — raionul Făurei, 
au fost oaspefi ai țăranilor din comu
nele Corod, Matca și Cudalbi, din raio
nul Tecuci. După ce au vizitat gospo
dăriile colective din aceste comune, 
delegații au venit la coiful roșu să stea 
là sfat cu colectiviștii. Au urmat apoi 
înfîlniri la căminele culturale. De alt
minteri, merită arătat că pînă la începu
tul săptămînii trecute, pesté 188.000 de 
fărani din regiunéà Galafi participaseră 
la discufiile care au avut loc pe mar
ginea documentelor ’ 
cămine culturale și 
cercuri de citit.

Din păcate, nu 
regiune organele 
sfaturile populare au înțeles pe deplin 
cît de important este ajutorul pe care 
pot și trebuie să-l aducă instituțiile 
culturale la dezvoltarea agriculturii so
cialiste, la creșterea producfiei agricole, 
în sesiunea Sfatului popular din comuna 
Tuluceșfi, raionul Galafi, s-a analizat 
recent activitatea cultural-educativă 
care se desfășoară în comună. S-a 
vorbit despre multe lucruri. Numai că 
s-a trecut prea ușor peste faptul că 
biblioteca și în special căminul cultural 
nu organizează manifestări prin care 
să ajute fărani! muncitori în cunoaș-

colectivă I“, brigada de agitafie 
succesele gospodăriei 

comună, învățămintele

Consfătuirii în 230 
aproape 2.000 dé

pretutindeni în 
locale de partid,

ferea amănunțită a învățămintelor Con
sfătuirii.

Aplicarea creatoare a recomandărilor 
Consfătuirii presupune contribuția spe
cialiștilor din agricultură, sfatul, îndru
mările lor concrete, calificate. In multe 
comune ale regiunii Galafi acest lucru 
nu a început să se facă cu temeinicie, 
activitatea limifîndu-se doar la infor
mări asupra lucrărilor Consfătuirii. în
drumarea pe care ar trebui să o facă 
pe această linie secfia agricolă a sfa
tului popular regional a fost înlocuită 
prin două adrese, în care se recomandă 
să fie studiate broșurile apărute.

Este important și rolul brigăzilor 
științifice ale filialei S.R.S.C. Cu toate 
acestea, cele 6 brigăzi științifice care, 
în prima jumătate a lunii ianuarie, s-au 
deplasat din Galafi în comune din re
giune au plecat fără nici un specialist 
în probleme agrozootehnice care să 
răspundă la întrebările ce au fost puse 
de fărani.

O atenfie deosebită trebuie acordată 
difuzării broșurilor și celorlalte mate
riale consacrate lucrărilor Consfătuirii, 
astfel ca ele să ajungă cît mai; repede 
în mîna țăranilor, să fie fölosite. Afi
șele cu chemarea Consfătuirii au fost, 
în general, expuse în locuri potrivite, 
în multe dintre satele pe care le-am 
vizitat. Difuzarea broșurilor nu a fost 
însă bine organizată de organele coo
perației, în regiune, aceste lipsuri sé 
manifestă mai ales la întreprinderea co
mercială raională Galafi (director — Ion 
Balaș). Discurile pe care este impri
mată Chemarea au fost trimise la stafia 
de radioficare abia după ce au stat 
aproape două săptămîni la secfia de 
învăfămînt și cultură a sfatului popular 
regional.

Desfășurarea unei Intense munci po
litice și organizatorice pentru populari
zarea și răspîndirea largă a experienfel 
înaintate oglindite în Consfătuire este 
o sarcină deosebit de importantă a or
ganelor și organizațiilor de partid din 
regiunea Galafi, ca și din celelalte re
giuni ale țării. în desfășurarea Iârgă a 
acestei activități este necesar să fie pus 
un accent mai puternic pe confribufia 
pe care sînt chemate să o aducă insti
tuțiile cültüral-educative de masă.

Biblioteca și discoteca muzica
lă A.R.L.U.S. organizează săptă
mânal conferințe pe teme de cul
tură muzicală urmate de audiții 
de imprimări pe discuri, urmări
te cu viu interes de numeroși 
oameni ai muncii, studenți și 
elevi din Capitală. După o seară 
Feodor Șaliapin, în cadrul căreia 
au fost audiate arii din opere, 
lieduri și cîntece populare în in
terpretarea marelui cîntăreț rus, 
a fost programată pentru mîine 
după-amiază audiția intitulată 
„Artiști sovietici, oaspeți ai țării 
noastre". Programul cuprinde lu
crări interpretate de David Ois- 
trăh, Sv. Richter, S. Knușevițki, 
Leonid Kogan, A. Gauk, Ivan Pe
trov, Zara Doluhanova, Pavel Lî- 
sițian și alții.

Revista „Arta plastică“, editată 
de Uniunea artiștilor plastici din 
R. P. Romînă și de Ministerul învă
țământului și Culturii, este urmă
rită cu interes de un mare număr 
de iubitori ai artei. Număr de 
număr, revista încearcă să răs
pundă prin articole, rubrici variate, 
informații și ilustrații, problemelor 
actuale care preocupă pe pictori, 
sculptori, graficieni. Cititorul gă
sește în paginile revistei unéle 
dezbateri privind problemele crea
ției, păreri ale unor artiști de frun
te despre opera și preocupările lor, 
însemnări pe marginea manifestări
lor artistice.

Sumarul ultimelor numere pe 
1961 ale revistei (numerele 4, 5 și 6), 
vădește preocuparea redacției de 
a cuprinde cît mai multe aspecte 
ale vieții noastre artistice. Acor- 
dînd atenția cuvenită problemei 
pătrunderii frumosului în viața de 
toate zilele, revista publică în nume
rele de care ne ocupăm intervenții 
privind arta monumentală, decora
tivă și aplicată. Astfel, într-un arti
col semnat de Anastase Anastasiu 
sînt analizate lucrări de pictură mo
numentală realizate de un grup de 
artiști clujeni la clubul unei uzi
ne metalurgice. într-un alt ar
ticol intitulat „Elementul figura
tiv — uman în arta noastră mo
numentală“, Petru Comarnescu se 
ocupă de cîteva aspecte actuale 
artei monumentale în legătură 
arhitectura orașelor noastre
plină înnoire și a felului în care 
este înfățișat omul în aceste lu
crări, iar Spiru Chintilă prezintă în 
ultimul număr „Unele probleme ale 
artelor decorative în țările socia-

I. CIUCHI

Mulți dintre ti
nerii talentat! care 
frecventează școa
la medie de arté 
plastice șl decorati
ve din Capitală re
alizează în orele de 
atelier lucrări ar
tiști oo Interesante, 
Pe care le vor ex
pune în viitoarele 
expoziții școlare, 
lat-o pe eleva Ni- 
culescii Anca din 
această școală, exe- 
outînd o lucrare de 
soulptură.

liste“. Articolul „Sticlă, porțelan, 
material plastic", dé V. Drăguț șî 
Horia Horșiâ, aduce date intere
sante privind, de asemenea, artele 
decorative.

Paginile despre unele dintre cele 
mai reprezentative etape de dez
voltare ale artei romînești au fost 
primite cu interes de un mare nu- 
rrțăr de cititori. Articolul „Un se
col de artă romînească“ de Mir
cea Popescu și însemnările despre 
creația lui Aurel Jiquide, precum 
și cele consacrate operei lui Mârius 
Bunescu sînt documentate, ilustrate 
cu îngrijire. De asemenea, numere
le pe care le răsfoim ale revistei 
„Arta plastică" au publicat însem
nări și note despre unele din ma
nifestările artistice curente — ex
poziții individuale, expoziții colec
tive ale amatorilor (articolul „Miș
carea artistică de amatori și arta 
populară“ de Paul Petrescu din nr. 
5 se impune atenției printr-o ana
liză aprofundată a lucrărilor pre
zentate la cea de a doua Bienală 
de artă populară).

Cu toată străduința redacției de 
a realiza sumare de calitate, tre
buie să spunem că revista nu reu
șește încă să fie la înălțimea ce
rințelor, să reflecte viața artistică 
tot mai bogată din țara noa
stră.

Din punct de vedere al nivelului 
teoretic, al tratării principiale a 
problemelor artistice de actualițate, 
al publicării unor studii de gene
ralizare, de sintetizare a fenome
nului artistic^ revista a rămas mult 
în urmă. Redacția nu a publicat 
articole pe teme de importanță ma
joră scrise de un larg activ de co
laboratori și care să se remarce 
printr-o înaltă ținută ideologică, 
printr-o tratare profundă și multi
laterală a problemelor.

Articole care anunță în titlu o 
temă dintre cele mai arzătoare cum 
este (în Nr. 4/1961). „Grafica romî
nească contemporană, artă cu me
saj social", ca să dăm un singur 
exemplu, și care oferă cititorului 
generalități în locul analizei și e- 
xemplului concret — mai apar a- 
desea în revistă. Calea comodă a 
publicării unor scurte grupaje de 
articole cu caracter festiv și co
memorativ nu poate înlocui ce
rința de a publica articole de sin
teză care să analizeze în spirit cri
tic problemele creației actuale, să 
îndrume eficient forțele creatoare 
pe calea dezvoltării realist-socia- 
liste, să afirme convingător princi
piile esteticii marxist-leniniste.

Pictorii, sculptorii, graficienii, ar
tiștii amatori așteaptă intervenția 
combativă, principială a revistei în 
diferite probleme artistice contem
porane.

Dar asemenea intervenții sînt ra
re în revistă. în articolul „Despre 
afișul politic și creatorii lui", sem
nat de Jean Eugen, se face o ana
liză a activității creatorilor de afiș 
pe teme politice. Se scot în eviden
ță cîteva din celé mai reprezénta- 
tive afișe realizate în ultima vre-

me, se subliniază tendințele de 
dezvoltare a afișului politic. Cînd 
trece însă la semnalarea unor slă
biciuni, autorul se mulțumește să 
amintească vag unele „pete albe“ 
în tematică, fără o analiză mai 
"serios exemplificată. Și în articolul 
care discută expoziția dé portrete, 
partea critică â fost lipsită de ascu
țime și argumentare. în două ar
ticole publicate într-un număr an
terior, intitulate „Arta la izvoa
rele ei" și „Artiștii plastici pe șan
tierele de la Onești—Borzești", se 
trecea ușor peste’ lipsuri, se făceau 
elogii unor lucrări, fără discernă
mânt. în loc să se tragă concluzii 
din experiența deosebit de intere
santă a artiștilor plastici care âu 
simțit nevoia să meargă pe șantie
re, în uzine, în mijlocul vieții spre 
a-și alege temele și a cunoaște mai 
bine omul nou, activitatea sa crea
toare, articolele amintite 
cîteva nume și lucrări din 
se desprinde o concluzie.

în realizarea unui sumar 
zul actualității, cuprinzător, revista 
ar trebui să se sprijine pe un ac- 
tiv larg de colaboratori și nu să se 
rezume la contribuția unui cerc 
restrîns de autori, cum face în 
prezent.

Popularizarea celor mai bune 
opere de artă plastică prin repro
ducerea lor este o sarcină esențială - 
a unei réviste de artă. Adesea însă, 
în diferite numere ale revistei au 
putut fi întîlnite lucrări slabe, ne
convingătoare, schematice, sau lu
crări în care predomină exercițiile 
formale și care induc în eroare pe 
cititori asupra adevăratelor valori 
artistice.

Revistei îi revin sarcini impor
tante în doméniul educației artis
tice a maselor, în îndrumarea de 
Spéciàlitàte ä artiștilor care spri-
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ase-
jină cercurile de amatori etc. 
păcate, revista este săracă în 
menea articole.

în București și în întreaga țară 
au loc tot mai multe evenimente 
artistice interesante. Prea palid se 
desprind aceste evenimente din 
numerele revistei „Arta plastică“. 
Ar fi fost firesc ca redacția să dea 
o atenție mai mare călătoriilor de 
documentare, contactului viu, di
rect între artiști și oamenii mun- •' 
cii, manifestărilor plastice în cen
trele muncitorești, înfiripării prime
lor expoziții și muzee la sate etc.

Promovînd ceea ce este înaintat 
și valoros în creația plastică, in
tervenind mai combativ în viața 
artistică, acordînd o atenție perma
nentă ridicării nivelului ideologic 
al criticii de artă, militînd pentru 
legarea creației artistice de viață, 
mărind exigența pentru măiestria 
artistică, paginile revistei „Arta 
plastică" vor deveni mai vii, mai 
bogate în conțiriut, pline de însu
flețire și pasiune pentru dezvoltarea 
artei noastre noi.

M. DEAC
M. SIMIONESCU

Lucrarea lui D. F. Fleming „Răz
boiul rece și originile lui’ apărută 
în 1961 în Anglia și recent în editu
ra newyorkeză Doubleday, a stîrnit 
vii controverse în lumea universi
tară și în cronicile de literatură po
litică ale ziarelor americane. Fle
ming a fost aproape timp de 30 de 
ani șeful catedrei de științe politice 
la Universitatea Vanderbilt (Tennes
see), vicepreședinte al Academiei 
Americane de Științe Politice în 1943, 
iar în ultimii ani a fost trimis, în 
cadrul programului Fulbright, patro
nat de către guvernul american, ca 
conferențiar la Cambridge, în An
glia și la Școala de Studii Interna
ționale din India. El este autorul u- 
nor lucrări consacrate : „S.U.A. șl
Lîga Națiunilor" și „S.U.A. șl Orga
nizațiile Mondiale".

Ecoul cărții se datorește faptului 
că tocmai un savant cu asemenea 
formație și poziție a scris o lucrare 
științifică de mari proporții (2 volu
me — 1.158 pagini), care contrazice 
cele mai sacrosancte mituri ale po
liticii imperialismului american. In 
acest sens, lucrarea lui Fleming se 
înscrie la loc de cinste în seria u- 
nor remarcabile cărți produse în a- 
nii 1960—1961 în universitățile ame
ricane de profesori de vază ca C. 
Wright-Mills, Paul Baran, Mellman, 
Joseph Morray, John Caughey, Wil
liam A. Williams, care se opun li
niei demente, sinucigașe și cinice a 
avocaților războiului termonuclear 
— Edward Teller, Robert Kissinger, 
Herman Kahn și alții — polemică a- 
cademică reflectînd în fond conflic
tul între forțele care sînt pentru o 
politică rezonabilă de coexistență 
pașnică și forțele războiului.

Mitul dominant în S.U.A. în ce pri
vește războiul rece este că el ar fi 
fost provocat de U.R.S.S. imediat 
după cel de-al doilea război mon
dial prin așa-zisa „politică de co- 
munizare prin forță a lumii" — față 
de care S.U.A. ai fi fost nevoite să ia 
măsuri de apărare în toate regiu
nile globului amenințate de această 
așa-zisă „comunizare".

„încă de la începuturile războiu
lui rece — scrie Fleming — această 
idee a devenit un slogan, o axio
mă, principala noastră credință. Ea 
a fost afirmată virtuaimente de că
tre toți liderii de atîtea mii de ori 
și sădită în conștiințe prin toate ca
nalele Informației publice de masă 
atît de des, îneît numai puțini oa
meni o mai pun la îndoială. Con-

știința americană a fost umplută cu 
această idee, atît de indispensabilă 
ducerii oricărui război major, caid 
sau rece" (p. 1061 vol II).

Meritul principal al cărții lui Fle
ming rèzidâ în curajul, scrupulozi- 
tatea și logica de fier cu care el se 
apucă să nimicească acest mit de 
bază al ideologiei imperialiste. în-

Remarcabila operă 
a unui istoric american

treaga lui carte demonstrează pe 
baza faptelor istorice, a documen
telor și mărturiilor contemporane 
înșiruite într-o expunere cronologică 
a evenimentelor din perioada 1917— 
1960 că originile războiului rece tre
buie căutate în ostilitatea puterilor 
occidentale față de revoluția rusă 
și față de imensul ei ëcou în lume.

Fleming Operează ca uri ancheta
tor judiciar ; el respinge orice acu
zație chiar dacă a căpătat statut dé 
dogmă oficială, atîta tirrip cît nu e- 
xistă probe convingătoare pentru 
susținerea ei ; cînd are suficiente e- 
lernente pentru a identifica pè ă- 
dëvâratul vinovat, nu ezită să-l erra
te cu degetul. în acest fel, el stabi
lește răspunderea puterilor occiden
tale în intervenția militară împotri
va tînărului stat sovietic, în împie
dicarea Ligii Națiunilor de a lua mă
suri colective împotriva agresiunii 
fasciste italo-germane și în dezlăn
țuirea de către Hitler a celui de-al 
doilect război mondial. După ani de 
Imundă literatură politică > ariti- 
Rbosevelt, copios finanțată de ma
rile corporații și fundații america
ne, Fleming restabilește la justele ei 
proporții figura lui Franklin Delano 
Roosevelt și a secretarului său de 
Stat, Cordell Hall. Cu viziunea lui 
de mare om de stat american, Roose
velt era convins că colaborarea cu 
Uniunea Sovietică este posibilă șl 
că ea reprezintă cheia unei păci 
durabile în lumea postbelică. .Spri- 
jlnindu-se pe forțele sociale puter
nice, care în timpul administrației 
lui au reușit să respingă toate a- 
lacurile de la dreapta împotriva in
trării S.U.A. în războiul antihitlerist.

împotriva colaborării îri timp de 
război cu Uniunea Sovietică, Roose
velt a murit tocmai atunci cînd în
cepuse să pună bazele acestei co
laborări îri timp de pace. „Este 
foarte probabil —• scrie Fleming — 
că dacă Roosevelt ar fi foèt îri stare 
eă termine cel de-al patrulea tur
neu îri Casa Albă, nu ar fi fost 
război rece". Conștient că se vor 
ivi divergențe inevitabile cu U.R.S.S., 
Roosevelt era hoțărît să ducă o po
litică de minimalizare a lor, în timp 
ce succesorul său, Truman, s-a gră
bit să maximalizeze aceste diver
gențe. „Acesta s-a apucat curînd să 
facă ceea ce ar fi fost de necon
ceput pentru Roosevelt — să încerce 
să „stăvilească" și să înconjoare 
Uniunea Sovietică cu arme, alianțe 
și baze în jurul frontierelor ei" (pag. 
216 vol. I).

Càrtéa reconstituie cu migală fil
mul evëfiimentélor dare s-au suede- 

ț dăf după frioârteă lui Roosevelt, re
peziciunea cu care forțele reăcțiunii 
au cîștigat teren la Casa Albă și au 
reușit să schimbe radical orientarea 
politicii americane față dé U.R.S.S. 
Abia îritors de lă funeraliile lui 
Roosévélt, Truman are o lurigă dis
cuție cu jarriës Byrries, care avea să 
dëviriâ consilierul său în prdbleriie 
externe și ulterior secretar al Dë- 
partărrieritului de Stat. Afniralul 
William Leăhy, șeful rriarilor state- 
măjore combinate, sosește cu regu
laritate în fiecare dirnineață la Cdsa 
Albă pentru a-1 informa pe pre
ședinte despre „starea lumii". Toate 
personalitățile influente care ani de 
zile încercaseră fără succes să cîș- 
tige ascendență asupra Casei Albe 
îritîlnèsc acum lumina verde la por
țile ei. La 23 aprilie 1945, numai 11 
zilë după moartea lui Roosevelt, la 
Casa Albă are loc o conferință pri
vind menținerea în Polonia a unui 
regim pro-occidental, la care parti
cipă : secretarul de stat Stettinius, 
secretarul de Război Stimson, secre
tarul Flotei Forrestal, amiralul King, 
generalul Marshall, amiralul Leahy, 
Charles Bohlen, James Dunn, amba
sadorul în U.R.S.S., Harriman. Majo
ritatea se declară pentru 
„tare" față de Uniunea 
Forrestal, Leahy, Bohlen, 
simt că în sfîrșit a sosit 
să-și verse tot veninul pe 
acumulat de mulți ani. La 8 
1945, Truman ordonă anularea pro
gramului „lend-lease" privind apro
vizionarea aliaților, în special a

o politică 
Sovietică. 
Harriman 
momentul 
care l-au 

mai

U.R.S.S. Aceasta măsură abruptă 
stîrnește consternare. Secretarul de 
stat Stettinius, care se afla la San 
Francisco, protestează la Casa Albă 
și explică că aceasta ar putea dău
na intrării Uniunii Sovietice în război 
împotriva Japoniei. Truman revizu
iește ordinul (pe care mai tîrziu îl 
vă „reinstihii“), dar lupul își arătase 
colții. Trecînd în revistă evenimen
tele ulterioare, în particular inten
ția lui Trumari de ă folosi șantajul 
atomic, Fleming conchide că în 
toamna anului 1945 liniile anilor 
viitori de război rece erau clar tra
sate.

Ceea ce se numește „chestiunea 
Europei de Est" a constituit multă 
vreme principalul cal de bătaie al 
politicii războiului rece. Deși ca ori
ce burghez care se respectă, Fle
ming regretă schimbările radicale 
ce au avut loc în țările din această 
regiune, el de privește însă realist 
și merge chiăr pînă la a înțelege 
necesitatea lor istorică. Vorbind des
pre preluareă puterii de către gu
vernul Groza în Romînia, el scrie: 
„Conducerea liberalilor și țărăniști
lor foitiîrii era în contră-timp cu vre
murile într-un mod complet lipsit do 
speranță. Noul cabinet subordonat 
comuniștilor a început să transfor
me radical structura socială a Roniî- 
niei. O asemenea transformare era 
profund necesară. Uri analist ascu
țit a observat că crima socială a 
conducătorilor Romînîei între cele 
două războaie a fost mai gravă 
decît a altor guverne est-europene, 
deoarece ei au menținut o mizerie 
rurală excesivă în mijlocul unei 
mari bogății naturale" (p. 209, 
voi I).

Totodată, Fleming arată că con
flictul în Europa de Est a rezultat 
din fapiul că „noi am căutat șă păs
trăm puterea vîrfuriior sociale care 
au guvernat mult timp aceste țări" 
(p. 210). „Simpatia față de oameni 
de același rang și ocupație care 
erau lichidați economicește era me
nită să fie imediată și adîncâ, fără 
a mai cerceta cauzele istorice ale 
măsurilor adoptate. Diplomații ame
ricani și englezi erau în mod deose
bit sensibili Ia apelurile grupurilor 
expropriate. Ei nu puteau admite ca 
gentlemenii lustrulți și cultivați care 
stăpîneau marile case și îi făceau 
să petreacă atît de frumos să-și 
piardă statutul și averea ia niște 
comuniști duri și la niște țărani ne- 
spălați" (p. 259). Numai cineva care 
cunoaște cu cîtă tenacitate și fre
nezie au fost ciocănite în America 
sloganurile „eliberării Europei de 
est’ și ale „cortinei de fier* poate 
să aprecieze curajul lui Fleming de 
a introduce un sîmbure rațional în

aceasfă probleiriă. Și astăzi încă a- 
ceste sloganuri — deși și-au pier
dut orice sens — sînt reluate de 
unii oameni politici ori dé cite ori 
simt nevoia să aducă uri prinos de 
închiriăre zeului războiului rece.

Sloganurile favorite ale lui Dulles: 
„represalii masive" șau „balarisă- 
rea pe pragul războiului" au spe
riat mai taré pe aliații S.U.A. decît 
pè adversarii lor — arată Fleming 
și în orice caz au stîrnit o ădîrică 
neliniște în Anîerică, iriăi ales după 
ce primul sputnik a arătat despre 
ce este vorba.

Deși cronologic cartea se încheié 
cu „tristul Și tragicul sfîrșit" al ad
ministrației lui Eisenhower, ea își 
păstrează întreaga actualitate de
oarece profesorul Fleming combate 
pe americanii care nu sînt pregătiți 
să tragă concluzii de pè urma nou
lui raport de forțe pe arena mondia
lă, a avansului pe care l-a luat 
Uniunea Sovietică în tehnica ra
chetelor. Cartea ridiculizează pe 
acei care se comportă ca și cum 
mitraliera ar fi arma cea mai dis
tructivă, ignorind schimbarea cali
tativă îri ce privește capacitatea 
de distrugere pe care o reprezintă 
noile arme moderne. „încă acum — 
scrie Fleming în prefață — noi a- 
meriegnii ne străduim din greù să 
irivenîăm noi reguli pentru victorie 
sau cel puțin peritrü pal (impas la 
jocul de șah — ri. f.) în războăie 
nucleare „limitate", făiă folosirea 
armelor de distrugere a orașelor și 
națiunilor. Ne căznim intens ca să 
producerii bombe H „curate“ și o 
întreagă familie din cele mici 
într-o încercare de a restaura o oa
recare umbră de olemerit rațional 
insiituției războiului și atnenințăfîi 
cu dezlănțuirea Iui, ca instrument 
al diplomației. Aceste eforturi pot 
numai să rie 
rea în abisul 
ne vor duce 
timpurile cînd 
într-un război 
pare se află înaintea noastră 
liminarea războaielor intre marile 
puteri". /

Cartea se termină cu capitolul : 
„De ce am pierdut războiul rece“ în 
care autorul arată asemenea mo
tive ca : refuzul de a accepta con
secințele celui de-al doilea război 
mondial, bizuirea pe monopolul a- 
tomic și subaprecierea științei și in
dustriei sovietice, prezentarea de
naturată a politicii sovietice și a 
comunismului, ignorarea superiori
tății învățămîntului și a dezvoltării 
țărilor socialiste maccharthysmul și 
alte măsuri menite a transforma 
S.U.A. într-un stat polițist, neînțele-

înlesnească prăbușî- 
nuclear final, dar nu 
niciodată înapoi la 
se putea supraviețui 
major. Singura scă- 

e-

idèéa că
drept scop izolarea adversarilor și 
cîștigarea dé prieteni, ducerea lui 
àré drept rezultat îndepărtarea 
prietenilor șl îngroșdr'ea numărului 
adversarilor. Căzui S.U.A. este eloc
vent în această privință.

Prof. Fleming încheie cu un ade
vărat program de politică detivă de 
coexistență pașnică pentru S.U.A. în 
care el analizează în mod realist 
posibilitatea de a rezolva fără război 
principalele litigii,— în primul rînd 
problema germană și a Berlinului, 
de a trece la dezarmare, de a trans
forma O.N.U. într-o organizație de 
reală cooperare și de realizări con
structive etc. Marea problemă rămî- 
ne, cum spune Fleming : putem noi 
să ne întrecem în mod constructiv 
cu comunismul ? Fleming spune în 
esență : trebuie să încercăm — 
avem numai de cîștigat din aseme
nea întrecere.

Comentariile nervoase pe care car
tea le-a suscitat în marile organe de 
presă din Occident arată că 
ea și-a atins țintă. Dè mare 
însémriâtdtë pentru priblicul ame
rican este faptul, că Fleming de
monstrează în mod concludent și pe 
bază de documente și mărturii de ne
tăgăduit că originile războiului rece, 
sursa agresivității și a amenințări
lor războinice se află în Vest și în 
primul rînd în S.U.A. în acest sens, 
poziția lui Fleming este superioara, 
acelor gînditori liberali americani 
ca C. Wright Mills și Robert Oppen
heimer. care n-au mers mai departe 
de concepția „vinei egale a celor 
două blocuri", concepție care nu je
nează prea mult pe protagoniștii 
războiului rece.

Profesorul Fleming are de aseme
nea curajul să arate într-o țară îm- 
bîcsită de miasmele anticomunismu
lui că Uniunea Sovietică a fost pro
motoarea eforturilor spre acorduri, 
fîntîna inițiativelor pentru rezol
varea pașnică a litigiilor, centrul 
opoziției față de un nou război. 
Conștient de reacția ce o va stîrni, 
el scrie . „Desigur, aceasta este 
o treabă dificilă într-o vreme cînd 
mai toate marile organe de dirijare 
a opiniei publice au fost masate în 
a sublinia inechitatea și răutatea 
adversarilor noștri. Totuși numai prin 
străduința constantă de a vedea șl 
cealaltă parte putem spera să su
praviețuim în epoca rachetelor in
tercontinentale și peste ea".

Este un semn încurajator că un 
savant de reputația lui Fleming a 
simțit nevoia să scrie, și a scris o 
carte de asemenea importanță.



TELEGRAME
Libertate lui Gizenga!

și comunis-

principal al 
a U.R.S.S. a

De asemenea, Mstislav Keldîș a 
amintit de crearea, în condiții de 
laborator, a unui prototip de ele
ment termic cu un. randament de

a Academiei de

nali, care au urmat cu fidelitate porun
cile lui Patrice Lumumba, și să las« 
treptat numai pe „oamenii politici" d« 
teapa lui Chombe, care la orice dispo
ziții ale colonialiștilor se grăbesc să răs
pundă : ,,'nfeles, domnule I“.

Antoine Gizenga, <

sovietică
pe cele mai înaintate trepte

Adunarea generală

T M -

Folosirea unor semințe de călită te, cu o mare putere de germinație, 
este una din condițiile de bază pentru obținerea de recolte mari, 
în fotografie : La laboratorul regional pentru controlul semințelor din 
București se cercetează rezultatele probelor de germinație.

(Foto : M. Cioo)
Oe<5----

re a colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre Republica Popu
lară Romînă și Repübliëa Populară 
Bulgaria prin cooperare și specia
lizare în producția unor sectoare 
din ramura construcțiilor de ma
șini, a industriei electrotehnice și 
chimice. Se prevede intensificarea 
schimbului de specialiști și de do
cumentații, în vederea lărgirii do
meniilor de colaborare.

în timpul sesiunii a fost semnată 
o convenție cu privire la întocmi-

In zilele de 5—6 februarie a.c., la 
Sofia a avut loc cea de-a Il-a se
siune a Comisiei mixte guvernai 
mentale romîno-bulgare de colai 
borare economică și tehnico-știini 
țifică.

La lucrările sesiunii, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească și de înțelegere deplină, au 
fost examinate probleme importan
te privind colaborarea economică 
dintre cele două țări.

Cele două părți au constatat că 
hotărîrile primei sesiuni au fost în- rea sarcinii, de proiectare a unei 
deplinite cu succes, ceea ce a con- 

' tribuit la creșterea volumului 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări. De asemenea,. volumul 
schimburilor prevăzute pe anul 1962 
este în creștere față de 1961.

în îndeplinirea,.,acordurilor de 
credit și asistență tehnică încheiate, 
partea romînă asigură un ajutor 
prețios în dezvoltarea prospecțiu
nilor geologice pentru descoperirea 
dé noi zăcăminte de țiței în Repu
blica Populară Bulgaria prin livrări 
de utilaje, materiale, documentații, 
precum și prin trimiteri de spe
cialiști.

Hotărîrile luate la această sesiu
ne creează noi posibilități de lărgi-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Adu
narea generală a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., deschisă la 6 fe
bruarie la Moscova, va analiza re- . _ _ ___ ________
zultatele cercetărilor științifice efec- 70 la sută. Aceasta reprezintă un 
tuate de oamenii de știință sovietici 
în anul 1961.

Deschizînd adunarea, președintele 
Academiei de Științe a U;R.S.S., 
Mstislav Keldîș, a amintit că Pro
gramul P.C.U.S. a trasat oamenilor 
de știință sovietici sarcina „să con- ' 
solideze pozițiile înaintate cucerite 
de știința sovietică în cele mai im- ; 
portante ramuri ale științei și să 
dețină locul de frunte în știința 
mondială, în toate direcțiile princi
pale“. 1

El a subliniat că printre cele mai 
importante realizări ale oamenilor 
de știință sovietici din ultimul timp 
se numără în primul rînd zborurile 
cosmice efectuate cu succes de Iurl 
Gagarin și Gherman Titov.

Mstislav Keldîș a declarat că 
printre cele mâi valoroase rezultate 
se numără cercetările științifice în 
domeniul presiunilor înalte. Fizicie
nii sovietici au elaborat metoda și 
au construit o instalație semiindus- 
trială pentru obținerea de diamante 
artificiale. Pînă la sfîrșitul anului 
1961, în Ucraina au fost obținute cu 
ajutorul acestei instalații 4.000 ca
rate de diamante artificiale, iar 
anul acesta va fi organizată produc
ția industrială a acestor diamante 
în cantități care vor fi suficiente 
pentru înzestrarea multor ramuri 
importante de producție cu noile 
unelte abrazive.

t

important pas în direcția elaborării 
metodelor de transformare directă 
a energiei fizice în energie electrică.

Academicianul Keldîș a subliniat 
că o parte însemnată a cercetărilor 
științifice efectuate în; cadrul Aca
demiei sînt menite să întărească 
puterea de apărare a Uniunii Sovie
tice.

După cuvîntul introductiv al pre
ședintelui Academiei, secretarul ști
ințific principal al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., Evgheni Fedorov, 
a prezentat raportul cu privire la 
rezultatele activității științifice a 
Academiei pe anul 1961.

Academicianul Fedorov a subli
niat că știința și tehnica sovietică 
își mențin pozițiile cucerite în ceea 
ce privește folosirea energiei nu- 

. cleare atît în scopuri pașnice, cît și 
în scopuri de apărare a țării. în 
U.R.S.S. sînt construite diferite ti
puri dé instalații industriale puter
nice pentru obținerea energiei ato
mice, instalații experimentale pen
tru cercetarea problemelor reac
țiilor termonucleare.

Raportorul a arătat în continuare 
că fizicienii sovietici au obținut, cu 
ajutorul unei metode originale, date 
despre caracterul interacțiunii nu- 
cleoniior cu energii de 100—1.000 
miliarde electron-voiți. Acest do
meniu este inaccesibil cercetărilor 
științifice efectuate cu ajutorul ac
celeratoarelor existente în prezent,

-O9O

Știinfe a U. R. S. S.
Referindu-se la elaborarea unor 

materiale sintetice ■ cu proprietăți 
stabilite dinainte', academicianul 
Fedorov a declarat că în anul 1961 
au fost elaborate, printre . altele, 
metode de sinteză a polimerilor si- 
liconici cu o ' structură principial 
nouă, care sînt rezistenți la acțiu
nea prelungită a temperaturilor 
înalte.

Biologii și chimiștii au obținut 
sinteza de polimeri cu acțiuni tera
peutice. Pe baza lor au fost obți
nuți înlocuitori ai sîngeïui și alte 
médicamente.

Evgheni Fedorov a relevat, de 
asemenea, rezultatele cercetărilor în 
domeniul științelor sociale. El a co
municat că a fost efectuată partea 
principală a muncii de pregătire a 
lucrării „Socialismul 
mul".

Secretarul științific 
Academiei de Științe
arătat că în prezent nu există nici 
o problemă științifică 
tantă de care să nu se 
nii de știință sovietici.

mai impor- 
ocupe oame-

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS : 
Ziarul „SOVETSKAIA ROSSIA“ a publi
cat în numărul său din 6 februarie inter
viul acordat de Albert Onavelo-Lu
mumba, vărul lui Patrice Lumumba, In 
legătură cu arestarea lui A. Gizenga. 
A. Onavelo-Lumumba este în prezent 
student la Universita- 
tea de stat din Mos
cova. împreună cu Interviul
Patrice Lumumba el |uj Albert Onavelo-Lumumba 
a luptat împotriva 
colonialiștilor bel- "
gieni. După proclamarea Republicii Con
go, A. Onavelo-Lumumba a definut o 
serie de posturi de răspundere. El este 
singură rudă care a fost alături de Pa
trice Lumumba, dé sofia și copiii lui în 
cele două luni de grea cumpănă, cînd 
soldafii mobufișfi au izolat de-a binelea 
de restul lumii reședința șefului guver
nului legal. După asasinarea lui P. Lumum
ba, el s-a întors la Stanleyville și a lucrat 
sub conducerea lui Antoine Gizenga.

II vedeam adesea pe Antoine Gizen
ga, a declarat A. Onavelo-Lumumba. 
Sfăpînirea de sine, calmul și modestia 
sînt trăsăturile care il caracterizează pe 
Gizenga. Pentru unitatea și independența 
Congoului el nu-și precupețește sănăta
tea și nici timpul.

Arestarea lui Antoine Gizenga, a spus 
A. Onavelo-Lumumba, a fost dictată de 
cercurile imperialiste, în primul rlnd de 
cele americane, Imperialiștii din SU.A. 
și Europa occidentală caută să scoată din 
viața politică forțele patriotice ale Con
goului, în primul rînd pe liderii najio-

a spus A, Onavelo- 
Lumumba, a încăput 
pe miinile unor 
reaefionari înveferafl 
și soarta Iul neli
niștește tot mai mult 
pe patriofii con

golezi. Arestarea lui seamănă în mult« 
privinfe cu împrejurările In care a fost 
arestat Patrice Lumumba. Numai lupta 
dirză, numai solidaritatea întregii lumi, 
vor permite ca Gizenga să fie smuls din 
ghiarele singeroase ale temnicerilor.

Majoritatea congolezilor sînt pentru 
adevărata independentă națională. Ei nb 
sînt de acord cu cele ce se petrec acum 
In tară. Dar marionetele vénale de tea
pa lui Mobutu, care merg la remorca 
cercurilor imperialiste, împiedică poporul 
să-și exprime voinfa.

0*0

candidat ai S.U.A. pentru...UfiomDc —
guvernul central congolez

Dunărecentrale hidroelectrice pe 
în zona Izlaz-Somovit.

Protocolul sesiunii a fost _____
din partea romînă de tov. Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, și din partea 
bulgară de tov. Jivko Jivkov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populäre Bul
garia.

Cea de-a Il-a sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale romîno- 
bulgare de colaborare economică și 
tehnico-științifică cdntrïbuië la în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria.

semnat

o 9 o

mes Dalton Murray, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar

Miercuri 7 februarie Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a primit 
în audiență de prezentare pe Ja- al Marii Britânii în R. P. Romînă.

In împrejurările Intensificării va
lului de atentate teroriste comise de 
O.A.S. (Organizația Armată Secretă) 
și, pe de altă parte, a zvonurilor în 
legătură cu discuțiile purtate în se
cret între reprezentanții Parisului și 
ai Guvernului Provizoriii al Republi
cii Algeria, discursul din seara zi
lei de 5 februarie rostit la posturile 
de radio și televiziune de către ge
neralul De Gaulle a fost așteptat 
cu un mare interes. Dar după cum 
constată majoritatea comentatorilor 
și observatorilor, în cel de-al 20-lea 
discurs al său de cînd ocupă acest 
post, președintele republicii nu a 
dat un răspuns clar la problemele 
care frămîntă opinia publică fran
ceză.

In cuvîntarea sa, De Gaulle a 
luat o atitudine mai deschisă decît 
pînă acum împotriva organizației 
fasciste O.A.S. și a amintit despre 
eventualitatea unei păci apropiate. 
Deși el nu face acest lucru pentru 
prima oară, mulți sînt cei care con
sideră azi la Paris că săptămînile 
care urmează ar putea fi hotărîtoa- 
îe pentru evoluția problemei alge
riene. Tocmai de aceea, urmînd la 
14 ore după discursul lui De Gaulle, 
comunicatul final privind ultima re
uniune de la Tunis a Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria a 
fost așteptat și el cu multă nerăb
dare. ' •jomunicat se arată doar că 
„Guvf ,1 Provizoriu al Republicii 
Algeria a examinat ultimele dezvol
tări ale problemei algeriene și a 
luat hotărîri în consecință". Astfel, 
opinia publică nu a aflat în ce 
punct au ajuns amintitele discuții.

Intr-o asemenea situație, comen
tatorii de presă caută să descifreze 
sensul unor afirmații din cuvîntarea 
președintelui. Ei subliniază că solu
ția înfățișată în cuvîntare, aceea a 
„independenței în cadrul respectă
rii intereselor franceze", nu poate 
duce la rezolvarea problemei al
geriene. Mai mult decît atît, u- 
nii comentatori de presă cali
fică aceasta drept „<un șantaj asu
pra Guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria". Bernard Lefort în 
„Paris Jour" eerie : „Poate (genera
tul De Gaulle) /vrea să forțeze ho- 
tărtiea Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeriene", iar Claude 
Fiăier în „Le Populaire" se întreabă 
în același sens : „De ce (nu dă a- 
mănunie asupra tratativelor — n.r.) 
pentru a face presiuni asupra na

Un nou prhiopau descoperit 
de fizicienii sovietici

SE VOR REALIZA ACCELERATOARE DE ENERGII URIAȘE

MOSCOVA 7, (Ageri 
preș). — TASS : La adu- 
nările generale ale sec
țiilor de științe tehnice și 
fizico-matematice ale A- 
cademiei de Știinfe a 
U.R.S.S., oamenii de ști
ință sovietici au efectuat 
cercetări care permit să 
se realizeze acceleratoare 
de energii uriașe.

După cum presupun 
specialiștii, noul princii 
piu descoperit de fizi
cienii sovietici va permite 
să se realizeze un sin- 
crotron protonic pentru 
energii pînă la o mie de 
miliarde electron-volfi. 
S-au efectuat calculele 
referitoare la accelera
toare dé 300 miliarde șl 
o mie de miliarde eled 
tron-volji.

Pînă In prezent fizi
cienii reușiseră să ob(ină 
pe cale artificială fasci
cule de particule accele
rate pînă la energii de X)

ționaliștilor algerieni? Pentru a 1« 
atribui un eșed ?“.

Ziarul „Libération", càre védé în 
cuvîntarea lui De Gaulle o mică 
schimbare de ton față de Frontul 
de Eliberare Națională din Algeria, 
relevînd chiar că președintele re
publicii „a evitat pentru prima oară 
amenințările față de F.L.N.“, arată 
că „dacă după șapte ani de război 
sîngerois guvernul francez a căzut 
de acord să ducă tratative cu F.L.N., 
aceasta se daiorește faptului că 
poporul francez a cerut cu insisten
ță acest lucru“.

Sub semnătura lui Garaud, ziarul 
„Figaro“ comentează astfel referi-

Corespondență din Paris
VlllllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIH

rile lui De Gaulle la problema al
geriană : „Există în prezent o șansă 
de reglementare într-un termen 
destul de scurt a problemei alge
riene, arată el, însă mai sînt multe 
puncte asupra cărora trebuie să se 
continue contactele preliminare. Lu
crurile au ajuns la un punct de la 
care se întrevede un acord, însă 
acesta nu este încă realizat“. Zia
rul subliniază că începe o nouă pe
rioadă de așteptare. Această pe
rioadă, scrie „Figaro“, „dorim să 
fie scurtă și mai ales să fie ultima 
înainte de încheierea păcii la care 
aspiră de mult timp poporul alge- 
rian, mult încercat“.

Referindu-.se la zvonurile care 
circulă în legătură cu semnarea 
unui acord preliminar între Franța 
și G.P.R.A., „Combat“ subliniază că 
aceasta trebuie înțeleasă numai în 
măsura în care „ea nu implică o 
revizuire radicală a poziției adop
tate de G.P.R.A. la tratativele dè la 
Melun și care prevede că nu este 
posibilă o încetare a focului, prece- 
dînd orice acord politic“.

Analizînd motivele care l-au de
terminat pe președinte să ia poziția 
amintită față de O.A.S. „Libéra
tion" sorie : „dezvoltarea neconteni
tă a curentului anti-fascist în întrea
ga țară, ostilitatea manifestată din 
ce în ce mai evident de întreaga 
națiune față de asasinii comandați 
de Salan l-au condus (n.r. — pe ge
neralul De Gaulle) la o condamnare 
mal puțin reticentă ca in trecut". 
Aceasta, scrie ziarul, este o dovadă

miliarde electron-volfi. în sînt deformați, va analiza 
Uniunea Sovietică este în 
curs de construcție un 
accelerator de protoni de 
50—70 miliarde electron- 
yolfl.

Noul principiu de ac
celerare a fost numit prin
cipiul autocorecfiei. Spre 
deosebire de accelara- 
toarele existente, care 
funcționează după princi
piul „focalizării intense", 
poul sincrofron va avea 
un cî mp magnetic cu cleare. 
autoreglare.

Datorită acestui fapt, 
In noile acceleratoare nu 
va fi nevoie să se asigura 
o formă ideală a „pere
ților magnetici“ care di
rijează fascicolul de par
ticule pa o traiectoria 
bine precizată. Un ser- 
vomecanism special va 
semnala devierea tra
iectoriei particulelor car« 
parcurg locul unde pe
reții clmpulul magnetic

cauza acestei devieri și 
va îndrepta imediat aspe
ritățile perefilor. La ur
mătoarea rotafie particu
lele vor urma traiectoria 
corectă.

Deocamdată energii de 
b mie de miliarde elec- 
tron-volfi nu există decît 
în adîncul Cosmosului, 
unde particulele cu o a- 
semenea energie inter
vin în procesele nu-

După părerea specialiș
tilor, cu ajutorul accele
ratoarelor foarte puternice 
se va reuși, în primul 
rind, să se completeze 
lista particulelor elemen
tare și, poate, să se ob
țină fluxuri dense și pure 
de antiparticule, sä se lăr
gească slmfitor posibili
tățile In domeniul anali
zei substanțelor cu ajuto
rul razelor gamma de 
energii foarte mari,

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — 
Mica stațiune balneară Moanda nu 
a fost în mod întîmplător aleasă 
pentru deținerea lui Gizenga, întru- 
cît ea este izolată de restul țării, iar 
autoritățile din Leopoldville fac tot 
posibilul pentru a-1 împiedica pe 
Gizenga să intre în contact cu prie
tenii săi.

La Leopoldville, potrivit ziarului 
congolez „Les Actualités Africaines“, 
anumite cercuri au și început să 
pună problema succesorului lui Gi
zenga în postul de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Ziarul men
ționează trei nume : Bolikango, Ka- 
mitatu și Chombe. Există numeroa
se indicii că numirea ucigașului lui 
Lumumba în guvernul central este

mo-
au pus mina

dorința S.U.A., care încearcă să de- 
săvîrșească „concilierea“ lui Chom
be cu guvernul central.

După cum relatează săptămînalul 
francez „Tribune des Nations“, 
nopolurile americane
în ultimul timp pe un important 
pachet de acțiuni ale societății 
„Union Minière“ din Katanga. In 
felul acesta, Chombe à dedénit o 
unealtă supusă și directă a imperia
lismului american în Congo. Astfel 
se explică și faptul că, luni, „Union 
Minière“ s-a declarat gata să plă
tească anumite tdxe și guvernului 
central.

Extinderea amestecului 
militar al S. U. A. 

în Vietnamul de sud
SAIGON 7 (Agerpres). — Nu trece 

zi fără ca agențiile de presă și 
ziarele occidentale să nu aducă noi 
amănunte în legătură cu extinderea 
amestecului militar al S.U.A. în. Viet
namul de sud.

în momentul de față în Vietna
mul de sud se află o parte din 
mëmbrii Unui grup de 11 colonéi și 
un general de brigadă însărcinați 
de președintele Kennedy cu o mi
siune „de informare“, atît în a- 
ceastă țară cît și în Laos și 
Tailanda.

Corespondentul din Saigon al zia
rului „Chicago Daily News“ a dez
văluit că S.U.A. procedează la în
făptuirea unui program de cons
trucții militare -în Vietnamul de 
sud pentru care se vor cheltui 60 
milioane dolari. Acest program spe
cial, subliniază corespondentul, pre
vede construirea a patru aero
dromuri, a unor depozite de mu
niții, precum și a unor instalații 
pentru navele de război.

■
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In urma Inundațiilor de pa Insula
Mindanao

Peste 120*000 de filipinezi 
au rămas fără locuințe
NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS: 

Direcția pentru asigurările sociale ale 
Filipinelor a comunicat că în urma 
inundațiilor de pe insula Mindanao, în 
ultimele zece zile au rămas fără lo- 
ouințe circa 128.000 de persoane. In 
unele regiuni ale insulei, nivelul ape
lor oontlnuă să orească. O regiune 
întreagă din provincia Agusan, ou o 
populație de 100.000 de locuitori, eete 
amenințată de inundații.

Biroul meteorologlo din Filipino 
prevede noi ploi în partea de nord-est 
* insulei Mindanao.
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că presiunea populară asupra gu
vernului poate duce là rezultate e- 
iöctive".

Dar — subliniază presa democra
tă — cuvintele nu sînt de ajuns, de
oarece situația cere măsuri foarte 
aspre. Chiar la ora cînd vorbea 
generalul De Gaulle, membrii O.A.S. 
acționau la Oran și Alger. Pe lungi
mea de undă pe care era retrans
misă cuvîntarea lui De Gaulle a 
fost suprapusă o „emisiune-pirat" a 
O.A.S. Directorul general al radio- 
televiz'iUnii din Algeria a fost grav 
rănit de atentatori fasciști. Lovituri
le de tip gangsteresc împotriva 
băncilor și sustragerea a mari sume 
de bani continuă. Numărul total al 
atentatelor șăvîrșite de fasciști în 
Algeria numai în cursul zilei de 6 
februarie este de 32, avînd ca re
zultat moartea a 20 de oameni șl 
rănirea altor 80. Azi s-au în
registrat 27 morți. Dealtfel nici 
în Franța, cu toată desfășu
rarea de forțe anunțată de au
torități, nu s-a pus Capăt terorismu
lui. La 5 febïuarie a fost aruncată 
în aer loâuința liderului socialist 
Gaston Defeire, care făcuse în ajun 
o declarație „anti O.A.S.". A doua 
zi, la Metz, Un preot musulman a 
fost grav rănit cu focuri de revol
ver pe cînd oficia slujba religioasă 
la mormîntul unei victime a teroriș
tilor. In cursul după amiezii de azi, 
o puternică încărcătură de plastic 
a explodat la locuința lui André 
Malraux, ministru de stat pentru 
problemele culturale, rănind grav 
un copil, care se afla la parterul 
clădirii.

Tot în cursul după-amiezii ban
dele fasciste au comis alte aten
tate cu bombe asupra locuințelor 
lui Vladimir Pözner, cunoscut scrii
tor și publicist progresist, Serge 
Bromberger, colaborator al ziaru
lui „Le Figaro", autor al unor re
cente reportaje despre situația din 
Algeria, și profesorului universitar 
Georges Vedel, una din persona
litățile marcante participante la 
manifestațiile studențești de la Pa
ris din ziua de 6 februarie.

In continuare, atentatele fasciști
lor sînt îndreptate sau încercate îm
potriva sediilor partidului comunist 
sau Ic locuințele conducătorilor 
partidului, ceea ce arată Că elemen
tele téroristo-fasciste consideră 
drept principalul obstacol în calea 
planurilor lor antipopulare lupta ma
melor in frunte cu comuniștii. Iată de

ce ziarul ,,1'Humanité" subliniază din 
nou necesitatea vigilenței și com
bativității sporite a comuniștilor și 
a tuturor patrioților. „In discursul 
său, scrie ziarul, De Gaulle a 
comparat Franța cu un vas zgu
duit de furtună. Atunci cînd la cîr- 
mă se dă dovadă de fermitate — 
a spiis el — cînd echipajul este 
bine antrenat, iar pasagerii își 
păstrează încrederea și rămîn la 
locurile lor, nu există riscul de 
naufragiu". Replicînd, „l'Humanité" 
scrie că nu este suficient ca „pa
sagerii să rămînă la locurile lor", 
adică să dea dovadă de indife
rență și pasivitate. Ziarul amintește 
că „zădărnicirea tuturor complotu
rilor tinzînd la prelungirea războ
iului din Algeria și la instaurarea 
fascismului în Franța s-au datorat 
nu măsurilor absente, insuficiente 
sau tardive ale autorităților ci ri
dicării în masă a oamenilor mun
cii, ripostei date ultracolonialiștildr 
de tinerii recruți din Algeria și

' Franța, atitudinii hotărît anti-fas
ciste a milioane de francezi".

„Tocmai acum — ’ subliniază 
l'Humanité — masele care luptă 
pentru încheierea păcii in Algeria, 
fără presiunea cărora nu se poate 
obține nimic în această direcție, 
trebuie să-și intensifice eforturile 
pentru a neutraliza ezitările (sau 
manevrele) negociatorilor francezi, 
precum și contra-presiunea pe care 
incearcă să o exercite ultra-colo- 
nialistîi și uneltele lor, fasciștii din 
O.A.S.".

Chemările partidului comunist, ale 
mișcării pentru pace în Algeria și 
ale altor forțe și organizații demo
cratice găsesc un puternic ecou în 
rîndurile maselor de francezi. ,

„Ziua națională universitară" de 
protest împotriva O.A.S. și pentru 
apărarea drepturilor iundamentale 
și a libertăților individuale, organi
zată la 6 februarie de Federația 
Educației Naționale și Uniunea na
țională a studenților din Franța, a 
cunoscut o largă participare. Prac
tic, la acțiunile organizate în acea
stă zi au participat tot corpul didac
tic de toate gradele, precum și stu
denții din toate facultățile Franței, 
ceea ce înseamnă că la această 
mișcare au participat în total un mi
lion de persoane.

In discursul său, președintele De 
Gaulle s-a referit și la probleme e- 
conomice, sociale și de politică ex
ternă reluînd de fdpt idei pe care 
lë-a mai dezvoltat și cu alte prile
juri. A atras din nou atenția opozi
ția față de ideea oricăror negocieri 
în problema Berlinului occidental și 
a problemei germane în genere,

precum și anunțarea (repetată și ea) 
a proiectului de dotare a armatei 
franceze cu rachete atomice, ceea 
oe ziarul „Combat" apreciază drept 
„exaltare naționalistă“. In legătură 
au aceasta, „Le Populaire" subli
niază că : „ceea ce ne este oferit 
pentru viitor, și îndeosebi cursa în
armărilor nucleare șl concepțiile 
cele mai reacționare in privința ne
voilor economice și sociale ale 
țării, nu poate contribui la făurirea 
unei Franțe mari". Numeroși comen
tatori văd în aceste aluzii o încer
care tot mai fățișă a. generalului de 
a capta bunăvoința cancelarului 
Adenauer, precum și a cercurilor 
celor mai agresive din S.U.A., cărora 
le solicită în schimb (lucru pe care 
de asemenea nu-1 face pentru prima 
oară) consimțămîntul de a se a- 
corda Franței un rol sporit în coa
liția atlantică și în organismele 
economice subordonate N.A.T.O.

în legătură cu situația economică 
și socială a Franței pe care De 
Gaulle o prezintă drept „înfloritoa
re“, afirmațiile generalului sînt 
puțin convingătoare, tocmai în mo
mentul cînd la Decazeville 2.000 de 
mineri continuă cu atîta dîrzenie 
o grevă de mai bine de 50 de zile 
(iar 20 dintre ei au declarat greva 
foamei) protestează împotriva hotă- 
rîrii guvernului de a jertfi bazinul 
carbonifer din această regiune pe 
altarul așa-zisei colaborări din 
„piața comună".

Paris 7 (prin telefon).
TUDOR VORNICU
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După primirea corespondenței

Atentat O.A.S. ia iocuința 
fui R. Guyot

PARIS 7 (Agerpres). — Ucigașii 
fasciști au săvîrșit la 7 februarie un 
atac terorist la locuința lui Ray
mond Guyot, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Francez. în urma exploziei 
bombei a fost rănită soția lui Guyot 
și trei muncitori care lucrau în a- 
propiere. Raymond Guyot nu era 
acasă în momentul exploziei.

După o jumătate de oră de la ex
plozie, muncitorii din Paris indig
nați de atentatul mîrșav al ultra- 
coloriialiștilor au organizat o de
monstrație de masă de protest în 
Piața Republicii, unde se află locu
ința lui Raymond Guyot

&
Din cauza grevei lucrătorilor dé la metroul din Londra, mil de oa

meni, caro folosesc în mod obișnuit metroul, sînt nevoițl Să călătorească 
cu autobuzul. In fotografie :'londonezi la coadă într-o stație de autobuz.
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LONDRA 7 (Agerpres). — Dezvă
luirile unui reprezentant al guver
nului britanic în legătură cu sumele 
importante cheltuite pentru așa-zi- 
sul proiect „Blue Steel“ de constru
ire a unei rachete care să poată 
transportă bomba cu hidrogen, au 
provocat un adevărat scandal în 
Marea Britanic. „Potrivit acestor 
dezvăluiri, scrie ziarul tiDaily He
rald“, o asemenea rachetă „Blue

Steei“ va costa circa 60 de milioane 
de lire sterline, adică de cinci ori 
mai mult decît se prevăzuse inițial, 
la lansarea proiectului. în 1955. Și 
lucrările nu s-ail terminat încă". 
De altfel, subliniază ziarul, după 
părerea experțilbr militari, cînd 
această armă vă fi gata — probabil 
peste doi ani — ea va fi pe de-a 
întregul depășită.

o®o--------

Ce va aduce Greciei aderarea 
comuna"la „Piața

ĂTENA 1 (Agerpres). — TASS : 
La Atena se află într-o vizită ofi
cială președintele Adunării parla
mentare vest-europene, Hans Fur
ier. După cum relatează ziarul 
„Kathimerini”, Furier a avut con
vorbiri importante cu primul mi
nistru Karamanlis și cu alte per
soane oficiale în_legătură cu adera
rea Greciei la „Piața comună”.

„Nuîricape nici o îndoială că ade
rarea Greciei la „Piața comună”, a 
déclarât la 5 februarie prof. N. Ki- 
țikiș, deputat al partidtilui E.D.A., 
va îhSemna înrobirea politică și de
pendența acesteia de Bonn-ul peo- 
hitlerlștilor“. De aceasta primejdie 
este conștient și guvernul grec, dar 
el insista asupra aderării din consi
derente politice.

<!>•<>-----------

Miting de protest în 
de a agrava

(Agerpres). — La 5 fé-
se-

DELHI 7 . _ _ 
bruarie a avut loc la Delhi lä „ 
diul Institutului de relații afro-asiâ- 
tice și internaționale, sub președin
ția lui Aruna Asaf Aii, militantă dé 
frunte pe tărîm obștesc din India, 
un miting organizat de Comitëtül 
național de protest împotriva aju
torului militar american acordat Pa
kistanului, și de Comitetul dinKaȘ- 
mir, în semn de protest împotriva 
noilor încercări ale autorităților pa
kistaneze de a agrava problema 
Kașmirului. Participanții h. miting, 
se spune în rezoluția adoptată în ca
drul mitingului, salută fermul refuz 
al primului ministru Nehru de a

)bicma Kașmirului
primi propunerea președintelui Ken
nedy cu privire la numirea unui re
prezentant al S.U.A. în calitate de 
médiatof în litigiul dintre India și 
Pakistan. în rezoluție se condamnă 
acțiunile puterilor occidentale care 
sprijină cererile neîntemeiate ale 
Pakistanului de a sé discuta îil Corii 
siliul de Securitate al O.N.U. așa- 
zisa problemă a Kașmirului și se 
aduc mulțumiri U.R.S.S. și altor țări, 
care s-au pronunțat împotriva aces
tei discuții și au caracterizat convo
carea Consiliului de Securitate ca o 
acțiune provocatoare întreprinsă 
interesul puterilor Occidentale și 
Pakistanului.

--------- <>«o-

SALAN Șl ... O. I. A.

în 
al

Săptămînalul 
que" a relatat 
petenia O.A.S., 
a făcui..........
o serie 
C.I.A.

relatat
tunisian „Jeune Afri
că zilele acestea, că- 
fostul general Salan, 
în Maroc tinde a avut 

cu agenți ai
o vizită 
de întrevederi

— Agenția Centrală de Investi-

căgații a S.U.A. Săptămînalul scrie_
Salan a plecat în Maroc cu un avion 
civil al unei societăți de prospectare 
a petrolului în Sahara. Avionul în 
care se afla Salan a aterizat la aero
portul bazei americane de la Kenitra.
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Popoarele Americii Latine
solidare cu Cuba din partea

fost spriji-
Papaspiru, deputat din par- 
iunii de centru” și fost mi-

de-a DECLARAȚIA DELEGAȚIEI 
ECUADORULUI

trivește oricăror acțiuni Interventio
nist".

„UN RĂSPUNS ĂL POPORULUI 
CUBAN DAT COMPLOTURILOR 

O.S.A."

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

ProbBema eliberării lui Mauolis Glezos 
a fost pusa in parlamentul grec

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — „Cea de-a doua Declarație 
de la Havana este un mare docu
ment politic care subliniază cu tărie 
și cu ajutorul unei argumentări de 
neclintit că în multe țări ale Ame
rica Latine revoluția a devenit în 
prezent inevitabilă" — scrie în- 
tr-un editorial publicat la 6 februa
rie ziarul chilian „EL SIGLO“.

Ziarul arată că Adunarea Națio
nală Generală a poporului Cubei „a 
fost răspunsul pe care acest popor 
l-a dat comploturilor O.S.A... Rea
litatea revoluției cubane 
cunoscută peste tot, pătrunde 
toate colțurile continentului".

devine 
în

„SPRIJIN Șl MAI HOTĂRÎT 
REVOLUȚIEI CUBANE"

QUITO 7 (Agerpres). — „Federația 
'femeilor din provincia Guayas (E- 
cuador) sprijină pe 
cubană și cea de-a 
de la Havana" — a 
Calderon, președinta 
derația — a spus ea 
importanța reală a conferinței O.S.A. 
constă în faptul că după terminarea 
ei, Cuba este și mai puternică decit 
înainte și popoarele Americii Latine 
acordă un sprijin și mai hotărît re
voluției cubane“.

deplin revoluția 
doua Declarație 
declarat Alba- 
Federației. „Fe- 
— consideră că

„ÎMPOTRIVA MIZERIEI 
ȘI EXPLOATĂRII"

LIMA 7 (Agerpres). — „Cea 
doua Declarație de la Havana, adoptată
de a doua Adunare Națională Generală 
a Poporului Cubei, va ajuta la mobili
zarea popoarelor Americii Latine în 
lupta împotriva mizeriei și exploatării” 
— a declarat la Lima Max Hernandez, 
președintele Federației studenților din 
Peru. El a adăugat că studenții peru- 
vieni sprijină cu hotărîre această De
clarație.

POZIȚIA BRAZILIEI

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, primul ministru a-l Braziliei, 
Tancredo Neves, a aprobat la 6 fe
bruarie poziția de „apărare intran
sigentă a principiilor neintervenției 
șl autodeterminării" adoptată de 
delegația braziliană la conferința 
de la Punta del Este. Premierul 
brazilian a declarat că această 
poziție „a fost elaborată și aproba
tă de Consiliul de Miniștri al Bra
ziliei".

în același timp, ministrul Aface
rilor Externe al Braziliei, Santiago 
Dantas, a luat cuvîntul la posturile 
de televiziune și a declarat, în le
gătură cu conferința O.S.A. de la 
Punta del Este, că „Brazilia preco
nizează coexistența pașnică drept 
un mijloc de a evita conflictele ar
mate și din această cauză se împo-

QUITO 7 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina relatează că la 6 fe
bruarie, delegația Ecuadorului, care 
a participat la conferința de la 
Punta del Este, a dat publicității o 
declarație în care subliniază că 
„excluderea guvernului unui stat 
membru al sistemului interameri- 
can nu este conformă cu Carta 
O.S.A., nici cu Tratatul de asistență 
mutuală și din această cauză exclu
derea Cubei din O.S.A. nu are nici 
o bază juridică“. Declarația arată 
că orice interpretare denaturată a 
Cartei O.S.A. „creează un precedent 
cu consecințe primejdioase pentru 
viitorul întregii Americi".

ATENA 7 (Agerpres). — Uniu
nea democrată de stînga a ridicat 
în mod oficial în parlament la 6 
februarie problema eliberării neîn- 
tîrziate a eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, pentru ca a- 
cesta să-și poată ocupa locul legi
tim în parlament. La alegerile par
lamentare din anul 1961, Glezos a 
obținut 70.000 voturi, fiind ales

deputat în parlament 
orașului Atena.

Propunerea E.D.A. a 
nită de 1 . 
tea „Uniunii 
nistru.

Președintele parlamentului, Ro- 
dopulos, a anunțat că propunerea 
E.D.A. „va fi studiată și supusă la 
timpul potrivit discuției în pâr- 
lament”.

Sesiunea Comisiei Dunării 
și-a încheiat lucrările

Nol comploturi împotriva Cubei 
puse la cale în S.U.A.

Acord comercial 
între Cuba și Guineea

HAVANA 7 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Prensa Latina, la Co
nakry a fost semnat un acord comer
cial pe timp de 5 ani între Cuba și Re
publica Guineea. Potrivit acordului, 
Cuba va exporta în Guineea zahăr, 
tutun, cafea, jucării și îmbrăcăminte, iar 
Guineea va exporta în Cuba uleiuri 
vegetale, bauxită, minereu de fier și 
alte produse.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 
Budapesta și-a încheiat lucrările 
cea de-a XX-a sesiune a Comisiei 
Dunării.

La lucrările sesiunii, care au durat 
două săptămîni, au luat parte dele
gațiile Austriei, Bulgariei, Cehoslo
vaciei, Iugoslaviei, Romîniei, Unga
riei, Uniunii Sovietice, reprezentanți 
ai administrației fluviale speciale a 
Porților de Fier. La sesiune au asis
tat de asemenea colaboratori ai Mi
nisterului Transporturilor al R. F.' 
Germane, ai Organizației meteoro
logice mondiale, Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa, Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică și ai Uniunii Camerelor 
Comerț de pe Rhin.

Sesiunea a discutat raportul 
privire la îndeplinirea planului
activitate a Comisiei pe anul 1961, 
probleme tehnice, de navigație, hi- 
drometeorologice, statistice, juridice 
și sanitare în legătură cu îmbună
tățirea și dezvoltarea continuă a

navigației pe Dunăre. Lucrările se
siunii s-au desfășurat în spiritul co- 
laborării și înțelegerii reciproce, 
toate hotărîrile sesiunii au fost a- 
doptate în unanimitate.

De ce s-au stins cuptoarele 
la Sauda

de

çu 
de

Două mii de participant la un miting de protest împotriva bazelor 
militare ale S.U.A. în Japonia, organizat la Fukuoka, pătrund pe teri
toriul bazei scandînd „Imperialiștii americani să se care acasă 1”.

----------0»0—;------

Cum a fost întîmpinat R. Kennedy 
la Kyoto și Osaka

NEW YORK 7 (Agerpres). — Că
peteniile contrarevoluționarilor cu
bain care și-au găsit refugiul în 
S.U.A. pun la cale noi comploturi 
împotriva poporului cuban. Acest 
lucru a fost confirmat la 6 februa
rie de Miro Cardona, președintele 
așa-zisului Consiliu revoluționar 
cuban, cu sediul în orașul Miami, 
în cursul unei conferințe de presă 
pe care a ținut-o după ce s-a îna
poiat de la Punta del Este, unde

---------o»o

a participat în calitate de „obser
vator“ la conferința O.S.A.

Miro Cardona a spus că repre
zentanți ai contrarevoluționarilor 
au fost trimiși în diferite țări lati- 
no-americane spre a obține „spri
jin“ pentru noi acțiuni armate îm
potriva guvernului Castro și a 
adăugat că acest „program“ a fost 
elaborat de acord cu unii condu
cători ai cercurilor reacționare la- 
tino-americane.

„Vom continua lupta pină la capăt"
declară minerii din Decazeville participant la greva foamei

de

PARIS 7 (Cores* 
pondentul Agerpres 
transmite) :

Vestea că 20 
mineri de la Decaze
ville, aleși prin tra
gere la sorți dintre 
cei 250 de voluntari 
pentru această acțiu
ne au început de 
luni după-amiază 
greva foamei, a pro
dus o profundă im
presie în întreaga 
Franță'. Datorită fap
tului că minerii de 
aici sînt în ' grevă’ de 
50 de zile, noua ac
țiune este considera
tă de majoritatea o- 
piniei publice france
ze drept un act de 
mare curaj și h’otă- 
rîre.

-----  --------- o «o---------

Zborul lui J. Glonn amînat pentru a șasea oara
CAPE CANAVERAL 7 (Agerpres) ' perite numeroase defecțiuni, inclu- 

Agenția U.P.I. anunță că zborul ,: siv în sistemul alimentării cu oxi-
cosmic al astronautului american . gen' și al debitului de carburanți. 
John Glenn, care urma să aibă " ' •
loc la 13 februarie pe o orbită în " '• '
jurul globului pămîntesc, a fost f 
amînat din nou.

Această amînare, pentru a șasea
oară, a zborului lui Glenn, a fost __ „___________
provocată de faptul că în racheta ca ja prima amînare : „Deranjamente 
purtătoare „Atlas“ și în cabina tehnice" la mecanismele rachetei pur- 
cosmică „Mercury“ au fost desco- . tătoare „Thor-Delta".

Proiect de casca pentru cosmonauții americani

. CAPE CANAVERAL 7 (Agerpres). 
î- Pentru a doua oară în decurs de 
48 de ore, oamenii de știință ameri
cani au amînat, cu numai 2 minute 
înainte, lansarea unui satelit meteo
rologic „Tiros", Cauzele sînt aceleași

$ OSLO 7 (Agerpres). — în micul 
s orășel industrial - norvegian Sauda 
< domnește o liniște neobișnuită. S-șu 
? stins cuptoarele de topire, a încetat, 
) zgomotul concasoarelor la marea 
5 Întreprinde;e electrochimie^ „Elec- 
( trik Fuțn'es Prodakts Company“. 
! Muncitorii au declarat grevă. Ca 
f urmare a luptei perseverente pentru 
> drepturile lor, muncitorii întreprin- 
I derii și-au cîștigat dreptul de a 
I participa la' rezolvarea problemelor 
' cu privire la repartizarea forței de 
; muncă în întreprindere. Acest drept 
' a fost înscris în contractul de mün- 
; că. Ți în prezent patronii
; insistă ca din noul contract să fie' 

exclus acest punct. ..
Greviștii cer garantarea dreptului 

la muncă. Cu lupta lor sînt solidari 
muncitorii de la alte întreprinderi.

TOKIO 7 (Agerpres). — Noi de- trarea în hotelul „Miyako“ unde 
monstrații ostile l-au întîmpinat pe avea reședința Kennedy, pu. 
Robert Kennedy,'-ministrul-Justiției pancarte pe care era scris: „A^f 
al S.U.A., la Kyoto și Osaka, două flcani, cărați-vă acasă !", „Imperta- 
localități importante din Japonia. 1 — J—■
După cum se știe, Robert Kennedy 
vizitează în prezent Japonia în ca- 
drțiî unei călătorii- în jurul lumii. " 

.Grupuri de demonstranți l-au în
tîmpinat la Kyôto pé Robert Ken
nedy cu strigăte de „Cară-te acasă, 
Rdbert Kennedy >!“. Grupurile de de
monstranți, care s-au masat la in-
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“A

■aa „Imperia
lismul american — dușmanul ome
nirii!” și , „Anulează interzicerea 
Partidului Comunist din S.U.A. !“.

• Și là Osaka, important centru in
dustrial, numeroși demonstranți au 
protestat împotriva vizitei lui Ken
nedy. „Dați-ne înapoi Okinawa !“, 
„Cară-te acasă, Robert I“, scan
dau ei.

Ciprioții protestează împotriva 
prezenței bazelor engleze pe insula.

NICOSIA 7 (Agerpres). — TASS. 
In Cipru crește mișcarea de pro

test 'împotriva prezenței bazelor ra- 
cheto-nucleare engleze pe teritoriul 
insulei. în rezoluții și petiții, repre
zentanții diferitelor pături ale popu
lației cer președintelui republicii șa 
ia măsurile necesare, pentru lichi
darea bazelor militare engleze. A- 
cesțe cerihțe răsună din ce în ce 
mai des și la mitingurile și adună
rile oamenilor muncii din Cipru.

<►•0-

Ce a căutat Stikker în S. U. A.

Cu toate acestea,- autoritățile mi
litare engleze continuă să ignoreze 
cerințele legitime ale poporului ci
priot,. Zilele acestea, în împrejuri
mile-satului Xilofag, subunități 
militare engleze de artilerie au fă- 
ciit exerciții- de tragere. Proiect;*, 
lele ' lör, după cum anunță presă 
locală, au explodat pe pămînturile 
cultivate, ale țăranilor din împre
jurimi. Săptămînalul „Nei Keri” 
cheamă guvernul republicii să pro
testeze pe lîngă autoritățile mili
tare engleze împotriva acestei „de
monstrații de forță”.

------ 090------

LA IOWA CITYtăți sus-puse din S.U.A., în presă au 
apărut știri potrivit cărora el inten
ționează să stăruie ca președintele 
să rezolve în cursul acestui an pro
blema punerii armei nucleare ame
ricane la dispoziția N.A.T.O.

întrebat dacă a discutat această 
problemă cu președintele, Stikker a 
refuzat să răspundă direct, dar a 
lăsat să se înțeleagă că ea a fost 
abordată, El a spus că toate aspec
tele politicii militare, inclusiv ar
mamentul clasic și arma nucleară, 
au fost examinate paralel cu pro
bleme politice internaționale, ca de 
exemplu problema Berlinului occi
dental.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
D. Stikker, secretar general al 
N.A.T.O., care se află în vizită la 
Washington, a avut la 6 februarie o 
întrevedere cu președintele Ke
nnedy. După întrevedere Stikker a 
declarat corespondenților că au fost 
discutate numeroase probleme mi
litare și politice care afectează a- 
lianța atlantică. Stikker a spus că 
în numele altor țări ale N.A.T.O. el 
a pus președintelui S.U.A. o serie 
de problème și că reacția președin
telui la acestea a fost „cea mai po
zitivă“. 1

în ajunul sosirii lui Stikker în 
S.UA. pentru consultări cu preșe
dintele Kennedy și cu alte oficiali-

Semnificația a 53 
de minute

NEW YORK 7 (Agerpres). După 
cum relatează
Press, un grup de profesori univer
sitari, studenți și locuitori din Iowa 
City au hotărît să declare o „pau
ză a păcii" de 53 minute, în care 
timp să nu lucreze. Termenul de 
53 de minute a fost ales în mod sim
bolic — cîte un minut pentru fiecare 
miliard din noul buget american a- 
locat cheltuielilor militare. Dorr 
Hudson, primarul orașului, a' apro
bat de asemenea această inițiativă.

agenția Associated

celor 
care 

decit 
din

(Desen de EUGEN TARU)colonialismulnu pot ierta• • •Afro-asiaticu

La 6 februarie, în 
cea de a doua zi a 
grevei foamei, în 
timp ce cinci doctori 
din Decazeville 
ceau 
dical 
neri, 
unul 
ției : 
acesta, ni se face o 
vizită medicală, 
aștept rîndul. 
rășii 
vom 
pînă 
timp 
direcțiunea 
nu vor să 
leagă".

în legătură cu 
discursul președinte
lui De Gaulle, cei 20

fa
un control me- 
celor 20 de ml- 
Pierre Sanchez, 
din ei, scria so- 
„în momentul

îmi 
Tova- 

mei și cu mine 
continua lupta 
la capăt atît 
cit guvernul șl 

minelor 
ne înțe-

de mineri au decla
rat : „Ni se pare că 
generalul De Gaulle, 
cînd vorbea ieri seară 
(luni — n. r.) la ra
dio, a uitat că în 
Franfa există și ba
zinul Aveyron. El a 
proclamat că țara 
noastră este bogată și 
prosperă, că împarte 
bani țărilor mai pu
țin bogate. De ce nu 
dă satisfacție 
2.200 de mineri 
nu cer altceva 
să poată trăi 
munca lor?“.

Fondul de solidari-; 
täte cu greviștii a a* 
tins aproape suma de 
90 milioane franci 
vechi.
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Umflarea bugetului militar al R*F,G
BONN 7 (Agerpres). — TASS 

transmite : Proiectul noului buget 
de stat al R.F. Germane pe anul 
1962, prezentat de guvernul vest- 
german spre aprobarea Bundesta- 
gului prevede o creștere importantă 
a cheltuielilor pentru Serviciul fe
deral de informații. Aceste alocări 
cresc cu 8,215 milioane mărci ajun- 
gînd la 52,5 milioane mărci. Chel
tuielile destinate așa-zisului De
partament pentru apărarea consti
tuției, care se specializează în per
secutarea organizațiilor democrati
ce, cresc cu aproape 40 la sută.

Sporesc de asemenea considera
bil cheltuielile pentru Departamen
tul jjresei și informațiilor de pe 
lînga guvernul R.F. Germane, care 
se vor cifra Ia aproximativ 93,9 mi
lioane mărci. Bugetul cancelarului 
federal și al Departamentului can
celarului federal va crește în acest 
an în total cu 22,6 milioane mărci. 
Fondul secret al cancelarului Ade
nauer, care nu este supus contro
lului parlamentului, va însuma 13 
milioane mărci.

Potrivit bugetului militar, 
crește în acest an cu 907 milioane 
mărci alocările pentru achiziționa
rea avioanelor, proiectilelor teleghi
date și a aparatajului tehnic pentru 
aviație.

MIRNU. Pe bordul motonave! „Obl" 
se află un grup de oercetători polari 
care vor sosi zilele acestea în Tara 
Enderby unde se creează o nouă stațiu
ne științifică antarctică sovietică.

La cercetările științifice care se 
vor efeotua la aoeastă stațiune, vor 
participa, de asemenea, și trei oameni 
de. știință . din R.S. Cehoslovacă.

BERLIN. La Dortmund continuă 
prooesul înscenat d-nei Elfriede Led- 
won, pusă sub acuzare pentru că a 
participat la mișoarea democratică de 
femei. In declarația făcută la tribunal, 
E. Ledwon a spus că ea a luptat pen
tru menținerea păcii, împotriva reîn
vierii fasoismului, pentru egalitatea în 
drepturi a femeilor.

SEUL. Trupe americane șl sud-co- 
reene ou un efectiv de peste 75.000 de 
oameni au început marți manevre mi
litare în imediata apropiere a liniei 
de demarcație dintre R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud. La manevre iau par-

te armata I a S.U.A., o companie de 
militari turci, o companie de tallan- 
dezi și 4 divizii sud-ooreenc.

ROMA. La 7 februarie a început 
greva de 48 de ore a celor 40.000 mun
citori din industria de mase plastice 
din Italia. Greviștii oer încheierea u- 
ttut nou contract colectiv, care să pre
vadă îmbunătățirea situației lor ma
teriale.

■ TOKIO. La 6 februarie, în prefectu
ra Kagosima (insula Kiusiu) s-a pră
bușit un avion al forțelor militare ja-

poneze. Tot la 6 februarie, la nord 
de insula Honsiu s-a prăbușit în mare 
un avion antisubmarin al forțelor 
maritime militare japoneze. Din cei 
11 soldați aflați în avion trei au 
murit, iar unul este grav rănit.

ATENA. 260' textiMști de la fabrica 
de textile din orașul Voios (Grecia) 
s-au închis recent în fabrică și au de
clarat greva foamei. Oamenii muncii 
din alte întreprinderi ale acestui oraș 
au declarat grevă în semn de solida
ritate cu textiliștii.

•®.

Tineri vest-germani 
protestează împotriva 

înarmării atomice a 1LF«G»
DÜSSELDORF 7 (Agerpres). — La 

Conferința regională, care a reunit 
timp de două zile la Düsseldorf pe 
reprezentanții Sindicatului tinerilor 
muncitori din întreprinderile co
merciale din landul vest-german 
Renania de nord-Westfalia, a fost 
adoptată o moțiune prin care se 
exprimă protestul tinerilor vest- 
germani împotriva încercărilor de 
a se obține înarmarea atomică a 
Btmdeswehrului. Participanții la 
conferință, reprezentînd peste 10.000 
de tineri muncitori din întreprin
derile comerciale, au cerut guver
nului landului și guvernului fede
ral să renunțe la politica de mili
tarizare a țării.

Revista „THE NEW YORK TIMES 
MAGAZINE" s-a ocupat de curînd 
de problema relațiilor puterilor occi
dentale cu țările afro-asiatice, ana- 
lizînd implicațiile pe care le are 
pentru Occident faptul că aceste 
țări au un rol tot mai mare în O.N.U.

„Spectaculoasa schimbare care a 
avut loc în raportul de forțe la 
O.N.U. — menționează revista — 
poate fi observată dintr-o singură 
privire aruncată asupra Adunării 
Generale. Pe estrada de sub em
blema O.N.U. se află locurile secre
tarului general al O.N.U., și al pre
ședintelui Adunării Generale, primul 
— un asiatic, al doilea — un afri
can. Scaunele așezate mai jos sînt 
ocupate de cel mai mare grup de 
delegați — 50 din 103, grupul afro- 
asiatic, iar în galeriile rezervate vi
zitatorilor se află bărbați și femei 
din vreo șase teritorii africane, care 
vor deveni în curînd independente 
și vor intra în O.N.U.

Țările africane și asiatice au mul
te lucruri comune. Majoritatea popu
lației lor este de culoare. Multe din 
aceste țări au fost colonializate. In 
afară de aceasta, ele aparțin ace
leiași părți a lumii, părții 
dezvoltate economicește.

Care este concepția despre 
a delegațiilor afro-asiatice î 
cepția lor este aceea a oamenilor 
care au fost subjugați și asupriți 
și vor acum să întoarcă roata (adi
că să beneficieze de propriile lor 
avuții — n.r.). Mulți dintre ei consi-
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deiă lupta care se dă în lume nu 
în sensul luptei dintre comunism și 
„lumea liberă", ci a oprimaților îm
potriva asupritorilor, a săracilor îm
potriva bogaților, iar ca bătălie 
imediată, cea a popoarelor subju
gate împotriva dominației coloniale.

De la sfîrșitul războiului și pînă 
acum, 43 de țări și-au cîștigat liber
tatea, iar alte șase țări sînt pe cale 
de a deveni independente.

De ce nu pot popoarele afro-

Răsfoind presa străină

asiatice să uite trecutul lor co
lonial ? Nu-1 pot uita pentru că nu 
a trecut prea mult timp de atunci... 
Africa mai este încă plină de ră
mășițe colonialiste ca Algeria, unde 
continuă războiul, vastele posesiuni 
portugheze Angola și Mozambic, 
unde condițiile — după cum au a- 
firmat chiar persoane oficiale ame
ricane — sînt „groaznice", posesiu
nile britanice din Africa, unde dom
nește colonialismul „coloniștilor 
albi", Africa de Sud, în care există 
apartheidul.

în sfîrșit, ele nu pot uita trecutul, 
deoarece multe din aceste țări au 
progresat foarte puțin. „Urîm puteri
le occidentale" — a declarat pe un 
ton aprins un delegat arab. „în țara 
mea nu există nici un om a cărui fa
milie să nu fi avut de suferit de pe 
urma britanicilor", a spus el în con-

Prăpastia dintre țările afro-asiati
ce și S.U.A. — arată mai departe 
revista — s-a adîncit în mod ine
vitabil din cauza problemelor rasia
le din S.U.A. „Dacă democrația voa
stră acordă libertatea urei de rasă, 
atunci nu este’o' democrație bună. 
Mai bine ați crea un climat în care 
să nu poată exista ură", a spus 
un delegat din Mauritania.

„Adevăratul motiv pentru care nu 
iubim democrația (este vorba de 

. democrația burgheză din țările oc
cidentale — n.r.), a spus ùn alt de
legat african, este că am văzut de
seori cum a fost încălcată. Puterile 
coloniale au organizat acum cîțiva 
ani alegeri în unele din țările noa
stre, dar întotdeauna cîștigau unel
tele lor și ele formau guverne care 
colaborau cu guvernanții colonia
liști și nu cu poporul african".

. In continuare revista se referă 
la influența pe care o exercită a- 
supra afro-asiaticilor exemplul 
Uniunii Sovietice și ajutorul, ei pen
tru dezvoltarea economică a tine
relor state independente. Lide
rii afro-asiatici sînt revoltați de 
faptul că puterile occidentale îi 
critică pentru ajutorul pe care îl ac
ceptă din partea Uniunii Sovietice.

„Cînd ne-am eliberat — .spun 
unii dintre aceștia — am spus că 
orice englez câre nu poate accepta 
să fie guvernat de africani să pă
răsească țara. Mulți ingineri și teh
nicieni-au plecat. Foarte bine — la 
cine să ne adresăm ? La Statele U- 
nitè. Foarte puțini tehnicieni au 
venit de acolo. Dar. U.R.S.S. a fost

tinuare. Cu toate acestea țara lui nu 
mai este de zece ani sub dominația 
britanică. Dar, deoarece țara lui 
nu-și poate rezolva nici acum pro
blemele economice și sociale 
arzătoare, poporul acestei țări con
tinuă să-i învinovățească de acest 
lucru pe foștii colonialiști. (Revista 
desigur, trece sub tăcere urmările 
grele ale îndelungatei dominații 
colonialiste, care nu pot fi lichi
date de la o zi la alta — n. r.).

Preocuparea țărilor afro-asiatice 
de a-și rezolva propriile lor proble
me determină și atitudinea lor față 
de S.U.A., U.R.S.S., neutralitate și 
O.N.U."

Un delegat irakian a explicat în 
felul următor resentimentele pe care 
popoarele afro-asiatice le au față 
de S.U.A.:

„Aliații voștri britanici, francezi, 
portughezi, belgieni, sînt dușmanii 
noștri". Această afirmație este au
zită mereu.

Există însă și o oarecare teamă 
față de dominația americană. Acea
stă teamă ia proporții cînd se aude 
că în Congresul S.U.A. se fac pre* 
siuni pentru folosirea ajutorului a- 
merican în scopul cîștigării de vo
turi la O.N.U.

„Credeți că puteți cumpăra oa
meni cu dolari americani î* a în
trebat un delegat din Africa de Nord. 
„Vă înșelații La dracu, mal bine • — -- ------ .---• -----g.- r ;v
murim de foame. De ce credeți că dispusa sa ne dea. ingineri și teh- 
puteți cumpăra oameni ? Aceasta nicieni. Bravo lor 1 Nu o să închl- 
este cel mai dezgustător lucru car«’ dem fabricile pentru că nu putem 
există pe lume". obține ingineri occidentali*.

•O-------------

în asemenea lo
cuințe dărăpăna
te, care amenință 
să se dârîme 
peste locatari, 
trăiesc numeroși 
muncitori din ora
șul italian Pa
lermo

■ ’ * *

Marc catastroîă minieră în Saar
• 110 morțl, un mare număr de răniți ți dispăruți • Peste 200 

mineri blocafi în fundul minei

SAARBRÜCKEN -7 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că miercuri 
dimineața, la mina de cărbuni „Luisenthal” din Voelklingen (bazinul Saar), a 
avut loc o puternică explozie.

Potrivit ultimelor știri, tn acest tragic accident, care s-a produs din cauza 
lipsei măsurilor de protecție, țl-au găsit moartea 110 mineri, 85 au fost răniți. 
Iar numeroși alții stnt dafl dispăruți. După cum arată agenția France Presse, 
pentru salvarea acestora există puține șanse.

Agenția U.P.I. relatează că după o muncă de mal bine de 5 ore echipele 
de salvare abia au putut stabili legătura cu cei peste 200 de mineri blocațl 
tncă tn mină după catastrofă.
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