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Legume mai multe
în tot timpul anului

Tn regiunea Maramureșnumai cantități mari
la

fa
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Pentru o Pună aprovizionare 
a populației din regiune cu legume Nuci și sortimente variate

■O; • li2^7

La Consfătuirea pe țară a țărani
lor colectiviști s-a arătat că este 
necesar ca în jurul orașelor și cen
trelor muncitorești să se dezvolte 
zone legumicole puternice pentru a 
se asigura aprovizionarea cît mai a- 
bundentă a populației și a se evita 
transportul costisitor de la distanțe 
mari. în ultimii ani, în regiunea 
Ploiești s-a dezvoltat industria pe
trolieră, metalurgică, constructoare 
de utilaj petrolier și alte ramuri 
ale economiei. Ca urmare, populația 
orașelor Ploiești, Tîrgoviște, Cîm- 
pina, Buzău și a altor centre mun
citorești a crescut mult. Aprovizio
narea populației cu produse agro- 
alimentare, printre care legumele o- 
cupă un loc important, a stat per
manent în atenția organelor locale 
de partid și de stat.

Condițiile de climă și sol exis
tente în regiunea noastră permit 
dezvoltarea culturii legumelor și 
obținerea unor producții mari.

Comitetul regional de partid a in
dicat comitetelor orășenești și ra
ionale de partid, sfaturilor popu
lare să ia măsuri pentru folosirea 
acestor condiții în așa fel îneît în 
junii orașelor și centrelor munci
torești să se dezvolte mari zone le
gumicole. Față de ceilalți ani, în 
1961 aprovizionarea pieței s-a făcut 
într-o mai mare măsură cu legume 
din producția proprie a regiunii. 
S-a resimțit totuși lipsa legumelor 
timpurii și a unui sortiment cît mai 
variat în prima perioadă a anului.

Pentru asigurarea necesarului de 
legume s-au luat măsuri ca supra
fața cultivată cu legume să crească 
anul acesta la 7.900 ha., fiind ast
fel cu peste 900 ha. mai mare decît 
în 1961. Se prevede o producție to
tală de 130.350 tone, eșalonată în 
așa fel îneît pe piață să existe le
gume din primăvară și pînă toam
na tîrziu.

Ca urmare a hotărîrii conferinței 
regionale de partid, comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional a 
organizat colective formate din spe
cialiști care au primit -— 
să studieze în_ bazinele legumi
cole Ploiești, 
posibilitățile de extindere a supra
fețelor cultivate cu legume în gos
podăriile agricole colective, precum 
și de profilare a unor asemenea uni
tăți în producerea legumelor. De ase
menea, s-au analizat măsurile luate 
de comitetele executive ale ^sfaturi
lor populare raionale și orășenești 
pentru creșterea producției de le
gume și stadiul lucrărilor în acest 
sector. Pe baza acestor analize s-a 
prevăzut ca suprafața cultivată cu 
legume de către gospodăriile colec
tive și gospodăriile de stat să a- 
jungă în bazinul legumicol Ploiești

la 1511 hectare față de 700 hectare 
în 1961 ; la 738 hectare în bazinul 
Tîrgoviște și la 1292 hectare în ba
zinul Buzău. Toate aceste suprafețe 
au fost alese în cele mai corespun
zătoare terenuri unde se pot asi
gura condiții de irigare.

Gospodăriile. colective măresc su
prafețele cultivate cu legume, căci 
aceasta le aduce însemnate veni
turi bănești. G. A. C. Tîrgșorul 
Vechi a cultivat anul trecut 40 
hectare cu legume și a realizat 
venituri bănești în valoare de peste 
o jumătate milion lei. Colectiviștii 
de aici și-au propus să extindă cul
tura legumelor în 1962 la 68 hec
tare. începînd din acest an, la indi
cația partidului, comitetul regional 
sprijină gospodăriile colective si
tuate în jurul orașelor și centrelor 
muncitorești să dezvolte cultura le
gumelor, astfel ca aceasta să devină 
o ramură de producție de bază. 
G.A.C. „Tudor Vladimirescu” din 
orașul Buzău va cultiva legume pe 
o suprafață de 165 ha ; G.A.C. Bă- 
lenii Sîrbi, raionul Tîrgoviște — 121 
ha ; G.A.C. din cartierul Matei Vo-
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regiunea Maramureș s-au stabilit 
serie de măsuri fehnico-organizato-

in
o
rice menite să asigure aprovizionarea 
pieței cu legume. Zonele legumicole 
cuprind peste 2.000 de hectare de te
ren situat în jurul orașelor și centre
lor muncitorești din regiune.

în urma pregătirilor făcute, planul de 
contractări a fost depășit la roșii timpu
rii și de vară, la gulioare timpurii și alte 
legume la care, în anii frecufi, regiu
nea era deficitară. în total s-au contrac
tat peste plan 2.200 tone de legume.

Din păcate însă nu s-a finuf seama 
de asigurarea cantităților necesare din 
fiecare sortiment. La varză, bunăoară, 
s-a contractat o cantitate mare peste 
plan, în timp ce la rădăcinoase s-au 
contractat cantități mai mici decît 
prevedea planul. De, asemenea, prea 
pujină afenjie s-a acordat aprovizio
nării piețelor cu legume cultivate în 
sere și răsadnije deși există posibilități.

Folosirea tuturor posibilităților în ve
derea aprovizionării piețelor cu legu
me în toate perioadele anului este 
o problemă importantă de care trebuie 
să se preocupe mai îndeaproape atîf 
comisia economică a comitetului regio
nal de partid cît și Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional Mara
mureș.

Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit în audiență pe amba
sadorul U.R.S.S., I. K. Jegalin, care 
i-a înmînat textul mesajului, conți- 
nînd propunerea ca lucrările Comi
tetului celor 18 state să înceapă la

nivel înalt, adresat de N. S. Hruș- 
ciov președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, to
varășului Ion Gheorghe Maurer.

sarcina

Tîrgoviște și Buzău

Aspect de 
desfășurarea 
zei finale a în
trecerii pentru 
titlul de cel mai
bun croitor în
piei®
de talpă.

și ștanțor

întrecere pasionantă... 
Iată-i aplecați asupra 
pieilor pentru fețe de în
călțăminte pe cîțiva mun
citori : unul mai vîrstnic, 
alături unul mai tînăr, o 
fată... Sînt fruntași în 
fabricile de încălțăminte: 
Nicolae Militaru, Cons
tantin Răducanu, Cons
tantin Bratu, Vasile Mi- 
cu, Maria. Csernik și alții. 
Combină tiparele cu pre
cizie ■ și minuțiozitate, 
pentru ca nici un centi
metru de material să nu 
rămînă nevalorificat. Pie
lea se transformă cu ra
piditate în fețe de încăl
țăminte. Oamenii aceștia 
sînt artiști în meseria 
lor.

E vorba de întrecerea 
pe profesii pentru titlul 
de cel mai bun croitor 
în piele și ștanțor de tal
pă, care a avut loc ieri 
în două mari fabrici de 
încălțăminte bucureștene. 
întrecerea antrenează în 
fiecare an numeroși 
muncitori în acțiunea de 
îmbunătățire a calității 
produselor, în obținerea 
de cît mai multe eco
nomii de materii prime 
și materiale prin mai'bu
na gospodărire a acesto
ra, scoate la iveală noi 
fruntași.

Constantin Răducanu se 
va întoarce în curînd în

mijlocul tovarășilor săi 
de muncă de la fabrica 
de încălțăminte din Rm. 
Vîlcea cu diploma de 
cîștigător al titlului de 
cel mai bun croitor în 
piele. El le va povesti 
cum a reușit să economi
sească din cei 738 deci
metri pătrați piele, 44,02 
— din care se pot con
fecționa două perechi și 
jumătate de pantofi. Va 
vorbi de asemenea des
pre Constantin Bratu și 
Vasile Micu, care au ocu
pat locurile II și III, și 
despre alți concurența 
care s-au dovedit price- 
puți în meserie și au-fost , 
întrecuți cu greutate.

Ilie Marin, cîștigăto- 
rul titlului de cel mai 
bun ștanțor, . este , 
bucureștean. Tovarășii I 
săi au aflat în aceeași I 

, zi vestea. L-au primit I 
în mijlocul lor săr- ț 
bătorește. Medieșanul I 
Andrei Graeszer și du- .1 
jeanul Francise Dobai,- I 
care s-au situaț pe locu- ! 
rile II și III la ștanțat, i 
au ridicat de asemenea 
prestigiul colectivelor în ; 
care muncesc. ;

...întrecerea s-a în- I 
cheiat. I-a desemnat pe ! 
cei mai buni dintre cei - • 
buni. ;

MINCULESCU(Foto : R. Costin)

In regiunea București Economii de combustibil

Premieră 
pentru micii 

spectatori

G. A. C. construiesc locuințe 
pentru agronomi și zootehniști

241 de gospodării colective din regiunea București au pre
văzut în planurile lor pe acest an construirea de locuințe for
mate din cite două apartamente pentru a asigura inginerilor 
agronomi și zooteliniști condiții bune de viață.

Totodată în multe gospodării colective s-au organizat loturi 
pentru experiențe, se amenajează case laborator, iar cele 
existente sînt înzestrate cu noi aparate. Aceasta creează ca
drelor cu pregătire superioară, care-i ajută pe colectiviști în 
sporirea producției agricole, mijloace largi pentru efectuarea 
de cercetări științifice.

(Continuare în pag. IlI-a) I. BUDA

afară de

din Grădiștea, raionul Urziceni,La gospodăria colectivă „1 Mai" 
paralel cu amenalarea do noi paturi calde, se face repicatul răsadurilor 
de legume timpurii.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Mecanicii și fochiștii de la depoul 
C.F.R.-Craiova dezvoltă întrecerea 
pentru economisirea combustibilu
lui și remorcarea trenurilor cu to
naj sporit. Astfel, în luna ianuarie, 
s-au economisit 1.220 tone 
bustibil convențional și s-au 

'morcat 204 trenuri 
De la începutul a- 
nului și pînă a- 
cum, s-au t 
portât în 
peste 10.000 
marfă.

com- 
re- 

cu tonaj sporit.

TIMIȘOARA 
(coresp. „Scîn
teii”). — Teatrul 
de păpuși „Pri
chindel” din A- 
rad a prezentat 
în fața micilor 
spectatori din lo
calitate premiera 
piesei „Dacă toți 
am fi leneși”, pe 
o temă privind 
educația copiilor 
preșcolari.

Concerte ale Filarmonicii 
„George Ënescu“

In ciclul „Muzica de-a lungul veacu
rilor'”, Filarmonica de stat „George 
Enescu” prezintă astăzi, miercuri 14 
februarie, orele 20, în sala mică a Pa
latului R. P. Romîne, un medalion 
Mendelsohn-Bartholdy. își dau con
cursul Emilia Petrescu, Martha Kes
sler, Corneliu Gheorghiu, Maria Foti- 
no, Serafim Antropov, George Mano- 
liu și Nicolae Rădulescu.

Vineri 16 Februarie, în aceeași sală, 
va avea loc recitalul flautistului Ale
xandru Nicolae și recitalul de lieduri 
dat de Victoria Drăgănescu-Zimtea.

In raionul Caracal

trans
plus 
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Festivalul filmului la sate
Festivalul filmului la safe a de

venit, în anii din urmă, una din cele 
mai importante acțiuni culturale de 
masă ce se desfășoară în rîndui țără
nimii muncitoare în perioada de iarnă.

Cum se desfășoară această acțiune în 
comunele și satele raionului Caracal ? 
Celor 18 cinematografe sătești li s-au 
distribuit, prin rotafie, în ' 
filme artistice, filme cu caracter agro
zootehnic ca ! „Belșug pe ogoarele 
patriei“, „Două pogoane — 4 recol
te“, „Culfura orezului" și altele, pre
cum și o serie de filme pentru copii.

Pentru a cuprinde un număr cît mai 
mare de cefăjeni, aproape toafe uni- 
tăfile cinematografice au prezentat șase 
spectacole pe săpfămînă, programînd 
cîfe 2 filme.

în multe locuri festivalul filmu-

t

La PARIS, sute de mii de oameni 
au participat la funeraliile celor opt 
victime ale represiunilor polițienești 
din 8 februarie. (Amănunte în 
pag. IV-a).

VIOLONISTUL
acompaniat de orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii din Belgrad, a 
prezentat în sala „Kolarcev Univer- 
zitet" din Belgrad primul său con
cert în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în R.P.F. Iugoslavia îm
preună cu pianistul F. Weiss, în 
cadrul ciclului „Tinerii care cuce
resc lumea". Concertul s-a bucurat 
de un frumos succes.

LA BUENOS AIRES, în 
rii Congresului Național 
finei și în alte cartiere 
șului au avut loc demonstrații de 
masă de protest împotriva1 ruperii 
relațiilor diplomatice cu Cuba.

(Amănunte

ȘTEFAN RUHA,

CONSILIUL PENTRU ELIBERAREA 
OKINAWEI a dat publicității un 
apel adresat tuturor guvernelor și 
popoarelor din lume, corîndu-le 
sprijin în lupta pentru realipirea 
Okinawei la Japonia. în apel se 
subliniază că Statele Unite au refu
zat să înapoieze Japoniei acest te
ritoriu, pentru a-și putea menține 
bazele militare de acolo. „Acesta 
nu este decît un exemplu al poli
ticii neocolonialismului promovată 
de către Statele Unita", se spune 
în apel.

7 MEMBRI AI FILIALEI DIN MID
LAND A „COMITETULUI CELOR 100” 
au vizitat consulatul american din 
Birmingham, pentru a-și exprima 
protestul împotriva hotărîrii 
de a relua experiențele cu 
nucleară în atmosferă.

lui penfru safe a constituit prile
jul unor, .manifestări care, prin conți- 
nutul lor, corespund unor preocupări 
de cea mai arzătoare acfualiiate. Bună
oară, în comuna Amărăștii de Sus, îna
intea prezentării unor filme, s-au expus 
conferinfe urmărite de țărani cu cel 
mai viu interes, pe teme ca : „Impor- 
tanja îngrășămintelor“, „Despre fertili
zarea solului și sporirea producției la 
hectar“ și altele. S-au organizat, de 
asemenea, tot cu prilejul prezentării 
filmelor, seri culturale. Una din aceste 
seri a avut ca temă : „Ne vorbesc 
delegații la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști“, cu care ocazie Ion 
Patru, brigadier din gospodăria co
lectivă a comunei, participant la con
sfătuire, a vorbit despre învăfămintele 
desprinse și despre importanța apli
cării lor în gospodărie. De asemenea, 
l-a organizat o seară de calcul cu 
tema : „Cît va cîștiga gospodăria noa
stră dacă va crește 500—600 păsări la 
hectar".

Dar nu în toate comunele, lucrurile 
stau bine din acest punct de vedere, 
lată, de pildă, comuna Amărăștii de 
Jos. Directorul căminului cultural, Lau- 
renfiu Geambașu, 
pentru perioada festivalului un plan 
de muncă. Pînă 
forul a „păstrat“ 
său 9 conferinfe care ar fi fost ascul
tate cu interes. •

Comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal nu l-a tras la răspundere 
pe director, 
la sine putere,

fața clădi- 
al Argen- 
ale ora-

S.U.Ä. 
arma

Consiliul de Miniștri a aprobat 
măsuri pentru îmbunătățirea ali
mentării cu apă și canalizării a 
încă 13 orașe și centre muncitorești 
în care s-a dezvoltat considerabil 
industria, au apărut noi cartiere și 
a crescut simțitor populația.

în unele din aceste orașe lucră
rile au și început. La Reghin se 
execută în prezent lucrări la stația 
de captare și pompare. Construcția 
a două rezervoare de apă de mare 
capacitate și a unei părți din con
ductă și rețeaua de distribuție' a 
apei s-a terminat.

Importante lucrări de canalizare 
încep și la Galați, în cartierul Țigli- 
na I, unde se construiesc numeroase 
blocuri de locuințe și clădiri social- 
culturale pentru cei care vor lucra 
la marele combinat siderurgic.

Și în vechiul oraș al pescarilor 
de la gurile Dunării, Sulina, va fi

extinsă rețeaua de distribuție a apei 
și se vor face amenajări la instala
țiile stației de captare etc. Urmbază 
să fie înlocuită treptat vechea re
țea de alimentare și canalizare.

Concomitent cu lucrările necesare 
orașului Hațeg se va realiza alimen
tarea cu apă și canalizarea abato
rului de mare capacitate care se 
construiește aici.

îmbunătățirea canalizării orașului 
Bîrlad, unde în 1961 s-a construit 
printre altele un canal colector, va 
continua și în acest an. Principalele 
artere ale orașului se racordează la 
noul canal. Pe măsura sistematizării 
orașului și construirii de noi blocuri, 
asemenea amenajări se continuă și 
pe alte străzi. Lucrări de acest gen 
urmează să se facă și la .Lupeni, Tg. 
Jiu, Sibiu, Tulcea, Turda, Giurgiu, 
Caransebeș, Buzău.

înțelege că toa
te acestea au 
dus la creșterea 
veniturilor colec
tiviștilor. Valoa
rea zilsi-muncă 
Pechea, Bolotești, 

Puroelești și altele s-a ridicat la 37—-40 lei.
Aceste realizări ale gospodăriilor colective au 

fost larg popularizate de organele și organiza
țiile de partid.

Terminarea colectivizării agriculturii regiunii 
creează condiții din cele mai favorabile pentru 
folosirea rațională a pămîntului, sporirea neîn
cetată a producției de cereale, plante tehnice, 
lapte, carne., Sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, colectiviștii din regiunea 
Galați sînt hotărîți să folosească din plin aceste 
condiții, să facă din gospodăriile lor colective 
unități puternice, mari producătoare de produse 
vegetale și animale care să le asigure venituri 
sporite.

In prezent comitetul regional de, partid ela
borează un plan de măsuri pentru întărirea 

19 economico-organizatorică a gospodăriilor co
lective, care prevede, printre altele, măsuri 
pentru pregătirea cadrelor de conducere, întoc
mirea planurilor de producție, organizarea teri
toriului, a brigăzilor și echipelor, buna desfă
șurare a campaniei de primăvară.

Marea forță de atracție a gospodăriilor colective
'S-a încheiat co

lectivizarea agri
culturii și în re
giunea Gallați. 
întinsele sale cîm- 
pii de la Du
năre pînă la poalele munților Vrancei, livezile 
și viile roditoare sînt cuprinse astăzi în cele 
4.'2 gospodării colective, în care muncesc lao
laltă 197.625 familii țărănești. Acest succes deo
sebit în înfăptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al partidului arată că masele 
largi ale țărănimii ș-au convins de superiori
tatea agriculturii socialiste și urmează cu în
credere politica partidului. Mărturie în această 
direcție stă faptul că în luna ianuarie a.c. în 
gospodăriile colective au intrat 14.500 familii 
cu 42.615 hectare, iar în luna aceasta peste 
16.000 de familii.

Un rol deosebit de important în colectivizarea 
agriculturii- regiunii l-a avut exemplul convin
gător . al gospodăriilor colective fruntașe. 
Zeci de gospodării colective mai vechi, cum 
sînt de pildă cele din Pechea, Plo-pu, Mun
teni, însurăței au fost vizitate de mii de țărani 
întovărășiți și cu gospodărie ..................“
s-au putut convinge 
lectivă este singura 
producției agricole și de ridicare a nive
lului lor de trai material și cultural. Colectiviștii 
din Munteni, raionul Tecuci, le-au arătat vizita- 
' 'Tijor din comunele învecinate că anul trecut, 
mc toate condițiile nefavorabile, au obținut 1.400 
kg. grîu la hectar și 2.381 kg. porumb la hectar. 
Apoi i-au dus la grajduri și saivane și le-au 
arătat cele 155 vaci, 100 de scroafe, 1.950 de oi. 
Din valorificarea produselor agricole această 
gospodărie a realizat anul trecut un venit de 
3.104.000 lei. Colectiviștii i-au invitat pe oaspeți 
să vadă cum trăiesc, arătîndu-le casele con
struite în ultimii ani, mobila, aparatele de radio 
cumpărate.

Realizări asemănătoare au putut vedea înto- 
vărășiții și țăranii cu gospodărie individuală și 
la gospodăria colectivă din Oprișănești, raionul 
Făurei. Membrii acestei gospodării au obținut 
în anul trecut 1.780 kg. grîu la hectar, 4.182 kg. 
porumb boabe, 
De 
408 
de 
ds 
lei.

că 
cale

individuală. Ei 
gospodăria co
de sporire a

1.972 kg. floarea-soarelui. 
de animale, care cuprind 

care 160 de vaci, 1.548
la fermele 
taurine, din 

oi și 714 porcine, ei au realizat un venit 
764.900 lei. Venitul total a fost de 2.420.800 
adică 229.659 lei la suta de hectare.

Gospodăriile colective fruntașe din regiune 
demonstrează că prin unire în gospodăria co
lectivă țărănimea capătă putere să sporească 
producția agricolă, să prefacă terenuri sterpe 
în grădini înfloritoare. în unele raioane din re
giunea Galați sînt dealuri și costișe cu terenuri 
erodate, iar în cîmpie locuri nisipoase pe care 
se obține recoltă puțină sau nu se scoate nimic, 
îndrumați de organele regionale și raional®, 
membrii multor gospodării agricole colective

au executat lucrări pentru punerea în va
loare a acestor terenuri prin plantări cu viță 
de vie și pomi fructiferi. In ultimii 5 ani, gos
podăriile colective au executat lucrări de ame
najare. și au plantat peste 5.500 hectare. Ce a

la G.A.C. Cazasu, însurățel, nu și-a întocmit

de curînd, direc- 
în sertarul biroului

Galați - o nouă regiune 
cu agricultura colectivizată

însemnat aceasta pentru colectiviști rezultă din 
următoarele exemple : în 1961, din prima recoltă 
de struguri de la vița de vie plantată pe cele 
32 ha. amenajate în terase, colectiviștii din 
Smulți, raionul Bujor, au obținut un venit 'de : 
peste 500.000 lei, iar cei din însurăței au obți
nut din via plantată pe terenuri nisipoase oîte 
7.000 kg. struguri la ha.

Obținînd producții mari de cereale, carne, 
lapte etc., gospodăriile colective din regiune 
au putut vinde statului cantități mari de pro
duse vegetale și animale, realizînd astfel venituri 
de milioane de lei. în 1961 în medie pe regiune 
veniturile realizate de gospodăriile colective au 
ajuns la peste 130.000 lei la suta de hectare. Se

că, cu de 
luna

Dovadă 
el și-a permis, 

trecută, în plină desfășurare a festivalu
lui filmului la safe, să suspende 14 spec
tacole de film, sub pretextul că sala 
ar fi ocupată cu repetițiile echipelor 
artistice. O serie de spectacole au fost 
suspendate și în comuna Dioști.

O răspundere serioasă pentru defec
țiunile semnalate o poartă comi
sia raională alcătuită în vederea orga
nizării și îndrumării festivalului filmu
lui la sate.

Ultima etapă a festivalului filmului 
reprezintă un prilej de intensificare a 
acestei importante activități culturale.

C. LINTE
Scînteii”R. ATANASESCU 

GH. BALTA
r

(Agerpres)

De très luni pe rampa gării

Tn ultimii an! G.A.C. „Tudor Vladimirescu" din Cudalbi, raio
nul Tecuci și-a sporit mult averea obștească. Anul trecut au fost 
terminate trei grajduri de cite 100 de vaci fiecare (fotografia din 
stînga). Gospodăria are acum o turmă de 1.350 de ol (ioto-

grafia din mijloc). Bibliotecara 
crainic la stația de radioficare, 
dăriile colective din comună și 
dreapta).

Janeta Grecu, care este și 
transmite zilnic vești din gospo- 
din alte părți (fotografia din 

(Foto : Agerpres)

prin părțile acestea, ne uitam cu 
părere de rău cum aceste mașini 
abia ieșite din fabrică- stăteau- cu 
roțile pînă la osii în tină. Acum 
sînt acoperite în întregime cu 

zăpadă. între 
timp vopseaua 
a început să 
se cojească și 
chiar să dispa
ră unele piese, 
știu. Scriu zia- 
cei vinovați de

■in

LA 91OACTII

Anul trecut, prin luna noiem
brie a sosit în stația C.F.R. Bră- 
ila-Port o garnitură cu cîteva 
mașini agricole noi ; combine, se
lectoare etc. Veneau de la Bucu
rești cu desti
nația Brăila. 
Cîteva zile, va
goanele au stat 
încărcate, timp 
in care au fost
percepute taxele respective. Apoi, 
am văzut mașinile alături de 
rampă, pe un teren mereu plin 
de noroaie. Zilnic cînd mergeam 
și mă întorceam de la lucru, eu 
și alți cetățeni ce avem drumul

★

N. R. în urma verificărilor în
treprinse de redacție, s-a consta
tat că sesizarea corespondentului 
voluntar este întemeiată. Mași
nile despre care-i vorba aparțin 
S.M.T.-ului Dăeni, raionul Hîr- 
șoVa, G.A.S.-urilor Nazîru, Gro- 
peni și altele din raionul Brăila. 
Ele stau acolo de la începutul lu
nii noiembrie și au început să se 
degradeze.

(_ Stația C.F.R. Brăila-Port a în

Ale cui or fi nu 
rului pentru ca __
degradarea acestor mașini să fie 
trași la răspundere.

ION TOADER 
economist D.R.N.C.-Brălla

★

științat în repetate rînduri uni
tățile în cauză de sosirea mași
nilor, dar nici una din ele n-a 
fost ridicată pînă acum. Iată un 
exemplu cras de neglijență și 
lipsă de răspundere. Este întruto- 
tul îndreptățită cerința ca orga
nele locale și organele de resort 
ale Ministerului Agriculturii să 
tragă la răspundere așa cum se 
cuvine pe cei vinovați pentru 
toate acestea.
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bac de pe Splaiul Unirii 
cupă îndeaproape de 
calității produselor 
seamă reieșită din 
al P.M.R. cu 
principale ale 
în acest 
de

BACĂU (coresp. „Scînteii”). — 
Zilele trecute, Comitetul orășenesc 
de partid Onești a analizat într-o 
plenară lărgită modul cum a fost 
realizat planul de investiții la lucră
rile industriale din cadrul comple
xului petrochimic cît și la cele so- 
cial-culturale și în special cele pri
vind construcția noului oraș Onești; 
totodată au fost discutate măsurile 
luate în vederea realizării planului 
de investiții pe 1962. La plenară au 
f'>st invitați reprezentanți ai diferi
telor organe centrale — ai Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei, ai institutelor de proiec
tări și reprezentanți ai organelor 
regionale de partid și de stat. Au 
luat cuvîntul numeroși membri ai 
comitetului orășenesc și invitați. în 
încheiere plenara a adoptat o hotă- spre a 
rire care prevede măsuri concrete puneri și sugestii 
menite să asigure îndeplinirea inte- țirea continuă a 

De asemenea, 
periodic de către 
reanu, secretara

- partid, organizează 
discuții de la om la om m icgaiuru 
cu tricotajele expuse la „Vitrina 
calității“ și rezultatele deosebite 
obținute de o serie de fruntași ai 
întrecerii ca Maria Cucu, Gheor- 
ghina Cociș, care realizează numai 
tricotaje de cea mai bună calitate. 

Toate aceste măsuri au duș la 
depășirea simțitoare a planului ca
lității în prima decada , a lunii fe
bruarie. 83 la sută din tricotaje au 
fost numai de calitatea întîia.

*
MOINEȘTI (redacția ziarului „Fla

căra Moineștiului"). — în comuna 
Măgirești a avut loc recent o șe
dință lărgită a biroului comitetu
lui raional de partid Moinești. Au 
fost invitați să ia parte și membrii 
comitetului executiv 
popular, secretarii 
munale de partid, 
turilor populare și 
nelor culturale din 
Valea Tazlăului.

Obiectul ședinței 
rea muncii politice 
șurate în comunele Măgirești și Ar- 
deoani pentru încheierea procesu
lui de colectivizare a agriculturii.

Pe baza discuțiilor purtate și a 
propunerilor care s-au făcut, biroul 
comitetului raional dé partid a ela
borat un plan de măsuri în dome
niul muncii politice și culturale de 
masă.

grală a planului de investiții pe 
1962.

ir
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— Din inițiativa Comitetului regio
nal de partid Dobrogea a avut loc 
la Institutul pedagogic din locali
tate instruirea birourilor organiza
țiilor de bază din școlile de cultură 
generală și școlile profesionale din 
regiune și orașul Constanța. La 
instructaj au participat membrii a 
70 birouri de organizații de bază. 
S-au făcut expuneri pe temele : 
„Rolul si sarcinile organizațiilor de 
partid în școli” și „Preocuparea or
ganizațiilor de partid și a cadrelor 
didactice pentru educarea comu
nistă a tineretului școlar”. Au ur
mat apoi discuții în cadrul cărora 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază au făcut un rodnic schimb de 
experiență.

în încheiere, s-au ținut expuneri 
cu privire la răspîndirea cărții și 
rolul ei în educarea oamenilor 
muncii.

al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, 
în acest scop a fost inițiat un curs 
de ridicare a calificării pentru sor- 
tatori. De asemenea din două in 
două săptămîni se organizează „lec
toratul calității“ în cadrul căruia 
cei mai buni muncitori, tehnicieni, 
ingineri — fruntași în lupta pen
tru produse de Calitate superioară 
împărtășesc metodele lor de mun
că. Tot din inițiativa comitetului 
de partid un colectiv de muncitori 
fruntași se deplasează cu regulari
tate în magazinele din Capitală 
unde se desfac produsele fabricii, 
spre a culege de la cumpărători pro
puneri și sugestii pentru îmbunătă
țirea continuă a calității tricotajelor. 
De asemenea, agitatorii instruiți 
periodic de către tov. Maria Ungu- 
reanu, secretara comitetului de 
partid, organizează convorbiri și

cei mai 
ingineri 
tru produse 
împărtășesc 
că. Tot din 
de partid un 
fruntași 
täte în 
unde se

al sfatului 
comitetelor co
președinții sfa- 
directorii cămi- 
comunele de pe

Noua casă de cultură din comuna Novaci, regiunea Oltenia, are o sală de spectacole de 450 
locuri, sală de lectură, club, bibliotecă cu peste 15.000 volume, precum și diferite cercuri cu o bogată 
activitate. în fotografie : sala de șah.

Recursul a fost
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

în cadrul unei ședințe de birou, Co
mitetul orășenesc P.M.R. Craiova a 
analizat felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul de partid și politic 
U.T.M. de la deschiderea cursurilor 
și pînă în prezent. Analiza a con
stituit un bun prilej de cunoaștere 
atît a metodelor bune folosite în
tr-o serie de cercuri și cursuri, cît 
și a deficiențelor. Tovarăși din acti
vul de partid care au participat _la 
convorbirile ținute într-un număr în
semnat de cercuri și cursuri din în
treprinderile, instituțiile și cartiere
le orașului au semnalat că frecven
ța este în general buna,'propagan
diștii și cursanții se pregătesc în 
mod conștiincios. A reieșit totuși că 
unele lecții și discuții sînt insufi
cient legate de. viață, de sar
cinile actuale. Pentru ca în
vățămîntul de partid și politic 
U.T.M., să se desfășoare mai bine, 
s?au luat o serie de măsuri ca or
ganizarea unor schimburi de expe
riență între propagandiști de la 
aceeași formă de învă.țămînt, con- 
ștituir’ea de colective din activiști 
de partid care să controleze în ma
rii? întreprinderi felul cum se des
fășoară învățămîntul de partid și 
să aju’e la lichidarea deficiențelor, 
membrii biroului comitetului orășe
nesc de partid să participe la pre
gătirea propagandiștilor, să le pre
dea lecții etc.

*
BUCUREȘTI. Comitetul de partid 

de la Fabrica de tricotaje din bum-

a fost analiza- 
de masă desfă-

y
CÎMPINA. — Biroul organizației 

de bază de la Institutul de Cerce
tări Foraj-Extracție Cîmpina a ana
lizat recent activitatea comitetului 
sindicatului în legătură cu apropiata 
adunare generală sindicală pe in
stitut.

în cuvîntul său, tovarășul Ion Du
mitru, locțiitor al secretarului orga
nizației de bază, a subliniat că ar fi 
necesar ca în darea de seamă a co
mitetului sindical să se arate activi
tatea sindicatului în sectorul foraj- 
extracție. în acest sector, condus de 
tovarășa ingineră Maria Dîmboiu, 
candidată de partid, prin munca 
perseverentă a organizației de partid 
și a celei sindicale disciplina s-a îm
bunătățit simțitor, temele se execută 
cu mai multă operativitate și de 
bună calitate.

în urma acestor discuții, comite
tul sindicatului a alcătuit o bună 
dare de seamă, bază serioasă de dis
cuții în adunarea sindicală.

Gheorghe Grofșoreanu 
lucrează la cooperativa 
din comuna Comloșul 
Mare, raionul Sînnicolau 
Mare. Are o muncă în
semnată, 
cipal. Cetățenii 
mună îl știu ca 
rios și cinstit, 
tă n-au avut de 
în legătură cu felul 
care el muncește și 
poartă. în urmă cu cîtăva 
vreme, Gh. Grofșoreanu 
a avut un mare necaz. O 
rudă îndepărtată de a lui, 
pe nume Sebeșanu, vrînd 
să justifice în familia sa 
cine știe ce încurcături, 
l-a acuzat pe Grofșoreanu 
de furt. Au urmat, 
e firesc, cercetările 
rigoare... Lucrătorii 
ției, anchefînd cu toată 
răspunderea, au constatat 
că Grofșoreanu e nevi
novat și că denunfuî lui 
Sebeșanu este o minciu
nă sfruntată. Oamenii din 
comună au comentat în- 
tîmplarea, Mulți i-au spus 
lui Sebeșanu de la obraz 
ce cred despre fapta lui 
murdară.

Nu mică a fost mirarea

E casier prin- 
din co- 

om se- 
Nicioda- 
obiectaf 

în 
se

cum 
de 

mili-

cînd pentru a treia oară 
Sebeșanu a ticluit un de
nunț Din nou ancheta a 
stabilit că Gh. Grofșorea- 
nu este nevinovat ți că 
Sebeșanu este pur și sim
plu un calomniator.

Cronică judiciară

— Să aduci pățania la 
cunoștința judecătorilor — 
l-au sfătuit comloșenii 
pe casier.

Tribunalul popular al 
raionului a judecat, la ce
rerea , lui Grofșoreanu,. 
comportarea nedemnă a 
consăteanului său. S-au 
audiat martorii, s-au stu
diat rezultatele anchete
lor făcute și s-a conside
rat că Sebeșanu se face 
vinovat de calomnierea 
unui om cinstit. Pentru 
această faptă Sebeșanu a 
primit drept pedeapsă un 
an închisoare corecționa- 
lă. Cei din Comloșul 
Mare au întîmpinat cu sa
tisfacție sentința. „Min-

respins 
ciuna nu-i un bun sfet
nic“ — spuneau ei.

Sebeșanu Gh. a făcut 
recurs la Tribunalul regio
nal Timișoara sperînd să 
se sustragă sentinței date 
împotriva sa. Analizînd 
bine situația, instanța su
perioară a 
cursul.

Am primit 
o scrisoare 
Grofșoreanu. 
organelor de
judecătorilor care au an
chetat și 
rul meu 
avut de 
ralmente 
cestui
s-a cercetat cu toată a- 
tenția și s-a luat măsura 
cuvenită. Acum merg din 
nou pe stradă cu fruntea 
sus. Am simțit din 
marea grijă pe i 
are justiția noastră pentru 
a apăra prestigiul și cin
stea fiecărui om în parte, 
îmi duc 
parte cu 
mă".

Ne sci'iu cititorii

Din Birou în Birou

respins re-

la redacjie 
de la Gh. 

„Muljumesc 
miliție și

solufionat dosa- 
— scria el. Am 
suferit mult mo
de pe urma a-

calomniator. Dar

I plin
care o

munca mai de- 
tragere de ini-

I. PLEAVĂ

Pe șantierele Hunedoarei

Constructori și inițiative

cu

Sfîrșitul Iul Ianuarie a adus pe șantierul 
: celui mai mare furnal al țării, dezghețul șl,
I odată cu el, s-a intensificat ritmul muncii. Ca

mioanele gonesc spre furnal încărcate cu ma- 
; teriale. Macaralele cu brațele lungi așează, la 
1 sol sau la zeci de metri înălțime, piese și uti-
■ laje de zeci de tone.
: Constructorii furnalului, de la peste 50 de
I metri înălțime, cuprind ’ cu privirea întreaga 
; priveliște a Hunedoarei. Tabloul șantierului 
; este într-o continuă schimbare, datorită rit-
■ mulul rapid de construcție. . Piesă cu piesă, 
j furnalul de 1000 m.c. de la Hunedoara a că- 
; pătat contururi precise.

Era un munte de zgură«*
; Traian Rusu, un om între două vîrste,
• fața dură, este unul dintre cei mai destoinici 
I constructori ai furnalului. Ca orice hunedo- 
j rean, el este plin de mîndrie că aici s-au 
; înălțat uriașii de oțel care au transformat Hu- 
! nedoara. „Era aici un munte de zgură — spu- 
I ne el. Și-acum privește...“. A venit în acest 
j oraș încă de pe vremea cînd lîngă vechea 
; gară se înălța un adevărat munte, crescut 
; din zgura depozitată acolo în zeci de ani.
■ Dar într-o zi excavatoarele au început să
> muște nesățios din el, nimicindu-1.
> Era în vara lui '960 cînd pe locul muntelui 
j de zgură s-a dat prima lovitură de tîrnăcop 
; la construcția noii secții de furnale, mo-
> derne, de mare capacitate. Constructorii au
> hotărît să execute lucrările în cel mai scurt 
Ï timp. într-un singur an -r- 500.000 metri cubi 
J de. zgură și pămînt au fost „mișcate“ dintr-un
> loc unde se .părea că le e dat să zacă pentru 

vecie. Aproape 65.000 metri cubi betoane tur
nate peste păienjenișul a 3400 tone fier be-

i ton și armătură, împreună cu 1400. tone ele-
i mente prefabricate, au pus baza. Și în acest
? timp s-au ridicat furnalul propriu-zis, caupe-
> rele, un coș 
s răcire.

Patru

de 100 metri înălțime, turnul de

rînduri pe schimb
și alte soluții
sînt „plămînii“ furnalului. Dato- 
își ridică temperatura la 800-900

plicația este însă alta. Montorii, sudorii, lăcă
tușii au terminat lucrul aici și s-au mutat mai 
sus. într-un loc scara se termină. începem că- 
țărarea pe o scară improvizată din fier-beton. 

terminăm lucrarea înainte de data Dar iată că sîntem luați în primire : 
și-au spus șamotorii —-, trebuie să 
schimb 3—4 rînduri de cărămizi.

Pe

rînd, cărămidă cu cărămidă, 
la peste 20 metri. La început 
schimb doar 1,5—2 rînduri de

să-1 
mai

tin

mult. Rînd cu 
ea s-a înălțat 
se înzideau 
cărămizi.

— Ca să 
stabilită — 
înzidim pe

Așa s-a trecut la aplicarea unei noi soluții 
de zidire care le-a dat posibilitate să gră
bească mult ritmul acestor lucrări.

Nu a trecut mult de atunci. Doar cîteva zile. 
Brigada însă a început să zidească 12 rînduri 
pe zi. Adică 4 pe fiecare schimb.

Lîngă furnal trebuia construit un mare 
turn de răcire pentru apă. O asemenea con
strucție se realiza înainte în 5—6 luni; Con
structorilor nu le-a mai convenit termenul. In
ginerii Gheorghe Moldt, Alexandru Lugojan 
și alți constructori s-au adunat la sfat.

— Ca să-i reducem durata de execuție, 
turnăm în cofraj glisant. Asta este cea 
bună soluție.

Hotărîrea a fost luată. în 12 zile a fost
nat betonul la turnul de răcire. îndrăzneala 
constructorilor, a concepției noi de lucru vor 
putea fi mai lesne apreciate dacă vom arăta 
dimensiunile turnului : 29 metri diametru și-52 
m. înălțime. Volumul mare de betoane ce tre
buia turnat cerea la un moment dat un număr 
sporit de oameni; basculante, și mult timp. 
Din nou s-au adunat constructorii la sfat.

— Să punem la punct transportul pneuma
tic al betonului. Asta este soluția cea mai 
bună. Altfel rămînem cu lucrul în urmă și risi
pim mult material lemnos.

Și transportul pneumatic a fost pus la 
punct...

Sînt cîteva din soluțiile găsite de construc
torii furnalului, fără să mai amintim de altele, 
cum ar fi turnarea fundației la furnal în tim
pul record de 11 zile sau proiectarea și con
struirea castelului de apă de 2.000 m.c. în- 
tr-un sistem original,

Două mii de tone de tablă și profile de oțel 
croite, asamblate și montate într-un fel știut 
numai de constructori, dau acum contur fur
nalului propriu-zis. Să-i escaladăm înălțimile.

Pe platformă, rinele de scurgere a fontei și 
zgurei, hala de turnare, te fac să simți, chiar 
dacă ai fi neinițiat, că lucrarea este avan
sată. Cărămida refractară, așezată în vatră, 
sau cea care așteaptă să fie trecută prin mîi- 
nile zidarilor/ îți dă impresia că a și începui 
să se încălzească spre 1000 de grade.

„Avefi ceniură de siguranță?“
Urcăm încet mai sus pe scara montată. în

Cauperele 
rită lor aerul , , ...
grade. Pe cît sînf de uriașe, pe atît de gin
gașe, de pretențioase. în interiorul lor. zidarii 
șamotori au început munca migăloasă de înzi- 
dire. Muncă migăloasă, deoarece cărămida ' 
de șamotă,. cu profil obișnuit sau în formă de 
fagure, cere să 0 așezi cu precizie. Altfel, du
rabilitatea și puterea de încălzire a cauperu- 
lui scade. Acum lucrează acolo 3 brigăzi. Prin- . 
tre ele se află și cea condusă de comunistul partea inferioară a cuvei furnalului nu gă-
Nicolae Olărescu. Zidăria a început nu de sești pe nimeni. Parcă nici nu s-ar lucra. Ex-

— Aveți centură de siguranță ?
Era un tînăr blond, pierdut într-o pufoaică. 

Se recomandă : Petre Burcă, 17 ani, sudor 
calificat. Vechimea pe șantier ; un an. „Bătrîn 
ca furnalul” — glumește el. Apoi dă explicații 
în legătură cu centura de siguranță:

— De aici, de la 40 de metri în sus, 
„împărăția“ noastră, a ăstora care 
piesă peste piesă. Apoi adăugă: Nu 
poate lucra aici. E chestie de curaj, de îndrăz
neală, de sînge rece. Nu vedeți? Jos e ca-n a- 
pril, iar aici, sus, este frig și bate vînful mai 
ceva ca pe Retezat.

Cînd a spus „a noastră, a ăstora“ i-am ci/tit 
pe față și în glas mîndria că-i și el printre 
aceea care nu se mai pot dezlipi de înălțimi.

Cu o „cotă" mai sus, la peste 50 metri, lu
crează brigada de montori condusă de comu
nistul Székely Ștefan. Este unul din cei mai 
vechi și mai pricepuți montori. De cînd a ve
nit la Hunedoara ? Din vîrful furnalului, rotin- 
du-și privirea peste panorama orașului și a 
combinatului siderurgic arată cu mîna întinsă : 
„Am lucrat și acolo, și acolo, și dincolo... 
Adică la tot ce s-a construit din temelii la 
Hunedoara“. Și pe lîngă că este cel mai vechi 
și mai priceput, că unde lucrează brigadă lui 
nu găsești cusur, este și autorul a numeroase 
isprăvi în materie de montaj, despre care se 
vorbește mult pe șantier. Iată una din ele.

La construcția furnalelor se folosește o ma
cara turn înaltă de aproape 80 m. Hunedo- 
renii și reșițenii o cunosc bine. Macaraua era 
montată la Reșița. Trebuia adusă la Hune
doara. Au plecat după ea Székely și oa
menii' lui. în 4 zile au demontat-o. în altele 
5 au ridicat-o din nou de parcă ar fi avut 8 
metri, nu 80. Dar să montezi în fiecare zi an- 
samble de zeci de tone, la zeci de metri înăl
țime ca pe niște jucării sau să crești o pleiadă 
de peste 60 de montori buni, pricepuți, cil ex
periență, nu-s tot isprăvi despre care merită 
să se vorbească ?

S
Nu-i nevoie să urci la cele mai înalte puncte 

de lucru și nici să răsfoiești scripte, să com
pari cifre în birouri. Noului venit pe șantier îi 
este de ajuns să facă cunoștință cu oamenii, 
cu febrilitatea șantierului ca să poată înțelege 
hotărîrea constructorilor de a da în exploata
re înainte de termen furnalul de 1000 m.c.

începe 
punem 
oricine

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

ei „urgent". Cu tot 
pus de inginerul șef, 
fost trimisă din birou 

la înregistrat, apoi la
După trei zile cererea a

La 29 ianuarie administrația clă
dirii din strada Brezoianu nr. 47—49 
a fost sesizată că la subsol, dintr-o 
țeavă defectă se scurge multă apă. 
Era împiedicată circulația locatari
lor la boxe, erau puse în pericol 
zidurile clădirii și se făcea o mare 
risipă de apă. Administratorul s-a 
adresat, în aceeași zi, întreprinderii 
de administrație locativă (I.A.L.) cu 
cererea de a se trimite un in
stalator. Inginerul șef Damian a pus 
pe colțul 
„urgentul" 
lucrarea a 
în birou, 
„semnat“.
fost trimisă la întreprinderea raio
nală de. construcții și reparații 
(I.RC.R.) care se află chiar în ace
eași clădire cu I.A.L. — numai cu 
un etaj mai jos. Aici, tovarășii Stoe- 
nescu, Ignatov și alții au apreciat 
că „neapărat“, în două zile vor veni 
la fața locului lucrătorii respectivi. 
Și, totuși, cererea și-a făcut și la 
f.R.C.R. un stagiu de alte trei zile, 
după care a fost trimisă la unul din 
șantierele I.R.C.R.-ului din strada 
Berzei nr. 64. Abia în a unsprezecea 
zi a sosit un maistru. Și el a con
statat că lucrarea este „urgentă". A 
lăsat un lucrător să sape la locul 
defecțiunii iar el și-a văzut de alte 
treburi, probabil tot urgente.

După cîteva ore însă, lucrătorul 
rămas să sape a plecat, lăsînd totul 
baltă iar pe locatari cu reparația 
neterminată. S-au pierdut sute de 
metri cubi de apă. Nici în a paispre
zecea zi lucrătorii I.R.C.R. n-au re
venit là locul defecțiunii. Cum poate 
fi justificată o asemenea nepăsare 
față de sesizările cetățenilor și față 
de bunul obștesc ?

MIHAI CONSTANTINESCU 
mecanic

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a unei delegații a Uniunii Scriito
rilor sovietici, am pus cîteva 
întrebări lui Afanasi Salînski, 
secretar al conducerii Uniunii scrii
torilor din U.R.S.S., autorul, prin
tre altele, al pieselor „Nila" și „Pli
ne și trandafiri“, jucate și pe sce
nele teatrelor noastre.

Dramaturgul oaspete — care a 
semnat, în numele conducerii Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S., conven
ția culturală pe anul 1962 cu Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Romînă — 
s-a referit la însemnătatea con
venției, spunînd între altele : A- 
ceastă convenție, care se reînnoieș
te anual, este o 
contribuție impor
tantă la lărgirea 
relațiilor culturale 
dintre țările noas
tre, în special în 
domeniul literatu
rii. Pentru a sub
linia importanta 
acordului semnat 
la București este, 
cred, de ajuns să 
leva, și repet, doar cîteva din pre
vederile ei.

Un grup de prozatori romîni va 
vizita Uniunea Sovietică în cursul 
acestui an. Dar nu va fi o călăto
rie turistică, ci un prilej de discu
ții cu prozatorii sovietici. De ase
menea, este prevăzută organizarea 
de vizite reciproce ale unor gru
puri de tineri scriitori care vor pu
tea să cunoască realitățile țărilor 
noastre și să aibă întîlniri cu oa
meni de cultură romîni și sovietici.

Convenția pe anul acesta cuprin
de o prevedere nouă și interesantă. 
Se vor organiza vizite cu o durată 
mai lungă, ale scriitorilor romîni și 
sovietici. în aceste vizite, de mai 
multe săptămîni, scriitorii vor putea 
nu numai să se documenteze, dar 
să și scrie reportaje, schițe, poves
tiri, nuvele chiar la fața locului.

Aș vrea să mai adaug că prin 
astfel de acțiuni se răspunde inte
resului 
cultura 
vietică 
volume 
sici și contemporani. Iar publicații
le noastre cuprind cu regularitate 
articole și producții literare ale oa
menilor de cultură romîni.

— Am vrea acum să ne adresăm 
dramaturgului Salînski.

— Există o legătură directă între 
cele spuse mai sus și aceasta, 
căci tocmai în cadrul convenției 
culturale, o delegație de oameni de 
teatru vizitează R. P. Romînă. Din 
acest grup fac parte dramaturgul 

< Mikola Zarudnîi, a cărui piesă, 
„Curcubeul", se joacă cu succes la 
Tîrgu-Mureș, Vladimir Pimenov, re- 
dacto.rul-șef ai revistei „Teatr", 
și eu.

— Spuneți-ne cîteva cuvinte des
pre ceea ce este nou în dramaturgia 
sovietică.

— în întîmpinarea Congresului 
partidului și după aceea s-a simțit 
o creștere deosebită și pe frontul 
dramaturgiei. Apar piese strîns le
gate de probleme contemporane, 
cum ar fi „Tunet de primăvară", a 
Iui Dimitri Zorin, „Ascultă-ți inima", 
de Korneiciuk, „Anteu" de Zarud
nîi, „Oceanul" de Stein, sau „Bucă
tăreasa se mărită" de Sofronov. Și 
acestea nu sînt decît cîteva din noile 
piese ale dramaturgilor sovietici.

O preocupare comună a autori
lor de piese este reflectarea a ceea 
ce e nou, a celor mai acute pro
bleme pe care le ridică viața, lichi- ' 
dînd caracterul ilustrativ al unor’ 
lucrări dramatice mai vechi. Astfel 
de piese nu aprofundau fenomene
le vieții, rămîneau în urma 
tînd la uși deschise, adică 
conflicte care nu interesau 
meni. .

Or, un dramaturg trebuie 
vească înainte, să contribuie 
dezvăluirea celor mai importante 
procese ale vieții contemporane, 
chiar să le descopere.

Multe dintre piesele contemporane 
_____ ________ ______________al0 dramaturgilor

—------- - ~~—~——.or sovjetioj gînt con
sacrate probleme
lor actuale ale 
construirii societă
ții comuniste. Edu- 
darea omului nou, 
a moralei noi, 
care se bazează 
pe principiul „O- 
mul este prie

ten și frate față de om" — devi
ne în prezent sarcina principală 
a dramaturgiei noastre. în piesa lui 
Dimitri Zorin, „Tunet de primăvară" 
despre care am mai amintit, acțio
nează oamenii satului nou, colhoz
nic, oameni de o înaltă cultură șl 
conflictul dintre ei este un conflict 
de creștere, un conflict de luptă îm
potriva rămășițelor moralei mic bur
gheze în colectivul nostru, în socie
tatea socialistă.

Cu foarte multă prospețime este 
zugrăvit chipul activistului de par
tid Iakov Daliokl în piesa „Anteu“ 
de Mikola Zarudnîi. De bună seamă, 
în dramaturgia din ultima vreme Ia
kov Dalioki este chipul cel mai ve
ridic și cel mai minunat al comunis
tului de la țară. Un om înflăcărat 
care gîndește cu îndrăzneală și vede 
perspectivele luptei precum și sar
cinile apropiate ; Iakov Dalioki ră- 
mîne în memorie totodată ca un 
sonaj simpatic, fermecător, 
mare visător. Piesa „Anteu" se 
că cu mult succes la Moscova 
scena teatrului „Mossoviet“.

Dramaturgii sovietici sînt preocu
pați șl de găsirea unor forme noi 
de exprimare cerute de un conținut 
nou. De pildă, corul este un pro
cedeu vechi, dar ce bine servește 
ideilor pe care vrea să le exprime 
Arbuzov în „Poveste din Irkuțk' 1

— Ați văzut spectacole de teatru 
și la București ?

— Desigur. Aici se simte, ca și 
în alte domenii de activitate intelec
tuală, bogata tradiție de cultură a 
țării, cultură care a găsit o expri
mare deplină și strălucită în con
dițiile Romîniei noi. Printre alte spec
tacole, mi-a plăcut mult „Nila" la 
Teatrul pentru -tineret și copii, cu 
Olga Tudorache în- rolul principal. 
■ Aș vrea să vorbesc despre deose
bita bucurie pe care am avut-o vi'zi- 
tînd Romînia. Am simțit pulsul unei 
țări noi, în plin efort de construcție 
socialistă. Dar aceasta nu înseamnă 
numai mașini noi ci, în primul rînd, 
oameni noi, cum sînt, de exemplu, 
cei pe care i-am cunoscut la fabri
ca de rulmenți din Brașov.

Ne bucurăm în mod deosebit că 
am putut face această vizită minu
nată despre care vom povesti la 
întoarcerea în Uniunea Sovietică.

De vorbă cu dramaturgul 
Afanasi Salînski, 

secretar al Uniunii Scriitorilor 
din U. R. S. S.

amintesc doar cî-

publicului sovietic față de 
romînească. în Uniunea So- 
au fost editate numeroase 
ale scriitorilor romîni cla-

ei, bă- 
creînd 
pe ni-

să pri-
> la

per- 
un 

joa- 
pe

S. B.

------------ O»-O------------

La cluburile petroliștilor și ceferiștilor
miroase a pefrol" de Ion Grigorescu. 
Tot aici se pregătește în prezent un 
montaj literar-muzical intitulat : „Pe 
meleagurile cu sonde".

Acțiuni asemănătoare au loc la clu
bul petroliștilor din Moreni și în cîfe- 
va secții din această schelă, și la clu
burile de la nodurile de cale ferată 
Ploiești și Buzău, din schelele Boldești, 
Băicoi și Ochiuri.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 
cinstea aniversării a 29 de ani de la 
luptele ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933, la cluburile din sche
lele petroliere, din rafinării și de la 
unitățile C.F.R. din regiunea Ploiești 
au loc manifestări culfural-artistice. La 
clubul „16 Februarie" din Ploiești s-a 
organizat zilele acestea o seară lite
rară, în cadrul căreia s-au citit cîteva 
reportaje din volumul : „Unde vînful

T1EÄTR1E » (gSmooiaai*'/e/ev/z/i//>e «"Radis*
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : FAUST — (Orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 

VĂDUVĂ VESELA — (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : SI
CILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : MOARTEA UNUI COMIS VOIAJOR
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : MENAJERIA DE STICLA
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KËTTLEE ȘI DOAMNA MOON — (orele 
20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (Orele 20). (Sala 
pentru copii) : BAIÀTUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE - 
(orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : MI SE PARE 
ROMANTIC — (Orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : LO
ZUL CEL MARE — (Orele

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIUL — --------
MUL — (orele 16). (Sala 
MAI FRUMOASA STEA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. 
NIKITA SERGHEEVICI 
și DIN NOU SPRE 
Gorki (10: 12,40;
INSULA — cinemascop : 
(10; 12; 15; 17; "
HURRAMZANIN : 
13; 15; 17; 19; 21). j rtuiviuAö/i juu-
RETTE : Patria (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
19: 21). I. C. Frimu (9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30: 19,30; 21,30), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Magheru (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15), ~ ’ ----- -----
13,15; 17; 19; 21), 
12,30; 14,30: 16,30;
(9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30; 
22,30). FII FERICITA, ANI l : Lumina 
(rulează In continuare de la orele 10

20).

ȘI ULTI- 
Orfeu) : CEA

Documentarele 
HRUȘCIOV 

Maxim 
20,40). 
Favel

STELE : 
15,20; 18;

Elena
19; 21). CETATEA
Republica (9; 11;

FRUMOASA LU-

București (9,30; 1145; 
V. Alecsandrl (10,30; 

18,30; 20,30), Gh. Doja

pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15; treprinderile „Béla Brelner" șl „Flacăra 
20,30), înfrățirea între popoare (10,30; — ■— ------------------- ------- -------
16; 18; 20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19;
21). CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Ti
neretului (16; 18,15; 20,30). MUZICANTUL 
ORB : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21). S-A FURAT O BOMBA : Victoria 
(10; 11,45; 13; 15,15; 17; 18,45; 20,30), Mo
șilor (15; 17; 19; 21), Floreasca (19), N. 
Bălcescu (15; 17; 19; 21). CEI PA
TRU DE PE MOANA : Timpuri noi 
(9,30; 11,25; 13,20; 15; 17,10; 19,05;
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 13 la cinematograful 13 
Septembrie. PORTO-FRANCO : 13 Sep
tembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). ALEK
SANDR NEVSKI : Cultural (16; 18,15;
20,15). PRIMELE ÎNCERCĂRI - ambele 
serii : Alex. Popov (de la orele 10 ru
lează în continuare pînă la orele 20,20). 
PROFESORUL MAMLOCK : 8 Martie
(15; 17; 19: 21), Alex. Sahia (10; 12; 14;

20,30). CAIDUL : Grlvița
14,30; 16,30; _ 18,30;_ 20,30),

(15,30; * 17;' Î9~;~ 20,30)7ÎN

Roșie''. 18,00 — EMISIUNEA ' PENTRU 
SATÉ. Reportaj filmat : „Scrisoare către 
moș Pîrvu". Tribuna colectiviștilor : 

, „După inaugurarea gospodăriei agricole 
colective". Dicționar tehnic : „Amenda
mente". Noutăți în tehnica agricolă. S - 
llști de muzică populară romînească, 
ceruți de telespectatori : Alexandru 
Grozuță șl Iliuță Rudăreanu, laureat al 
Premiului de Stat.

16,30; 18,30; 
(10,30; 12,30;
16 Februarie (16; 18; 20). SOMBRERO : 
C-tin David ~ " 2““
NOAPTEA SPRE 13 : Unirea (14,30; '16,30; 
18,30; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), 30 De
cembrie (15; 17; 19; 21). SECERIȘUL 
VERDE : Flacăra (15; 17; 19; 21). 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL FARA CUPO
LA : Munca (16; 18,15; 20,30). CĂLĂTO
RIE PESTE TREI MARI — cinemascop 
ambele serii : Popular (15; 17,30; 20). 
PRETUTINDENI TRĂIESC OAMENI : 
Donca Slmo (16; 18; 20). ROSEMARIE: 
M. Eminescu (15; 17; 19; 21). TOM DE
GEȚELUL rulează la cinematograful 
Ilie Pintille (14,30; 16,45; 19; 21,15). CAS
TELUL DIN BASME : Luceafărul (15; 
16,45; 18,30; 20,15). POVESTE DESPRE O 
FATA rulează la cinematograful G. Ba- 
COVla (15,30; 17,45; 20). NU E LOC PENTRU 
ANIMALE SĂLBATICE rulează la cine
matograful Olga Banele (15; 17; 19; 
20,45). SECRETUL CIPRULUI : Drumul 
serii (16; 18; 20). CER SENIN : Aurel 
Vlalcu (15,30; 18; 20,30). CINTECUL PO
RUMBIȚEI CENUȘII : B. Delavrancea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămîni!. Folosirea maselor plaștice în 
industria electrotehnică. Noutăți științi
fice și tehnice din Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară. Din poe
zia luptei pentru libertate a popoarelor. 
Artiști amatori în studio. Orchestra 
Casei raionale de cultură „Nicolae Băl
cescu,“ și echipele de dansuri de la în-

RADIO, MIERCURI 14 FEBRUARIE 
• Fragmente din opera „Paiațe" de 
Leoncavallo — orele 9,00 — I • Teatru 
„Departe de patrie" de Iurii Dold Mi- 
halllk — orele 10,08 — I • Cîntece și 
jocuri populare romînești — orele 12,00
— I ® Cantata „Sub soarele păcii“ de 
Hilda Jerea — orele 12,15 — II • Pro
gram de ctntece — orele 13,05 — I ® Din 
muzica de estradă a lui Johann Strauss
— orele 14,03 — II » Muzică din opere 
cerută de ascultători — orele 14,30 — II 
® Din folclorul popoarelor — orele 15- r
— II « Muzică din operete — orele ly!><>.
— II o Sonate de Mozart — orele 18,05 — 
II ® Poșta muzicală — orele 18,20 — I 
9 Sonata în mi major de Haendel —

18,40 — I « Fragmente din
pentru filmul „Primul eșa- 

de Șostakovici — orele 19,00 —

orele 
suita
Ion"
II ® Formații artistice de amatori — orele 
19,40 — II o Din viața de concert a Ca
pitalei — orele 20,30 — I • Cine știe, Ctș- 
tigă orele 21,15 — I o Fragmente din 
opera „Fidelio“ de Beethoven — orele 
21,20 — li • Pagini din muzica contem
porană — orele 22,00 — I o Muzică de 
estradă -4 orele 22,45 — II o Muzică de 
compozitori preclasici — orele 23.15 — IL

va fi
«vremea

Tlmpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 februarie : Vreme umedă, cu 
cerul variabil mai mult acoperit. Preci
pitații sub formă de ploaie la început, 
apoi lapoviță și ninsoare, vor cădea în 
toate regiunile țării, vînt potrivit, tem
porar, pînă la tare din vest și nord- 
vest. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 0 șl plus 10 grade.



A 12-a aniversare a Tratatului de prietenie sovieto-chinefl

La baza întregii acfivifăfi 
He ocrotire a sănătății pu- 

> blice din fara noastră stă 
’ principiul prevenirii boli- 
r. 1er. în planul sanitar de 

se prevăd, în fiecare 
. an, acfiuni profilactice largi, 

orientate în toate dome
niile de sănătate publică.

22.000.000 
de vaccinări

Una din cele mai impor
tante acțiuni sanitare este 
prevenirea și combaterea 
bolilor contagioase. Mala
ria, difteria, poliomielita, 
boli care în trecut făceau 
adevărate ravagii în unele 
regiuni ale țării, sînt azi 
pe cale de dispariție. Foar
te mult s-au redus și îm
bolnăvirile prin febră tifoi
dă, tuberculoză și altele. 
Metoda principală de pre
venire a acestor boli este 
vaccinarea care, în ultima 
vreme> a căpătat o deose
bită amploare. în 1961 s-a 
realizat cea mai mare 
acțiune de vaccinară an- 
tipoliomielitică, folosin- Îi.000.000 examinări radio- 
du-se 
bucală, cu rezultate deose
bit de bune. Astfel, în ora
șul București, în regiunea 
Hunedoara și altele nu s-a

Să fie împiedicată săvîrșirea unei noi

Din însărcinarea Grupului Na
țional Romîn al Uniunii Interparla
mentare, acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Comitetului ' acestui Grup, 
a adresat Biroului Uniunii Inter
parlamentare o scrisoare în care ex
primă profunda ■ îngrijorare în legă
tură cu evenimentele care àù' avut 
loc în ultihia vrème și care conti
nuă în Republica Congo. ■

în scrisoare se arată, între altele: 
Prin nesocotirea brutală a însăși 

Constituției Republicii Congo, An
toine Gizeriga, continuatorul - cauzei 
lui Lumumba, deputat în parlament 
și prim-vicepreședinte al guvernului 
congolez central, a fost arestat, Jar 
viața lui se află în primejdie. ' 
...Alăturîndu-se protestului vigjiros

——0*0-

al tuturor oamenilor de bună cre
dință, grupul național romîn consi
deră că e de datoria Uniunii Inter
parlamentare să intervină și, în nu
mele a însăși ideii parlamentarismu
lui pe care organizația noastră este 
chemată de a o apăra, propaga și 
dezvolta în scopul întăririi demo
crației și respectării regulilor imu
nității parlamentare și a demnității 
omului, să împiedice săvîrșirea unei 
noi fărădelegi în Congo.

Chemăm Uniunea Interparlamen
tară să folosească întreaga sa in
fluență internațională pentru salva
rea vieții deputatului Antoine Gi- 
zenga, pentru eliberarea sa imediată 
și repunerea în toate drepturile sale.

Tratatului de prietenie, alianță și 
asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și R. P. Chineză.

Au participat Ghenadi Voronov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Veaceslav Eliutin, . mi; 
nistrul învățămîntului Superior și 
Mediu de Specialitate al U.R.S.S., 
Gheorghi Jukov, președintele Co
mitetului . de. Stat pentru legături 
culturale cu țările .străine, Vasili 
Kuznețov, prim-locțiitor al minis- 

. trului Afacerilor Externe al U.R.S.S,, 
reprezentanți ai vieții publice.

Au luat parte Cijan De-țiun, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze și membri ai amba-

A. ÀndreéV, membru, al Prezidiu
lui Sovietului' Suprem al U.R.S.S. 
și •președintele Consiliului de con
ducere a! Asociației de prietenie 
sovietô-chinèze, a rostit o cuvîntare.

După-ce a subliniat marea însem
nătate a Tratatului sovieto-chinez, 
Andreev a relevat succesele repur
tate de R.P.-Chineză în opera de 
construire a socialismului, precum 
și pe arena internațională și în do- 
mei ui relațiilor economice cu 
multe țări âle lumii-

Poporul sovietic, a declarat An
dreev, dă o înaltă prețuire și pă
zește ca lumina ochilor prietenia sa 
cu poporul chinez.

Au luat apoi cuvîntul Ekaterina 
Anohina, muncitoare la uzina de 
automobile „Lihaciov" din Moscova, 
membră a unei brigăzi de muncă 
comunistă, și Boris Preobrajenski, 
vicepreședinte al conducerii Sec
ției din Moscova a Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S.

A Urmat • la cuvîrit Cijan De-țîun.
El a relevat importanța coeziunii 

popoarelor Chinei și Uniunii Sovie
tice, a lagărului socialist și a miș
cării comuniste internaționale, a 
popoarelor din întreaga lume.

Poporul chinez, a spus el, vede în 
marele popor sovietic pe fratele său 
cel mai apropiat și prietenul cel 
mai de nădejde.

PEKIN 13 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția China Nouă, 
peste 1.500 de reprezentanți ai oa
menilor muncii din capitala R. P. 
Chineze au luat parte marți la adu
narea festivă consacrată celei de-a 
12-a aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, alianță și. asistență 
mutuală între Uniunea Sovietică și 
R. P, Chineză. La adunare au par
ticipat Cen I, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, loc
țiitor . al premierului Consiliului de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze, membri ai C.C. 
al P.C. Chinez și ai guvernului R.P. 
Chineze, conducători ai Asociației 
de prietenie chino-sovietică, repre
zentanții ambasadelor țărilor so
cialiste.

Lin Fen, membru al C.C, al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetu
lui permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină a rostit o cuvîntare.

Relevăm cu un sentiment de 
bucurie — a spus Lin Fen printre 
altele — într-ajutorarea și colabo
rarea pe care le-au înfăptuit țările 
noastre în domeniul e.conomiei, 
Sei, culturii și în alte domenii, 

rul chinez va fi întotdeauna și 
pe'viitor împreună cu marele po
por sovietic, împreună cu popoa
rele tuturor țărilor socialiste, a sub
liniat vorbitorul.

La adunare a luat cuvîntul, de a- 
semenea, S. V. Cervonenko, amba
sadorul U.R.S.S. în R. P. Chineză.

Alianța frățească dintre țările 
noastre, cimentată prin Tratat — a 
subliniat. S. V. Cervonenko — cores
punde intereselor fundamentale ale 
cauzei păcii și socialismului, inte
reselor popoarelor U.R.S.S. și Chi
nei, ale tuturor țărilor socialiste și 
ale întregii omeniri progresiste.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS : La 13 februarie a avut loc 
adunarea reprezentanților vieții pu
blice din Moscova, consacrată ce
lei de-a 12-a aniversări a semnării

6V2 puncte și o partidă întreruptă, 
Petrosian 6 puncte etc. Pînă la sfîr- 
șitul turneului mai sînt de disputat 13 
î-unde.

’★
Cu prilejul unui concurs de sări

turi cu schiurile, desfășurat pe tram
bulina din orașul Gorki, sportivul so
vietic Vladislav Kitaev, student la 
Institutul, pedagogic, a realizat perfor
manța de 104 m. Aceasta este cea mai 
lungă săritură cu schiurile 
pînă acum de un schior din

★

Pe stadionul Progresul, cu 
de la ora 15,30, va avea loc astăzi în- 
tîlnirea amicală de fotbal dintre echi
pele Progresul București și Dinamo 
Bacău. Fotbaliștii bucureșteni vor 
linia formația care se pregătește 
vederea apropiatului turneu ce-1 
întreprinde în Iugoslavia.

(Agerpres)

Cea de-a 56-a ediție a campionate
lor mondiale masculine de patinaj vi
teză, unul dintre cele mai importante 
evenimente sportive ale sezonului de 
iarnă, va reuni sîmbătă și duminică 
la. Moscova 52 de patinatori, reprezen- 
tînd 20 de țări.

Antrenorul echipei U.R.S.S., Iuri 
Ivașkin, prevede o luptă foarte strîn- 
să pentru cucerirea titlurilor mondiale. 
El . crede că noul campion mondial va 
fi unul dintre primii trei- clasați la 
campionatele europene de la Oslo : 
Merkulov,. Stenin sau .francezul Ku- 
prianoff.

★'
în turneul -interzonal -de șah de la 

Stockholm, marele maestru sovietic 
Gheller a obținut o victorie prețioasă 
în fața marelui maestru Uhlmann, 
fruntașul • clasamentului. După IV 
runde,' pe - primul loc în clasament se 
află Uhlmann (-R.-D. Germană) cu 7 
puncte,. urmat ■ de Fischer (S.U. A.) —

La controlul de microradiofotografie dîn raionul Nicolae Bălcescu.
(Foto : M. Cioc) . • î 

1961, în acest an numărul î, 
acestora va crește la 64, j 

tirajului la peste V 
7.000.000 exemplare. Vor 
fi cuprinse teme noi, cum ÿ 
ar fi : educația sanitară în i 
mediul studențesc, preve- j 
nirea' accidentelor de mun-' j 
că în. agricultură,- profila- 1 
xia cancerului etc. Cursurile ! 
„Școala mamei“, - care.se | 

de o participare j 
masivă din partea femeilor, . 
vor fi extinse și îmbogă- J 
fife cu materiale noi; în ( 
sprijinul profilaxiei vor-veni l' 
și o serie dé noi filmé de 
educație sanitară, la: a căror 
elaborare lucrează' în .pre- . 
zenf Ministerul Sănătății și. 
Prevederilor- Sociale, .' în 
colaborare cu studioul-• ci
nematografic „Alex. Sahia“;

Conținutul profilactic ai 
activității de ocrotire a să
nătății e mult. îmbunătățit 
și prin participarea maselor 
largi la apărarea propriei 
loj sănătăți.

at un țjumăr de peste

vaccinul pe. cale fotografice.
Și anul 1962 se anunță 

bogat în acțiuni sanitare 
cu caracter profilactic : se 

.... vor efectua vaccinări și re
mai înregistrat anul trecut vaccinări anfidifterice ale 
nici un caz de pollomie- COpiilor de la 3 luni pînă

|a 12 ani, acțiuni ce au

epidemice în țara noastră 
— dispun de laboratoare 
de chimie, bactériologie și iar al 
toxicologie, care se depla
sează cu regularitate în o- 
rașele și satele cele mai 
îndepărtate pentru a sus
ține acțiunile de preve
nire și combatere a epide
miilor. Anul acesta, Sane-lifă.

1 Pentru consolidarea acțl- ca scop lichidarea defini- pidurlle și-au propus prin- 
) unii antipoliomielitice

început și în 1962
doua campanie de vacci-

1 nare pe cale bucală, 
■ cupr.inzînd toată populația
1 țării de la 2 luni‘ la 31 de
1 ani. Pentru aceasta, statul 

a pus la dispoziția popu-
; lajiei peste 22.000.000 de
1 doze de vaccin antipolio- urmă a fost lichidată' de j 

mielitic.
O formă mult folosită în 

ultima vreme pentru depis
tarea tuberculozei este ca
ravana de microradiofoto- 
grafie. „Dispensarele medi
cale pe roate“ cutreieră în
treprinderi industriale, școli, Sanepidurile — unități 
șantiere de construcții. în de tip nou, create în scopul

1 ultimii 5 ani s-a efecfu- desfășurării activității anti-

s-a 
o a

fivă a difteriei în țara noa
stră. O altă vaccinare de 
masă se va face contra 
tetanosului și va cuprin
de o treime din populație. 
Se vor mai face vaccinări 
împotriva febrei tifoide, 
tusei convulsive, tuberculo
zei, variolei (aceasta din

mult. Totuși vaccinarea se 
face în scopul prevenirii 
în continuare a bolii).

Ce se prevede 
pentru acest an

tre obiectivele principale bucură 
întocmirea documentației 
sanitare pentru sistema
tizarea centrelor popu
late. în trimestrul al doilea, 
ele vor mai organiza o lar
gă acÿune de salubrizare a 
orașelor și satelor, cu par
ticiparea maselor de ce
tățeni.

Medicii își propun ca în 
acest an educația sanitară 
menită să ridice nivelul de 
cultură sanitară a maselor 
să se facă simțită pînă în 
cele mai îndepărtate col
țuri ale țării. Față de 49 
dé titluri de lucrări de e- 
ducație sanitară editate în L. LUPAN i

3...

[NÖTEji Cum e primit

obținută 
U.R.S.S.

începere

a- 
în 
va

publicul

Pentru o hună aprovizionare 
a populației din regiune cu legume

Premn anuale Je vecfiime 
pentru oțeîari

(Urmare din pag. I-a)

ievod al orașului Tîrgoviște —ievod al orașului Tîrgoviște — 100 
hectare etc. Acest sector dé pro
ducție se dezvoltă mult și în gos
podăriile colective din Bascov, Ne- 
goești, Românești .șj,;. altele.

Paralel cu preocuparea pentru ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
legume s-ă avut în vedere și îmbu
nătățirea sortimentului de legume 
și îndeosebi sporirea producției la 
cele timpurii. Cu prilejul'întocmirii 
planurilor de producție, consiliile 
de - conducere ale gospodăriilor co
lective au fost îndrumate să pre
vadă sporirea producției de legume 
timpurii. Astfel, la gospodăria - co
lectivă „7 Noiembrie“, Balta Doam
nei, raionul Ploiești, peste 70 ■ la 
sută, din suprafața prevăzută se va 
cultiva cu legume timpurii, iar la 
cea din Ologeni peste 50 Ta suță.

Pentru a asigura producerea, legu
melor -cît mai- din.-vreme, s-au luat 
măsuri să se-producă răsadul ne
cesar din timp, extinzînd supra
fața răsadnițelor cu 60.000 m.p. față 
de anul trecut. în:această privință, 
unitățile contractante au pus pînă 
acum la dispoziția gospodăriilor co
lective peste 950 m.c. cherestea și 
cantități mari de geamuri din care 
colectiviștii au confecționat, peste 
42.600 m.p. răsadnițe. Acum se. lu
crează de .zor là semănatul 
șadm.țe.. .. ..... ,

în vederea aplicării în practică 
...recomandărilor date de specialiști 

91 a metodelor noi-folosite- de gos
podăriile de stat-și colective-frun
tașe, de către stațiunea experimen
tală legumic.olă Buzău, sub îndru
marea organelor -raionale- și orășe
nești-de partid,- s-au organizat în 
perioadă 1—6 februarie' consfătuiri 
legumicole la Tîrgoviște', Ploiești și 
Buzău. La aceste consfătuiri au par
ticipat secretarii organizațiilor de 
bază și președinții gospodăriilor co
lective, brigadieri, șefi de echipe le
gumicole, ingineri și tehnicieni agro
nomi. Lucrările consfătuirilor s-au 
încheiat cu adoptarea unor planuri 
de măsuri care prevăd sarcini con
crete privind extinderea suprafețelor 
cultivate cu legume, terminarea lu
crărilor de amenajare a răsadnițelor, 
aprovizionarea cu semințe, aplica- 
r-«.,.celor mai avansate metode a- 
^..utehnice. S-au făcut propuneri și 
s-au prezentat măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea activității- de în
drumare tehnică și pentru valorifi
carea în condiții cît- mai bune a 
producției ■ legumicole.

Pentru ridicarea nivelului profe
sional al colectiviștilor ce lucrează 
în acest sector, la Casa agronomului 
din Buzăp s-au școlarizat timp de 
două săptămîni 62 brigadieri și șefi 
de echipă. -La aceste cursuri s-a

.*— ------o«o

în.. ră-

pus un accent deosebit pe însușirea 
agrotehnicii legumelor timpurii, a 
culturilor- forțate-- în răsadnițe,- lec
țiile fiind urmate de aplicații prac
tice la stațiunea legumicolă Buzău.

Este cunoscut faptul că în orașul 
Ploiești și în jurul lui s-a dezvoltat 
puternic industria de prelucrare a 
țițeiului. Biroul comitetului regio
nal de. partid a indicat comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal să studieze posibilitățile de 
construire. de sere și răsadnițe fo- 
losindu-se energia reziduală (apă 
caldă, abur și gaze arse) de la ra
finării. Din 
reieșiț că la 
pot organiza 
suprafață • de 
întreprinderi 
de apă caldă reziduală care poate 
fi folosită la încălzirea serelor și 
răsadnițelor.

Primăvara se apropie. în cursul 
deplasărilor pe teren,' activiștii noș
tri au constatat . că - în. unele 
gospodării colective unde nu 
s-au luat din timp .măsurile nece
sare pentru pregătirea răsadnițelor, 
aprovizionarea cu semințe. Așa este 
cazul gospodăriilor colective din 
Negoiești, Drăgănești, Sirna, Nu
cet, Hăbeni și altele. Comitetele 
raionale de partid, sfaturile popu
lare au datoria șă ' controleze cum 
sînt duse ia îndeplinire măsurile 
stabilite pentru creșterea .'produc
țiilor legumicole,, șă ajute practic 
la traducerea' .'lor. jn. viață.

- Lipsite de îndrumare, unele gos
podării- colective n-au încheiat con
tracte de vînzare a legumelor pe 
măsura, posibilităților ce. le au. Or
ganizațiile-de partid vor trebui să 
popularizeze larg avantajele con
tractării în rîndul colectiviștilor. 
Unitățile contractante, pe lîngă fap
tul că nu au desfășurat o acțiune 
susținută pentru încheierea de con
tracte, nici nu au asigurat la timp 
materialele necesare. La data de 1 
februarie Uniunea raională a coope
rativelor de consum Tîrgoviște avea 
în depozit puțină cherestea. La fel, 
întreprinderea „Fructexport”-Plo- 
iești care pînă la data de 3 februa
rie nu a pus la dispoziția producă
torilor nici un metru cub de cheres
tea. Comitetele orășenești și raio
nale de partid vor trebui să contri
buie prin măsuri operative la lichi
darea lipsurilor existente.

în majoritatea gospodăriilor co
lective se desfășoară o vie activita
te. Organele și organizațiile de 
partid din regiune vor depune toate 
eforturile pentru a sprijini unitățile 
agricole să. obțină, recolte sporite 
de legume, încît în acest an apro
vizionarea populației să se îmbu
nătățească simțitor, iar veniturile 
gospodăriilor colective să crească.

studiul efectuat a 
rafinăria Teleajen se 
sere și-răsadnițe pe o 
12.000 m.p, Și la alte 
există cantități mari

Recent la Oțelăria specială a 
Combinatului metalurgic Reșița s-au 
distribuit drept răsplată à muncii 
cu vechime neîntreruptă, .premii la. 
un număr de 250 muncitori, ■ tehni
cieni, maiștri și ingineri. Pentru cei 
28 ani în munca de pțelar, maistrul 
Munteanu Gheorghe a .primit suma 
de lei 5.310,. maistrul Mărcut Ion, cu 
vechime în muiică de 28 ani, a pri
mit 4.800 lei ; prim țopitorul Bala Dă. 
nilă, pentru.22 ani în munca de oțe- 
lar, a primit suma de 2.300 lei.

In raport cu vechimea în munca 
de oțelair și ceilalți muncitori au 
primit premii.

C. BARBU 
coresp. voluntar

Drumul șerpuiește printre lanurile 
de orez, cu geometria lor perfectă. 
Ici, colo cîte un țăran. întărește "ștă- 
vilarele care mențin . apă pè (ogar. 
Este dimineață... Copii, . cocoțați pe 
spatele bivolilor, privesc, .au. interes 
mașina care .înaintează .pe'șosea cir 
viteză. Am. lăsat . de ' mult .în urmă 
orașul Vinh Linh, cu plantațiile de 
arbori de cguciuc. și .'bananieri.'cct 
re-1. înconjoară.' In fața noastră ă- 
pare o sentinelă, ne verifică permi
sul, .actele,, și, cu un gest, politicos, 
încuviințează să. mergem mai de
parte. Ne aflăm în zona, demilitari
zată. Alți cîțiva kilometri: și iată-n.e 
ajunși la rîul Ben Hai, pe care con
ferința de la Geneva din 1954 l-a 
fixat ca linie de demarcație între 
R.D. Vietnam și. Vietnamul de Sud. 
Aici este paralela 17.

UN POD
PESTE CARE NU TRECE NIMENI

Lucrări de îmbunătățiri funciare
Pe 12 șantiere din 

Banat au început lu- 
orări de desecări, pen
tru a se reda agricul
turii nai terenuri.. Se fac 
pregătiri pentru a se 
începe și alte lucrări 
de îmbunătățiri funcia
re. Pe' aceste șantiere 
se folosește experiența 
(acumulată în organiza-

rea și mecanizarea lu
crărilor de către unită
țile agricole socialiste 
din regiune,. care în 
perioada 1958—1961 au 
ameliorat peste 110.000 
ha de terenuri slab pro
ductive.

încheierea colectivi- desecări pe încă 26.000 
zării agriculturii reglu- hectare. (Agerpres)

nii. creează posibilități 
și mai mari pentru pu
nerea în valoare a altor 
terenuri slab productive 
sau supuse inundațiilor. 
Potrivit planurilor, anul 
acesta vor fi executate 
lucrări de . îndiguiri și

Ne aflăm în sala de consiliu. Aici 
totul este mereu pregătit, pentru în- 
tîlnirile dintre cele două părți; Se 
face cu regularitate curățenie, se 
șterge praiul, se verifică funcționa
rea ventilatoarelor.- Dar asemenea 
întîlniri nu mai au loc din noiem
brie 1955. De atunci ■ libera cir
culație între cele două zone a, fost 
complet întreruptă. Ngo Dinh Diem 
a interzis orice legături între nord 
și sud. Nimeni nu mai are voie să 
meargă să-și lucreze pămîntul sau 
să-și vadă rudele de „dincolo". Sa
tul Vinh- Tanh a fost împărțit în 
două. întîmplarea a -făcut ca singu
rul puț cu apă potabilă să rămînă 
în partea satului care aparține R. D. 
Vietnam. Autoritățile sud-vietname.- 
ze au interzis celor „de dincolo“ să 
vină să ia apă. Noutățile se trans
mit prin viu grai. Vrei să comunici 
părinților că au devenit bunici ? 
Mergi pe malul rîului și strigi celor 
„de dincolo“ să-i cheme la „vorbi
tor". Cînd vin le arăți nepotul.

Astfel s-au scurs aproape șapte 
ani de cînd peste podul care leagă 
cele două maluri ale -rîului Ben Hai 
n-a mai trecut nimeni. Doar odată pe 
săptămînă, un militar din nord 
duce pînă la mijlocul podului sacul 
cu corespondență pentru rudele și 
prietenii din sud. Cele mai multe 
scrisori — simple cărți poștale, cu
prind fiecare doar 5 rînduri — nu 
ajung însă la destinație. Nu poți, 
scrie nici măcar : „Sîntem bine, să
nătoșii avem ce ne trebuie", sau.;. 
„Anul acesta în cooperativă am ob
ținut .0. recoltă bogată** Asemenea

Așa s-a întâmplat și 
pe gheață a cu ocazia meciurilor de

cisive din cadrul „Cupei
■ yrașului București“. Nu
mai că administrația pa- prin aceasta s-au dete- 
tinoarului — manifes- riorat băncile (dar nu 
tind nepăsare față de 
publicul spectator — nu 
s-a îngrijit ca toate tri
bunele să fie, curățate 
de . zăpadă. în această

Indiscutabil că ho
cheiul 
ajuns să se bucure de 
mare popularitate în 
rîndurile spectatorilor 
bucureșteni. Atunci cînd 
și ' programul jocurilor 
este interesant, făgă
duind întreceri specta
culoase, tribunele pati
noarului artificial. „23; 
August" devin aproape 
neîncăpătoare pentru situație, sute de cetă- 
miile de spectatori pa- țeni au fost nevoiți 
sionați ai hocheiului, șă urmărească jocurile

stând in picioare, pe ză
pada ce acoperea tribu
nele...

In afara faptului că

din vina spectatorilor !), 
considerăm că lipsa de 
atenție față de public, 
constatată și cu alte 
prilejuri, arată cit de 
puțin își cunoaște înda
toririle de gazdă condu
cerea patinoarului,^

Cărți noi în Editura U. C. F. S.
CARTEA ȘAHISTULU1 ÎNCEPĂTOR. 

Lucrarea — aparținînd marelui maes
tru soviefic G. Levenfiș — se adresea
ză tuturor celor ce vor să studieze 
în mod sistematic acest sport. Da
torită caracterului ei metodic, de pre-

UNDE SĂ SÇH1EM, Autorul *- 
M. Gheorghe — a conceput această lu
crare sub forma unei călăuze necesare 
celor ce au îndrăgit schiul șl drumeția 

IU.„ci uarac-ieruiui oi lueiuuiu ue re- ’arn®‘ Sînt deSCrise pîrflile șl terO-
dare a noțiunilor șahisfe de la simplu mjrll® de^ schi ^ccesiblle începătorilor 
la complex, cartea ușurează inițierea *' 1‘1“" J J"
șahiștilor necalificați, dîndu-le posibili
tatea de a trece apoi, la studierea unor 
materiale de specialitate de nivel mai 
înalt. .. ..

Lucrarea' cuprinde și date istorice 
despre marile turnee, precum și pre
zentări ale vieții și performanțelor ma
rilor campioni, numeroase exemple de 
partide și situații de joc.

și avansațifor, drumuri de acces spre 
diferite culmi șl cabane ale munților 
noștri, marcaje etc.

Textul este " însoțit de numeroase 
hărți șl fotografii, dînd astfel amatori
lor de schi o imagine mai completă 
asupra locurilor pitorești șl a terenuri
lor bune pentru practicarea sporturilor 
de iarnă.

scrisori sînt oprite „dincolo". Auto
ritățile sùd-viétriameze interzic' pă
trunderea..; propagandei comuniste.

Distanța dintre cele două maluri 
este-de circa 150 in. Rutem desluși 
ușor scrisul de pe pancarta pe care 
autoritățile' sud-vietnameze au ins- 
falat-o' lîngă pod; Un' tovarăș viet
namez ne traduce : „Dacă vreți să 
fiți fericiți trebuie să aveți ca -pre
ședinte pe Ngo Dinh Diem"..

La aceste cuvinte mă gîrideam, 
cîteva zile mai tîrziu, cu ocazia unei 
întîlniri cu cîțiva tineri din Vietna-

NOTE DE DRUM

mul de sud, oare ne-au relatat ce 
„fericire“ hărăzește regimul die- ’ 
mist.

Hoang Thai, Bui Khung, Van Thi 
Thu,at și Phan Thi Lun — doi băieți 
și două fete — toți în vîrstă de.23 
de ani, veniseră în nord doar d® 
trei zile. '

în satul, nostru,, ca în-majori
tatea satelor din . sud,.. pămîn- 
tul aparține . unor .. mari, pro
prietari funciari. Aceștia. au . cel 
niai. fèrtil.pamînt. La. noi în-satr ță
ranii. nu au' nici un petic - de 
pămînt. Ei trebuie să . închirieze 
din col aparținînd „autorității co
munale", plătind pentru un ar cîte 
100 piaștri. Dar recolta de pe un 
ar abia dacă depășește această 
valoare, așa că nu-ți rămîne nimic.

— Ce-i drept, interveni altul, de 
pe un ar s-ar putea scoate mai mult 
orez dacă pămîntul ar fi bine lu
crat. Dar noi nu-1 putem lucra așa 
cum trebuie, deoarece în fiecare lună 
toți oamenii sînt siliți să muncească 
cîte . 15 zile fără nici o plată
la lucrările strategice. Cine re
fuză să presteze asemenea munci 
obligatorii este băgat la închisoare. 
Cînd însă vrei să mergi să-ți lucrezi 
pămîntul pe care l-ai închiriat, nu 
poți pleca din .sat fără autorizație 
de la ..autoritățile diemiste. Autori
zația că poți ieși din sat. — bine
înțeles numai între orele 8 diminea
ța și 5 după-amiază — trebuie să 
pöart.e trei, semnături și. fiecare sem
nătură „costă" cîte 10 piaștri. Dacă 
la ora 5 nu te-ai întors, pentru fie
care minut de înțîrziere faci o zi de 
închisoare.

... _Un. altul, ne...vorbește ..despre.cala-. 
mitateq impozitelor.

bufe să plătească anual cîte 1000 
piaștri ca impozite. La acestea se 
adaugă așa-zisele obligații „de 
credință". Despre ce este vorba ? 
Autoritățile obligă flecare familie 
să cumpere cîte un portret al pre
ședintelui, un drapel și o pancartă, 
pentru a-și‘dovedi în acest fel cre
dința față de regimul lui Diem. Și 
acestea costă-' bani. Dacă nu ai 
bani sau refuzi să le plătești în
seamnă că ești „comunist" și deci 
vei.fi închis'fără nici o judecată. Și 
nimeni nu știe exact numărul celor 
uciși în cele mai bestiale forturi. In 
sud viața omului nu -contează. 
De la instaurarea regimului die- 
mist în închisori și lagăre au 
fost ucise oîteva sute de mii de per
soane ; numărul celor' dispăruți este 
la fel de mare.

— Toate aceste nenorociri care 
s-au abătut asupra părții de sud a 
țării noastre — spune unul dintre 
tineri — sînt provocate de imperia
liștii americani. Ei împiedică unifi
carea pașnică 'a țării pentru care 
luptă R. D. Vietnam și populația din 
Vietnamul de sud. Americanii spun 
că ne „ajută". Dar noi n-am văzut 
alt „ajutor", decît tancuri, tunuri, â- 
vioane șt mitraliere. Cînd vreun ofi
țer sau ;,consilier" american sosea 
în satul nostru, auzeam dinspre în
chisoare împușcături : lichidau pe 
cei „suspecti".

„ZONE DE PROSPERITATE"
ÎN SPATELE SÎRMEL GHIMPATE

Propaganda americană numește, 
(ce ironie i), Vietnamul de sud „vi
trină a lumii libere“ în Asia de 6ud- 
est. Mi-a venit în minte acest lucru, 
în legătură cșu următoarea convor
bire.

Am în fața mea un bărbat bine 
legat, dar cu trăsături fine, copilă-, 
rești. Și totuși are 36 ani. Numele 
lui î -Același ca al părinților și fra
ților săi rămași " în satul Hau 
My, provincia My Tho. Să-i spu
nem,- convențional, Nguyen (pen
tru a feri pe rudele și prietenii 
săi de represaliile autorităților die- 
miste).

Iată ce ne-a relatat Nguyen :
Intr-o dimineață de mai a .anului 

1959 satul nostru a fost trezit în su
nete de trompete. 5 batalioane die- 
miste au încercuit satul, postind din 
loc în loc mitraliere. Orice fugă eră

<>•0-

Conferința scriitorilor din țările Asiei și Africii
CAIRO 13 (Agerpres). — Cea 

de-a doua conferință a scriitorilor 
din țările Asiei și Africii care își 
desfășoară lucrările la Cairo a as
cultat la 12 februarie,. In prima sa 
ședință plenară, raportul Biroului 
permanent al scriitorilor Asiei și 
Africii din Colombo.

în raport se arată că popoarele 
Africii, Asiei și Amerieii; Latihe lup
tă în comun împotriva imperialis
mului, colonialismului' și neocolo- 
nialismului, pentru independența 
lor națională, pentru pace și pros
peritate. v

Aspect de la un grandios miting al Frontului de eliberare din Viet
namul de sud.

sub amenințarea baionetelor, adu
nați pe un loc viran.

La o tribună improvizată s-au ur
cat notabilitățile ‘ diemiste din co
mună; Un căpitan spilcuit' a ieșit în 
fața lor șl a citit cu glas tare un de
cret- prezidențial prin care ni se a- 
ducea la cunoștință că la noi in sat 
va lua ființă o... zonă de prospe
ritate. .

Abia a doua zi am început să în
dețelegem as înseamnă „zonă de 

prosperitate“. în zori s-a auzit du
duit de tractoare.
'— Iată că ne-au trimis tractoare 

— spuneau optimiștii.
Tractoarele însă au tras brazdă 

adîncă peste tot ce întîlneau : cîmp 
de orez, pagodă, casă. Nici morții 
din morminte n-au fost iertați. 300 
de hectare au -fost nivelate ca în 
palmă.

A mai trecut o noapte de neli
niște. Ziua următoare am fost scoși 
la lucru, bineînțeles tot sub paza 
baionetelor. Unii au instalat sîrmă 
ghimpată, iar alții au săpat un șanț 
adînc în jurul „zonei de prosperi
tate". Cînd totul a fost gata au 
început construcțiile clădirilor ofi
ciale înăuntrul 
brie 1960 a 
rarea „zonei 
Hau My. însuși Ngo Dinh Diem a 
fost prezent. Populația însă l-a hui
duit pe „președinte". Și la cîteva 
zile după inaugurare, „necunoscuți"' 
au dat foc „zonei, de prosperitate", 
transformînd -totul în scrum.

AVÎNTUL LUPTEI PATRIOTICE

„zonei". în octom- 
avut loc inăugu- 

de prosperitate"

Pe zf ce trece, crește humă- 
nil celor care se ridică la lup
tă împotriva regimului de mizerie 
și teroare impus de clica diemistă. 
Numai în anul trecut au avut loc 
peste 4.400 lupte între forțele patrio
tice și trupele diemiste. Diemiștii 
au suferit mari pierderi : 11.600
morți și' 9.500 răniți.

.L-x-—L,L.. c-u neputință. Toți locuitorii, cm mic Despre lupta populației din Viet-
In medie iiegar® famill® tțo- j&ar®, au {țpp.t ecp^l din agse. namul d® Sud ne-a relatat tînăra Le

Thi.Mien, care a participat la o ma
nifestație în satul său — La Cu'Chi 
— din provincia Tra Vinh.

— In satiri nostru era instalată o 
companie diemistă. Soldații comi
teau furturi, ucideau cetățeni paș
nici, comiteau violuri, dădeau foc 
caselor. Locuitorii din satul nostru 
n-au mai putut răbda. Și la 26 a- 
prilie 1961 ne-am adunat cu toții în 
fața postului, cerînd comandantului 
companiei ca soldații din subor- 
dinea sa să înceteze crimele și sa
mavolniciile. Comandantul însă a 
ordonat soldaților să deschidă fo
cul : au căzut morți și răniți. Atunci 
a căzut și mama mea. Oamenii au 
luat morții și răniții și s-au retras. 
A doua zi s-au strîns din nou în fața 
postului; Comandantul companiei 
le-a cerut să se retragă, amenin- 
țînd- că va ordona să se tragă. De 
data^ aceasta cetățenii erau însă 
pregătiți. Fiecare avea cîte o sti
cluță cu petrol pe care au arun
cat-o asupra postului, apoi 1-ău dat 
foc. Soldații s-au predat.

Le Thi Mien nu mai știe ce a 
urmat. Rămasă singură, fără pă
rinți, ea a plecat la niște rude în 
alt sat, iar apoi a trecut peste rîul 
Ben Hai în R. D. Vietnam.

★

...Un prieten vietnamez mi-a spus 
că. nu cu mult timp în urmă pe ma
lul drept al rîului Ben Hai autorită
țile diemiste mai instalaseră o pan
cartă pe care era scris : „Toată lu
mea să 
gimului lui Ngo Dinh Diem". Cei 
care au confecționat pancarta au 
făcut o mică greșeală de ortografie 
(sau poate intenționat s-a făcut a- 
ceasta) : au Uitat să pună un ac
cent. Fără el textul se citea astfel: 
„Toată lumea să judece regimul lui 
Ngo Dinh Diem".

Dîndu-și seama,' diemiștii au scos 
pancarta. întreaga omenire însă 
cunoaște și judecă' așa cum trebuie 
„binefacerile" regimului lui Ngo 
Dinh Diem.

cunoască binefacerile re-

N. PLOPEANU

care.se
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ai muncii au răspuns chemării la grevă.

Puternicul ecou al noii inițiative sovietice în problema dezarmării
JAPONIA

TOKIO 13 (Agerpres). — Comen- 
tînd într-un articol de fond propu
nerea guvernului sovietic ca lucră
rile comitetului celor 18 țări să în
ceapă la nivelul șefilor de guverne, 
ziarul burghez „YOMIURI" din Ja
ponia scrie : „întreaga lume salută 
din toată inima crearea condițiilor 
pentru tratative“. Este o veste îm
bucurătoare, subliniază ziarul.

„Yomiuri“ arată în continuare că 
în lume nu trebuie să existe un 
stat care să nu poată ajunge la o 
înțelegere principială cu un alt stat 
in problema războiului și a păcii, 
întrucît în septembrie anul trecut 
în O.N.U. s-a ajuns la o înțelegere 
între S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la 
principiile dezarmării, subliniază 
ziarul, nu s-ar putea spune că o 
convocare neîntârziată a unei confe
rințe la nivel înalt ar 
vată.

Ziarul 
tjcol de 
studieze 
Uniunii 
propunerile.

Problema dezarmării este în pre
zent problema mondială numărul 
unu. Chiar dacă acest pas în direc
ția rezolvării problemei dezarmării 
nu va reglementa această problemă 
dintr-o dată, el va putea totuși pre
găti o bază în vederea unor urmări 
favorabile“.

R. A. U.

fi neadec-

„ASAHI“ arată intr-un ar- 
fond că S.U.A. ’ ' '

amănunțit
Sovietice și să-și prezinte

trebuie să 
propunerile

INDIA
DELHI 13 (Agerpres). — Ziarele 

din Delhi publică pe primele pagini, 
sub titluri mari, o expunere a me
sajului t lui N. S. Hrușciov adresat 
guvernelor celor 18 țări. „Propune
rea cu privire la convocarea confe
rinței celor 18 state la nivel înalt 
în problema dezarmării. La Deliii 
reacțiile sînt favorabile“, se arată 
într-un titlu publicat pe prima pa
gină de ziarul „INDIAN EXPRESS“.

„Ținînd seama că India acordă 
cea mai mare importanță proble
melor războiului și păcii, sublinia
ză ziarul, firește că ea va saluta 
conferința la nivel înalt pentru dis
cutarea acestor -probleme“.

TURCIA

CAIRO 13 (Agerpres). — In cen
trul atenției presei din' Cairo se află 
mesajul președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
adresat președintelui S.U.A., Ken
nedy, primului ministru al Angliei, 
Macmillan, și celorlalți conducători 
ai statelor membre în Comitetul 
celor 18

Ziarele publică sub titluri mari și 
la loc de frunte expuneri amănun
țite ale mesajului.

Ziarul „AL-GUMHURIA" publică 
expunerea mesajului cu următorul 
titlu pe toată pagina întîi : „Hruș
ciov propune ca la 14 martie să fie 
convocată la Geneva conferința șe
filor celor 18 țări, pentru a se dis
cuta problema dezarmării. Mesajul 
adresat de N. S. Hrușciov lui Nasser 
și celorlalți șefi ai țărilor în pro
blema convocării conferinței“.

IRAN

Declarația 
primului ministru canadian

OTTAWA 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 12 februarie în 

Camera Comunelor, primul minis
tru al Canadei, Diefenbaker, a de
clarat că guvernul canadian studia
ză amănunțit mesajul lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și propune
rea făcută în acest mesaj ca baza 
lucrărilor Comitetului celor 18 să 
fie pusă de șefii de guverne ai țări
lor reprezentate în acest comitet.

înainte de a adopta o poziție defi
nitivă, a spus el, guvernul canadian 
consideră necesar să se consulte cu 
aliații săi occidentali.

El a subliniat că, după părerea 
Canadei, conferința care urmează 
să aibă loc la Geneva trebuie să 
depună maximum de eforturi în di
recția dezarmării. Diefenbaker și-a 
exprimat certitudinea că parlamen
tul așteaptă ca el să participe la o 
conferință a șefilor de guverne con
sacrată dezarmării.

ISTANBUL 13 (Agerpres). TASS 
Comentând propunerea sovietică, 

ziarul turc „VATAN“ scrie : „Con
ferința la care vor lua loc la aceeași 
masă 18 lideri poate avea rolul unui 
factor de reținere în războiul rece.

Părerea UNUI

american sim
Greensburg 

,JHE 
următoarea

J. R. Kreister din
(S.U.A.) a adresat ziarului 
NEW YORK TIMES" 
scrisoare :

„O mașină electronică ar putea 
calcula că presa din S.U.A, pu
blică lunar tot atîfea cuvinte cîfi 
atomi există în univers, iar de la 
întîmplarea de la Nagasaki, s-ar 
putea constata și mai bine că 
cuvintele „intimidarea inamicului, 
apărare, securitate, alarmă, supra
viețuire, pericol pentru viața na
țională“ apar din ce în ce mai 
mult în articole provocatoare. Pen
tru ce ? Pentru a se da crezare 
marelui neadevăr că U.R.S.S. 
fenționează să atace S.U.A. 
surprindere.

Este cea mai mare (și mai 
tabilă) minciună a secolului 
tru, deoarece în realitate U.R.S.S. 
nu vrea război. Devastată în ul
timii 50 de ani de cele două răz
boaie pe care nu le-a dorit, 
U.R.S.S. dispune în inferiorul țării 
de tot ce are nevoie. Conducători 
cinstiți ai multor țări, inclusiv ai 
unor țări din N.A.T.O., recunosc 
că U.R.S.S. vrea pace și nu război, 
cum par a voi cei mai înverșu
nați dușmani ai ei.

Este foarte semnificativ că, în 
afară de S.U.A., în nici o țară din 

socialis-
ca

S.E.A.T.O., 
considerat

in- 
prin

ren- 
nos-

N.A.T.O, sau 
mul nu este 
rău.

Se poate
ce se proferează amenințări 
fac cheltuieli de apărare pentru 
ca U.R.S.S. să-și mărească de ase
menea cheltuielile, această strate
gie nu dă roade. Dimpotrivă, ea 
servește nu numai la unirea co
muniștilor, dar și a tuturor popoa
relor împotriva noastră. Cu toate 
că vorbim mereu de pace, toată 
lumea ne consideră ca o națiune 
cu tendințele cele mai brutale“.

constata că în

ceva

timp 
și se

BOGOTA. Poliția coiumbiană se 
răfuiește cu un participant la o mare 
demonstrație de protest împotriva 
ofensivei guvernului asupra nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

TEHERAN 13 (Agerpres). — TASS 
Sub titlul „Hrușciov propune ca 

tratativele de la Geneva în proble
ma dezarmării să se desfășoare la 
nivel înalt", ziarele iraniene de marți 
dimineața publică 
noua inițiativă de 
Sovietice.

Ziarul „KEIHAN 
NAL“ subliniază că 
vietică a pus guvernele S.U.A. și 
Angliei într-o situație dificilă. Occi
dentul, scrie ziarul, ar dori să tără
găneze cît mai mult tratativele cu 
privire la dezarmare.

știrea despre 
pace a Uniunii

INTERNATIO- 
propunerea so-

Răspunsul guvernului 
suedez

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Postul de radio Stockholm a 
transmis următorul răspuns al gu
vernului suedez la mesajul lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. :■

Guvernul suedez apreciază pro
punerea guvernului sovietic ca o 
încercare de a atrage atenția opi
niei publice mondiale asupra im
portanței apropiatelor tratative de 
la Geneva cu privire la dezarmare. 
Este firesc că, în aceste condiții, 
guvernul suedez va examina în spi
rit favorabil această propunere, 
sperînd că participarea șefilor de 
guverne va contribui la stabilirea 
unei baze importante pentru lucră
rile conferinței.

„Ceva trebuie făcut“
LONDRA 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția FRANCE 
PRESSE, la 13 februarie un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
tanic al Afacerilor Externe a 
clarat că președintele Kennedy 
primul ministru Macmillan

bri- 
de- 

Și 
vor 

răspunde în cursul acestei săptă- 
mîni la mesajul lui N.S. Hrușciov 

„Este greu să nu se recunoască, 
menționează agenția France Presse, 
că „ceva trebuie făcut“ pentru a se 
pune capăt primejdioasei curse a 
înarmărilor și observatorii occi
dentali consideră „că nu trebuie 
exclusă stabilirea unui compromis

prin care ideea întîlnirii la nivel 
înalt „să nu fie pur și simplu în
lăturată“.

Dacă o serie de ziare britanice 
contestă, în general, utilitatea pro
punerii sovietice, altele — cum este 
marele cotidian „GUARDIAN“ — 
se pronunță net în favoarea pro
punerii lui N. S. Hrușciov. „Un 
răsunător „da* trebuie să fie răs
punsul președintelui Kennedy și al 
premierului Macmillan dat d-lul 
Hrușciov“, scrie ziarul, care se în
treabă pe bună dreptate : „Ce se 
poate pierde printr-o asemenea în- 
tîlnire?“.

Uniunea Sovietică produce în 
prezent, scrie ziarul „PRAVDA”, 
aproape tot atîta oțel cît produc 
Anglia, R. F. Germană și Franța 
luate împreună. Peste cîțiva ani 
U.R.S.S. va lăsa în urmă și S.U.A. 
în ceea ce privește producția ab
solută de metal.

în ultimii patru ani în U.R.S.S. 
producția de oțel a sporit cu 20 
de milioane tone, producția de 
fontă cu 14 milioane tone, iar 
cea de laminate cu 15 milioane 
tone. în aceeași perioadă au fost 
construite și date în exploatare 
aproximativ 20 de furnale cu o 
înaltă productivitate, 4 dintre ele 
fiind printre cele mai mari din 
lume. Anul acesta vor fi dați în 
exploatare încă patru giganți de 
acest fel.

Specialiștii sovietici au și în
trecut pe cei americani în ceea 
ce privește indicii tehnico-econo- 
mici realizați. în U.R.S.S. se obțin 
în medie 1,33 tone de fontă la 
fiecare metru cub de volum util 
al furnalului, iar în S.U.A. numai 
o tonă.

Paralel cu accelerarea proce
sului de elaborare a oțelului în 
cuptoarele Martin de mare capa
citate, în anii următori în siderur
gie se vor folosi pe scară largă 
convertizoarele cu oxigen, agre
gate de înaltă productivitate. Ele 
vor face posibil ca producția de 
oțel 
145 
1980 
sind 
loace mai reduse.

să crească în anul 1970 la 
milioane tone, iar în anul 
la 250 milioane tone, folo- 
pentru aceasta forțe și mij-

GUATEMALA CITY 13 (Ager
pres). —

în Guatemala situația continuă să 
fie încordată. După cum transmite 
corespondentul din Tegucigalpa 
(Honduras) al agenției Prensa Lati
na, guvernul Ydigoras Fuentes a in
stituit o cenzură severă asupra tutu
ror știrilor în legătură cu situația 
din țară. Pe străzile capitalei gua
temaleze circulă necontenit camioa
ne cu soldați și polițiști.

GUATEMALA CITY 13 (Ager
pres). — După cum anunță agen
țiile occidentale de presă, guvernul 
guatemalez a dezlănțuit represiuni 
brutale în scopul capturării răscula- 
ților care, la 7 februarie, au atacat 
un fort militar guvernamental pre
cum și sediul societății nord-ameri- 
cane United Fruit Company, situate 
în provincia Izabal. Potrivit agen
ției United Press International, în 
urma unor raiduri efectuate prin 
diferite cartiere ale orașului Gua
temala City, au fost arestate 12 
persoane bănuite a fi în legătură cu 
rebelii. Aceste persoane vor fi de
ferite spre judecare curții marțiale.

Intre timp, potrivit unui comuni
cat oficial, un grup de contrarevolu
ționari cubani din tabăra de instruc
ție de la Miami (S.U.A.) și-au oferit 
„serviciile“ pentru a participa la 
apărarea „instituțiilor democratice" 
ale Guatemalei.

de 13 februarie.
(Telefoto : A.F.P. Agerpres)

Un aspect al capitalei franceze în ziua

U.

Casa 
Pieții 
cata- 
sicrie

Un popor întreg 
a însoțit azi dimi
neață în ultimul 
lor drum pe cei 
opt francezi asasi
nați de poliție, pe 
cînd își exprimau, 
la 8 februarie, îm
preună cu zeci de 
mii de compatrioți 
ai lor, hotărîrea 
de a bara calea 
fascismului.

In timp ce la 
Paris se desfășu
rau impresionan
tele funeralii, în 
întreaga capitală, 
în suburbiile sale, 
ca și în foarte nu
meroase centre din 
provincie, s-a des
fășurat cea mai 
puternică grevă 
din ultimii ani or
ganizată la che
marea. unită a sin
dicatelor, organi
zatoare ale ma
nifestației din 8 
februarie, C.G.T., 
C.F.T.C., (sindica
tele catolice) și a 
altor organizații 
precum și a Parti
dului. Comunist 
Francez și a Parti
dului socialist u- 
nificat.

în zorii palizi, 
cu orașul fără cu
rent electric, o 
umbră învăluia capitala și împre
jurimile sale. Nici un muncitor, nici 
un funcționar, nici un profesor nu 
se prezentase la uzină, la birou, la 
școală. în schimb, cu sutele de mii, 
muncitorii și intelectualii se îndrep
tau ca un val continuu către 
sindicatelor, în apropierea 
Republicii, unde pe un mare 
fale se aflau alături cele 8
ale martirilor din „joia sîngeroasă": 
patru bărbați, trei femei și un bă
iat ce nu împlinise încă 16 ani. In 
fața fiecărui sicriu un imens por
tret reamintea chipul fiecăruia din
tre acești luptători căzuți pentru 
libertate, împotriva terorii fasciste 
a ultracolonialiștilor din O.A.S.

Jerbe imense și numeroase bu
chete mici aduse de mîini anonime 
dar frățești, acoperă tot locul din 
jurul sicrielor. Scurte texte pe 
banderola fiecărei coroane evocă 
fraternitatea de luptă a milioane 
de muncitori : mari uzine și mici 
ateliere, birouri din administrații, 
școli și universități, toate îji expri
mau astfel omagiul.

Printre sicriele negre, unul sin
gur este acoperit de o pînză albă. 
Este cel al tînărului Daniel Ferry, 
ucis cu sălbăticie în zorii celor 16 
ani ai săi, de forțele de represiu
ne. Pe banda palidă, o mică pată 
roșie, ca o mică dîră de sînge : un 
buchet de gladiole adus de unul 
dintre tovarășii lui Daniel, Geor
ges Lebeau în vîrstă de 17 ani, care 
a fost rănit la 8 februarie. 11 vom 
revedea mai tîrziu pășind anevoie 
în cortegiul funebru ; are un picior 
în ghips.

In grupuri de cîte trei, în fața 
fiecărui sicriu, personalități din lu-

mea politică' și sindicală fac o ulti
mă gardă de onoare, în timp ce mii 
de oameni vin să acopere cu semnă
turi cartea funebră. Putem zări în 
apropierea sicrielor pe Maurice Tho
rez, Waldeck-Rochet, Aragon, Elsa 
Triolet, Mendés France, François 
Mitterand.

La 10,30 cortegiul pornește. Dînd 
ocol Pieții Republicii, acesta se anga
jează pe bulevardul Republicii care 
duce la cimitirul Père Lachaise, unde

Corespondentă telefonică 
din Paris

odihnesc toți luptătorii pentru liber
tate și în apropierea căruia se află 
zidul comunarzilor, sub care și-au 
dat viața ultimii apărători ai Comu
nei din 1871. In fruntea cortegiului 
se află delegațiile purtînd coroanele 
și jerbele. Este un veritabil fluviu, 
care se mișcă pe un kilometru și 
jumătate lungime și pe 
lărgime, fluviu dominat 
trandafirilor și garoafelor, 
din loc 
crinilor.

Încet, 
funebre 
imensa mulțime de oameni urcă că
tre cimitir. De fiecare parte a lar
gului bulevard trotuarele sînt negre 
de oameni, strînși unul lingă altul, 
tăcuți. Niciodată, din cîte își amin
tesc parizienii, nu au fost alături 
atîția oameni. Opt sute de mii — un 
milion de parizieni au luat parte la 
acest ultim drum al celor 8 martiri.

în

în 
de

loc de petalele

30 metri 
de roșul 
întrerupt 
albe ale

acordurile marșurilor 
Chopin și Beethoven,

In ajunul funeraliilor, în afară de 
sindicatele organizatoare, partidul 
comunist, de P.S.U. s-a aflat că se 
solidarizează cu aceștia și federa
țiile M.R.P. (partidul catolic) și par
tidul radical din Paris și multe al
tele.

Plecat la 10,30, cortegiul ajunge 
numai după două ore la intrarea ci
mitirului unde fusese înălțată o tri
bună. Cu 5 kilometri în urmă, unele 
grupuri nu apucaseră încă să se 
încoloneze. Este acum ora 13, ora 
ultimului salut. Abia o zecime a cor
tegiului a ajuns în apropierea cimi
tirului. O tăcere și mai dureroasă 
se așterne. Patru vorbitori adre
sează în numele locuitorilor Parisu
lui, adunați la această manifestație, 
ultimul omagiu celor opt fii și fiice 
ale sale. Pe rînd iau cuvîntul : 
Dominique Wallon (U.N.E.F.), Ro
bert Duvivier (C.F.T.C.), Paul Ruff 
(sindicatele din învățământ) și Louis 
Henaff (C.G.T.). „Prezența noastră 
aci, tăcerea care domnește în acest 
moment în uzine, birouri și școli, a 
spus reprezentanta studenților, ex
primă voința noastră de a lupta îm
potriva instaurării unui regim fas
cist în Franța".

,Ați căzut luptînd împotriva celor 
să sugrume libertățile în a- 
țară, a spus reprezentantul 

Lupta pentru

Sub titlul „JÖCUL DUBLU AL PU
TERILOR OCCIDENTALE ÎN PRO
BLEMELE DEZARMĂRII“, ziarul 
„Pravda“ a publicat la 13 februarie 
un articol semnat „Observator“, în 
care se spune :

Pentru milioanele de oameni de 
pe toate continentele, principala 
problemă a zilelor noastre o con
stituie încetarea cursei înarmărilor. 
Lupta pentru dezarmarea generală 
și totală capătă din ce în ce mai 
multă amploare, deoarece popoare
le tuturor țărilor își dau tot mai 
mult seama de primejdia uriașă pe 
care o implică procesul stocării ar
mei cu o forță distructivă uriașă.

Nu este nici un secret faptul că' 
cercurile agresive din țările impe
rialiste consideră cursa înarmărilor 
nu numai ca un mijloc de îmbogă
țire, dar și ca o armă de luptă îm
potriva creșterii și consolidării sis
temului mondial socialist, împotri
va mișcării de eliberare națională 
a popoarelor Asiei, Africii, Ameri- 
cii Latine.

Țările participante la blocurile 
militare agresive sporesc neconte
nit alocațiile militare, stochează 
aime de toate tipurile, lărgesc ca
drele armatelor. In noul exercițiu fi
nanciar bugetul militar al S.U.A. a 
atins proporții fără precedent. Se 
lărgește în ritm rapid potențialul de 
război al militarismului vest-ge.rman. 
Neținînd seama de voința opiniei 
publice internaționale, cercurile gu
vernante din Franța nu au încetat 
experiențele cu bombele atomice în 
Sahara, contribuind la creșterea 
senalului nuclear al N.A.T.O. 
prezent, S.U.A. și Anglia reiau 
ploziile nucleare în atmosferă.

Pregătirile de război care se
în Occident relevă o dată mai mult 
întreaga primejdie care amenință 
în prezent omenirea. Este absolut 
clar că principalul îl constituie pre- 
întîmpinarea unui război termonu
clear, împiedicarea izbucnirii lui. 
Oare este aceasta cu putință ? Nu 
încape îndoială că actuala genera
ție este în stare să rezolve aceas
tă problemă.

Iată de ce prezintă o importanță 
atît de uriașă propunerea făcută de

ar
in 

ex-

tcrc

N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., ca baza 
lucrărilor Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare să fie pusă de șefii 
de guverne al țărilor participante 
la acest comitet.

Tratativele caro urmează să aibă 
Ioc la Geneva au fost precedate de 
o importantă activitate pregătitoa
re. Organizația Națiunilor Unite a 
aprobat în unanimitate, în decem
brie anul trecut, proiectul comun 
sovieto-american al rezoluției cu 
privire la crearea Comitetului pen
tru dezarmare, alcătuit din 18 mem
bri : cinci state socialiste — 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, Bul
garia și Romînia, cinci țări ale blo
cului occidental — S.U.A., Anglia, 
Franța, Canada și Italia, precum și 
din 8 țări neangajate — Birmania, 
India, R.A.U., Etiopia, Nigeria, Bra
zilia, Mexicul, Suedia. Adunarea Ge. 
nerală a aprobat principiile funda
mentale ale dezarmării generale si 
totale — mandat precis pentru Co
mitetul celor 18.

Opinia publică mondială — se 
spune în continuare în articol — 
este îngrijorată serios de știrile 
din Washington și Londra privind 
intenția guvernelor american și en
glez de a efectua experiențe cu 
arma termonucleară în atmosferă și 
de a continua seria exploziilor sub
terane în Nevada, la care va par
ticipa și Anglia.

Reprezentanții S.U.A. și Angliei 
caută să atenueze îngrijorarea legi
timă a milioanelor de oameni care 
se pronunță împotriva accelerării 
cursei înarmării nucleare. Ei decla
ră că nu ar exista nici o „incompa
tibilitate“ între experiențele cu arma 
nucleară ale puterilor occidentale 
și ,/intenția lor de a realiza un acord 
cu guvernul sovietic cu privire la 
încetarea experiențelor“. Totodată, 
se pretinde că Occidentul ar inten
ționa „să întreprindă la Geneva ul
tima încercare" de a ajunge la o în
țelegere cu Uniunea Sovietică. Poa
te că ■ urmărind să ajungă la o 
înțelegere, președintele S.U.A., J. 
Kennedy, și primul ministru al Ma
rii Britanii, H. Macmillan, au prezen
tat în mesajul adresat lui N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic, 
propunerea ca la Geneva să se în-

tîlnească miniștrii Afacerilor Externe 
ai UJR.S.S:, S.U.A. și Marii Britanii 
și ca la lucrările Comitetului celor 
18 să participe de asemenea miniș
trii Afacerilor Externe ? Nu, toate a- 
parențele arată că această propu
nere a fost făcută nu în scopul de 
a ajunge la o înțelegere cu privire 
la dezarmare.

Guvernele S.U.A. și Marii Britanii, 
după cum se vede, nu se jenează ca, 
pe de o parte să ceară ca lucrările 
Comitetului celor 18 să se încheie 
cu succes, iar pe de altă parte să 
accelereze pe toate căile cursa înar
mărilor, să ațîțe psihoza de război, 
să sporească efectivul forțelor ar
mate și să continue experiențele nu
cleare. Așadar, unde este logica ? 
Nu există nici o logică. Fiecare mă
sură a guvernelor 
Britanii denotă că 
falsă.

Este 
ricană 
faptul 
doptat 
ploziile experimentale în atmosferă 
și că țelul principal al diplomației 
occidentale este de a face cu 
neputință orice acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare și 
în același timp să arunce răspun
derea pentru aceasta asupra Uniu
nii Sovietice.

Cu alte cuvinte, puterile occiden
tale vor să experimenteze bombe 
nucleare și să sporească armamen
tele și în același timp să pălăvră
gească despre dorința lor de a re
zolva problema dezarmării. Dar, 
domnilor, pe cine vreți să înșelați 
cu acest fățiș joc dublu 1

Unde sînt aici „noul mod de a a- 
borda problemele“ și realismul de
spre care au vorbit atît de mult re
prezentanții partidului democrat în 
zilele campaniei electorale ? Doar 
nimeni altul decît însuși 
Kennedy a spus că „este 
un nou mod de a aborda 
mele față de ruși — tot 
practic și realist ca și cel al lui 
Hrușciov față de noi, dar care să 
poată pune capăt cu succes actua
lei faze a îndelungatului război 
rece — o fază înghețată, belicoasă, 
care se învecinează cu războiul".

Dacă „noul mod de a aborda pro
blemele“ constă în a se duce trata
tive cu privire la dezarmare în a- 
companiamenlul exploziilor nuclea-

S.U.A. și Menii 
poziția lor este

câ presa ome
niei nu ascund 

S.U.A. a și a-

caracteristic
și engleză 

că guvernul 
hotărîrea cu privire la ex-

domnul 
necesar 
proble- 
atît de

Te ș.i al tropăitului diviziilor nou for
mate, se poate spune cu siguranță 
că în aceasta nu este nimic nou. 
Orice om care judecă în mod realist 
va vedea în aceasta recidivele ve
chii politici falimentare „de pe pozi
ții de forță".

Viața însăși confirmă caracterul 
realist, posibilitatea de realizare 
practică totală a planului sovietic 
de încetare a experiențelor nuclea
re, plan propus la 28 noiembrie anul 
trecut. în loc să se discute în fond 
acest plan, puterile occidentale se 
pregăteșc, după cît se pare, să for
muleze condiții noi, absolut inac
ceptabile.

Este clar un singur lucru : orice 
propuneri cu privire la inspecția in
ternațională asupra „pregătirilor 
pentru experiențe“ nu sînt de fapt 
altceva decît reluarea unor propu
neri vechi, nerealiste, ale puterilor 
occidentale de a se crea pe terito
riul Uniunii Sovietice, sub pretextul 
„controlului și inspecției“, o rețea 
ramificată de spionaj.

Cursa înarmărilor și în special 
a înarmării nucleare, este sursa unor 
uriașe pericole pentru cauza păcii. 
Oamenii de stat din țările occiden
tale înșeală opinia publică a țări
lor lor- cînd caută să ■ dea impre
sia că din continuarea întrecerii 
în domeniul creării și perfecționării 
armelor aducătoare de moarte ar 
cîștiga „securitatea" țărilor lor.

După părerea președintelui Ken
nedy, forțele U.R.S.S. și ale S.U.A. 
sînt egale din punct de vedere mi
litar. Sîntem gata să acceptăm a- 
ceastă afirmație cu toate că sîn
tem convinși că din punct de vede
re militar, politic și economic, la
gărul socialist, forțele care luptă 
pentru pace sînt astăzi incompara
bil mai puternice decît puterile im
perialiste. Dar chiar dacă am fi de 
acord cu președintele american, 
nici în acest caz puterile occiden
tale i,u pot conta că vor reuși prin 
mașinațiuni diplomatice și diferite 
manevre tactice să obțină pentru 
ele concesii unilaterale, să sileas
că Uniunea Sovietică să accepte re
zolvări care sînt în contradicție cu 
interesele păcii și securității.

Uniunea Sovietică este întotdeau
na gata să sprijine orice inițiativă 
propusă din dorința sinceră de a 
obține o destindere în relațiile in
ternaționale, de a ajunge la rezol
varea, reciproc acceptabilă, a pro
blemelor internaționale litigioase.

Totuși, toate părțile trebuie să fie 
în aceeași măsură interesate în ob
ținerea unor astfel de rezolvări în 
interesul consolidării păcii.

Guvernul sovietic este încredințat 
că într-un moment atît de hotărîtor, 
cînd puterile occidentale împing 
acele barometrului atmosferei in
ternaționale în direcția furtunii, a- 
menință prin acțiunile lor să pro
voace un nou val al cursei înar
mărilor, trebuie luate măsuri deo
sebite, extraordinare, pentru a nor
maliza situația.

Tocmai de aceea, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a adresat mesajul său 
șefilor de guverne ( de state) ai ță
rilor reprezentate în Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmare, propunîn- 
du-le să participe la lucrările co
mitetului, care urmează să înceapă 
la Geneva în ziua de 14 martie a- 
nul acesta.

Această propunere este dictată de 
grija uriașă ă Uniunii Sovietice cu 
privire la preîntîmpinarea primejdiei 
unui război nuclear, cu privire la 
menținerea și consolidarea păcii în 
întreaga lume și constituie o nouă 
expresie, grăitoare a politicii co
existenței pașnice a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite, pe care o 
duc Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernul sovietic. Nu 
încape îndoială că noua măsură 
pașnică a Țării Sovietice va fi în- 
tîmpinată cu mare satisfacție de 
popoarele întregii lumi, profund in
teresate în rezolvarea grabnică a 
problemei dezarmării generale și 
totale.

Numai participarea conducătorilor 
la cel mai înalt nivel, investiți cu 
depline puteri, care poartă răspun
derea față de popoarele lor și față 
de întreaga lume, poate contribui în 
modul cel mai efectiv la o cotitură 
în desfășurarea evenimentelor pe 
arena mondială.

Pentru aceasta însă este nece
sar ca reprezentanții puterilor oc
cidentale să vină la tratative, lăsind 
la o parte jocul dublu, să vină cu 
intenții sincere, curate, de a obți
ne încetarea cursei înarmărilor și 
lichidarea primejdiei unui nou răz
boi. Opinia publică sovietică spe
ră că propunerea guvernului 
U.R.S.S. cu privire la întîlnirea de 
la Geneva în jurul mesei rotunde 
a conducătorilor cu cea mai mare 
răspundere ai statelor va fi accep
tată și astfel se va face un pas 
important spre examinarea rodnică 
a problemei dezarmării, care preo
cupă pe oricine poartă cu adevă
rat grija pentru menținerea păcii 
pe pămînt și pentru lichidarea pri
mejdiei unui nou război.

»)• 
ce vor 
ceasta 
sindicatelor catolice, 
pace în Algeria se contopește cu 
lupta pentru apărarea democrației".

Abia la 13,30 începe lunga defi
lare a sutelor de mii de oameni in 
fața sicrielor care au fost coborîte 
în gropi și care sînt deja acoperite 
de mii de mici buchete. Cînd seara 
coboară peste cimitirul Père La
chaise, defilarea populației pariziene 
în fața mormintelor continuă.

Parisul a trăit o zi de mare în
semnătate, în care cei mai buni fii 
ai Franței, credincioși idealurilor 
lor de luptă pentru libertate, au în
scris o nouă pagină de neuitat. Adu- 
cînd omagiul lor celor 8 luptători 
pentru această cauză, ei au demon
strat hotărîrea lor de a 
țiunea pentru pace 
împotriva teroriștilor 
O.A.S.

La Paris și în țară

continua ac- 
în Algeriq, 

fasciști ai

La Paris și în țară milioane de 
oameni ai muncii au încetat lucrul 
pentru a cinsti memoria celor 
opt victime, afectînd toate ramu
rile industriale și numeroase ser' 
vicii publice. La Paris nu au 
funcționat în cursul dimineții gazul, 
electricitatea, metroul, autobuzele, 
trenurile suburbane. Posturile de 
radio și televiziune și-au suspendat 
emisiunile. Ziarele nu au apărut nici 
dimineața, nici după amiaza. Agen
ția France Presse și-a întrerupt, de 
asemenea, emisiunea între orele 9,45 
și 12. Școlile și universitățile nu au 
ținut cursuri.

T. VORNICU
----- o® O------

Scurte știri
SAIGON. Un avion de transport a- 

merican C-47, avînd pe bord opt mem
bri ai misiunii militare americane din 
Vietnamul de sud și doi ofițeri sud- 
vietnamezi, s-a prăbușit la o distantă 
de 80 mile de Saigon. Toți cei aflat! 
la bord au pierit.

NEW YORK. Creșterea bruscă 
temperaturii oare s-a înregistra^'», 
vestul Statelor Unite, și dezghețul care 
a urmat au provocat grave inundații. 
Pînă în prezent 26 de persoane și-au 
pierdut viata în aceste inundații.

WASHINGTON. Urmînd exemplul 
Japoniei, Pakistanul a trimis o notă 
de protest Departamentului de Stat, 
Împotriva proiectatei majorări a ta
xelor la produsele de bumbac impor
tate.

KUALA LUMPUR. 400 de munci
tori malaiezi de la plantația de cau
ciuc din provincia Keda se află în 
grevă de la începutul acestui an. Gre
viștii cer majorarea salariului. De a- 
semenea, 109 de muncitori ai compa
niei de remorchere din Malaya au de
clarat la 7 februarie o grevă cerînd 
majorarea salariului.

BONN. Asupra Germaniei occiden
tale s-a abătut un puternic uragan, 
în unele locuri viteza vîntului a atins 
160 km. pe oră. Vintul a scos din ră
dăcini copaci, a smuls acoperișurile 
caselor. Au murit șapte persoane, iar 
multe altele au fost rănite. Uraganul 
a pricinuit importante pierderi ma
teriale.
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