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celor mai noiLa nivelul 
realizări

r ,[• Colectivul uzinei metalurgice ) 
(„Țudor Vladimirescu", analizînd ] 
j-îv. lumina Directivelor C.C. al J 
f ^M.R. posibilitățile de a ridica] 
I simțitor calitatea autobuzelor și J 
( troleibuzelor, și-a luat următoa- j 
C rele angajamente :
f — vom îndeplini planul pe ] 
f 1962 la producția globală In pro- J 
(porție de 100,3 la sută;

fwiumiu uc jjuiu, Huwuuuiu|iiua j 
] sistemului de acționare a ușilor ] 
( șl a Izolării fonice șl termice a J 
[capotajului ; ]
[ — prin reproiectarea unor sub- ]
( ansamble, vom reduce greutatea J 
ț netă a autobuzelor șl troleibuze- ] 
( lor cu 35 kg./buc. ;
( — vom extinde utilizarea mate- j

r laici or plastice, cu 2 tone mai ] 
(mult decît prevedea sarcina pla- J 
]nificată ;
j. — vom extinde sudura automa- ] 
( tâ șl semiautomată realizînd j 

60.000 mi. de sudură peste sard- ]
1 na prevăzută in plan ;
( — vom ridica cu 3 la sută in- ].
] dlcele de utilizare a mașinilor, ] 
( față de anul trecut ;
( — prin aplicarea planurilor ]
( complexe de croire și reducerea J 
( consumurilor specifice, vom eco- ] 
] nomisi o cantitate de 200 tone ] 
( metal ; J
( — p8 baza acestor măsuri șl j
[ a stimulării Inițiativei creatoare ] 

In descoperirea și valorificarea] 
( de no! rezerve Interne, ne anga- J 
f jăm ca in anul 1962 să realizăm ] 
f Ia prețul de cost economii peste ] 
( plan În valoare de 1.150.000 lei. J

In ultimele zile, colectivul întreprinderilor pentru industria de bum
bac din Capitală și-a luat, în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile întrecerii socialiste, angajamente sporite în pro
ducție. Printre brigăzile care au obținut în ultimul timp rezultate bune 
este și cea condusă de Agapia Delca. în fotografie : Agapia Delca, 
Paula Făiniță și Mariana Stoiță. (Foto: Gh. Vințilă)

Rulmenți peste an
In vederea îmbunătățirii calității rulmenților și creșterii productivi

tății muncii, colectivul uzinelor de rulrAijnți din Brașov se angajează:
— vom da rulmenți peste plan în valoare de 5.000.090 lei.
— vom realiza beneficii peste plan în valoare de 3.000.000 Iei.
— vom realiza la prețul de cost economii suplimentare în valoare 

de 700.000 lei.
— vom moderniza 21 tipuri de mașini și vom introduce unele dispo

zitive de prindere pneumatică, care măresc performanțele utilajelor.
— vom introduce încălzirea prin curențl de înaltă frecvență la ine

lele forjate pe presa de 160 tone.
— vom extinde matrițarea prin exfruziune la unele inele de rulmenți 

— la o cantitate de 120 tone.
— vom reduce abaterile parametrice care determină precizia rul

menților cu 10 Ia sută față de oftul 1961.

încălțăminte mai bună și la un preț 
de cost scăzut

In lumina Directivelor C.C. al P.M.R. privind criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, colectivul întreprinderii de încălțăminte „Stră
duința" din Suceava și-a luat următoarele angajamente :

Angajamente ale petroliștilor

— vom realiza planul 
producției globale în 
proporție de 102 la 
sută.

— vom ridica produc
tivitatea muncii calcula
tă pe salariat, aceas
ta realizîndu-se pe sea
ma micii mecanizări și 
a unor automatizări în 
procesul de producție 
cum sînt :

— Instalarea unul 
uscâtor automat la

secția tăbăcărie mine
rală ; instalarea în sec
ția încălțăminte a două 
uscătoare transportoa
re ; reorganizarea flu
xului tehnologic la sec
ția tăbăcărie.

— vom îmbunătăți ca
litatea produselor la 
bocanci 
iar la
din piei și talpă cu 3 la 
sută.

— vom elabora în 
cursul anului 1962 un 
număr de 10 modele 
noi de bocanci, care 
vor fi prezentate pentru 
omologare și contrac
tare pe anul 1963.
— vom reduce
de cost peste sarcina 
planificată cu 
lei, realizînd 
la materii prime și ma
teriale.

prețul

cu 2 Ia sută, 
semi-fabricate

510.000 
economii

Colectivul de muncă al între
prinderii de foraj Bascov, din re
giunea Argeș, s-a angajat să rea
lizeze, între altele, următoarele :

— vom depăși viteza de lucru 
la forajul structural și de explo
rare cu 5 la sută, iar Ia forajul 
de exploatare șl injecții — cu 
10 la sută.

— vom obține economii la pre
țul de cost, peste plan, în valoa
re de 2 milioane Iei.

— vom fora cu turbina 40,5 la 
sută din totalul metrilor forați pe 
anul 1962.

— productivitatea muncii va 
crește cu 2,5 la sută față de rea
lizările anului trecut.

Comitetul regional de partid Hunedoara are satis
facția de a raporța conducerii partidului că în regiunea 
noastră sarcina trasată de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. privind colectivizarea agriculturii a fost în
făptuită cu succes. In prezent cele 318 gospodării 
colective unesc peste 63.000 familii de țărani și dețin 
o suprafață de peste 190.000 ha. teren, ceea ce repre
zintă 99,30 la sută din suprafața agricolă colectivi- 
zabilă a regiunii.

Faptul că țărănimea a pășit pe calea gospodăriei 
colective demonstrează încrederea ei nemărginită în 
politica partidului nostru, arată hotărîrea țărănimii de 
a contribui cu toate forțele la realizarea măreței sarcini 
trasate de Congresul al III-lea al partidului — desă
vârșirea construcției socialismului în țara noastră.

Cu ocazia vizitelor la gospodării colective mai vechi 
cum sînt cele din Cîlnic, Apoldu de Sus, Gîrbova, 
Pricaz, Teiuș, Micești, țăranii întovărășiți și cu gos
podărie .individuală au putut vedea cu ochii lor ce 
mari posibilități oferă gospodăria colectivă de a spori 
recolta la hectar, de a dezvolta creșterea animalelor 
și alte ramuri aducătoare de venituri. Gospodăria co
lectivă din Apoldu de Sus, de exemplu, a obținut anul 
trecut în medie la hectar 1.875 kg. grîu, 2.842 kg. po
rumb boabe, 27.787 kg. cartofi, și-a dublat numărul 
taurinelor, iar din valorificarea produselor a realizat 
2.503.000 lei, revenind cite 277.000 lei la suta de hec
tare de teren. La gospodăria colectivă din Cîlnic s-au 
realizat cite 7.700 kg. carne la suta de hectare, iar de 
la cele 104 vaci s-au obținut în medie cite 2.865 litri 
lapte. In cursul anului trecut', gospodăriile colective din 
regiune și-au sporit simțitor numărul de animale. Ele 
au acum cu 14.000 de bovine mai mult și în planurile 
de producție au prevăzut ca în acest an să mărească 
numărul lor cu încă 22.000- capete.

Gospodăriile colective au făcut să se schimbe înfă
țișarea satelor. Din veniturile primite, numeroși co
lectiviști își construiesc case frumoase, confortabile, 
cumpără tot mai multe articole care în trecut nu pu
teau fi văzute în case de țărani muncitori — aparate 
de radio, mobilă, mașini de spălat etc.

In munca de colectivizare și de consolidare a gos
podăriilor agricole colective am simțit în permanență

îndrumarea și sprijinul Comitetului Central al Parti
dului. Organizația regională de partid Hunedoara mul
țumește din inimă Comitetului Central al partidului 
pentru ajutorul prețios și multilateral ce i se acordă 
în întreaga sa activitate.

Ca rezultat al înfăptuirii politicii partidului, regiu
nea noastră a cunoscut o puternică dezvoltare indus
trială ; pe harta ei au apărut mari întreprinderi in
dustriale moderne, care pun în valoare însemnatele 
bogății ale subsolului regiunii. Colectivizarea deschide 
largi posibilități de sporire continuă a producției agri
cole animale și vegetale, de înflorire economică și so- 
cial-culturală a satelor regiunii noastre.

Atenția organelor și organizațiilor de partid, a sfaturi
lor populare se îndreaptă spre consolidarea organizato
rică și economică a gospodăriilor colective. Comitetul 
regional de partid va ajuta gospodăriile colective 
să-și elaboreze planuri de dezvoltare în perspectivă. 
Pentru o mai bună folosire a pămîntului, forței de 
muncă, mijloacelor materiale și cadrelor de care dis
punem, în perioada ce urmează vom îndruma pe co
lectiviști să unească gospodăriile colective mici în 
gospodării mai mari. Gospodăriile colective vor fi 
ajutate să folosească cu pricepere posibilitățile de 
sporire a producției agricole și îndeosebi de dezvol
tare a creșterii animalelor. In jurul orașelor și centre
lor muncitorești vor fi dezvoltate puternice baze de 
aprovizionare' a oamenilor muncii cu carne, lapte, ouă, 
legume.

Conștienți că sarcinile mari și complexe ce stau în 
fața noastră pot fi îndeplinite cu succeș numai prin 
îmbunătățirea continuă a muncii de partid, vom a- 
corda o atenție deosebită întăririi organizațiilor de 
bază din unitățile agricole socialiste și creșterii com
petenței lor în conducerea activității economice.

Organizația regională de partid Hunedoara asigură 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
că nu-și va precupeți eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor istorice trasate de Congresul al III-lea al 
partidului în vederea desăvîrșirii construcției socia
liste în țara noastră.

COMITETUL REGIONAL HUNEDOARA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Comenzile de sezon 
executate operativ 

Nu numai co
merțul, ci și un 
alt mare sector al 
deservirii popu
lației — coopera
ția meșteșugărea
scă — trebuie să 
se adapteze cu 
maleabilitate ce

rințelor de sezon, să asigure în 
orice anotimp o cît mai bună 
deservire a populației. Iată ce 
ne scria în această privință un ce
tățean din orașul Bacău: „Toamna 
trecută am vrut să-mi fac un par
desiu. Cusutul a durat însă atîtde 
mult, încît a venit iarna și n-am mai 
purtat pardesiul. Zilele trecute am 
găsit o stofă de palton, care mi-a 
plăcut mult. Am cumpărat-o și 
m-am dus la o cooperativă să-mi 
confecționeze paltonul.

— Mai devreme de o lună și ju
mătate nu e gata — mi s-a spus. 
Oare, mă întreb eu, de ce este ne
voie să treacă atîta timp? Paltonul 
este doar un obiect de sezon. De
sigur că în primăvară nu voi mai 
avea nevoie de el“.

Iată un important aspect al de
servirii în cooperația meșteșugă
rească : operativitatea cu care se 
execută comenzile de sezon.

Pentru a răspunde cît mai bine 
cerințelor populației, multe coope
rative dau atenție scurtării terme
nelor de execuție a comenzilor, ba 
au profilat chiar unele centre nu
mai pentru comenzi urgente de se
zon. La unitățile cooperativei „îm
brăcămintea“ din București îți poți 
coase un palton în 8—10 zile, „Teh
nica încălțămintei" execută o pere
che de pantofi în aproximativ o săp- 
tămîhă. Dacă te duci, în schimb, 
să-ți dai la confecționat sau vopsit 
o haină de blană la unul din centre
le cooperativei „Blănării“, lucrarea 
durează două-trei luni. Capacitatea 
de lucru a acestei cooperative a ră
mas mult sub cerințe, deși este 
binecunoscut faptul că lucrările de 
blănărie sînt mult solicitate în acest 
sezon.

încetineală se manifestă și în fe
lul de a lucra al cooperativelor care 
execută montări și reparații de 
sobe de teracotă, instalații de în
călzire, apă și canal. Cetățeanului 
căruia i s-a defectat o asemenea 
instalație nu-i este tot una dacă 
reparația se execută peste cinci- 
șase zile sau numai peste cîteva 
ore. La cooperativele de specialitate 
astfel de lucrări au, în general, în- 
tîietate. Trebuie spus însă că une
ori se răspunde cu întîrziere la che
marea cetățenilor și de multe ori 
lucrările sînt tărăgănate.

U.C.E.C.O.M. și Uniunile regionale 
ale cooperativelor meșteșugărești 
trebuie să țină seama de suges
tiile publicului cu privire la satis
facerea în condiții cît mai bune a 
cerințelor lor în funcție de un a- 
notimp sau altul. Bine ar fi dacă 
la toate unitățile care au de exe
cutat un număr mare de comenzi 
de sezon s-ar întocmi grafice cu 
termene scurte și precise de execu
tare, care să fie respectate cu toată 
strictețea, — sistem aplicat cu re
zultate mulțumitoare la unitățile 
de confecții’ din marile orașe.

Analizarea acestei laturi a bunei 
deserviri a populației de către co
operația meșteșugărească trebuie 
să stea și ea în atenția organelor 
locale de partid și de stat, acestea 
fiind chemate să îndrume coopera
tivele spre găsirea celor mai bune 
soluții în deservirea populației, în 
efectuarea operativă a comenzilor 
de sezon.

«fil

în mtîmpmarea Zilei ceferiștilor
Trenuri cu tonaj sporit
Intre brigăzile depoului C.F.R. din Tg. 

Mureș se desfășoară o întrecere susți
nută pentru economii de combustibil, 
pentru folosirea cît mai rațională a 
parcului de vagoane și a locomotive
lor. în urma aplicării metodei de re- 
morcare a trenurilor cu tonaj sporit, în 
acest an colectivul depoului a realizat 
economii de aproape 400 tone com
bustibil conventional, peste 17.000 
tone transportate ca suprafonaj, ceea 
ce echivalează cu 16 trenuri pe dis
tanța Tg. Mureș-Ciceu.

Capacitatea 
materialului rulant 
mai rațional folosita

Dornici să înlîmpine sărbătoarea lor 
— Ziua ceferiștilor — cu realizări deo
sebite, mecanicii și fochiștii din de
pourile regiunii Timișoara se preocupă 
de folosirea cît mai rafională a capa
cității materialului rulant. Ei au reușit 
să sporească viteza trenurilor marfă în 
medie cu aproape 2 la sută față de 
sarcina planificată. Pe această cale s-au 
înregistrat economii suplimentare la 
prețul de cost planificat în valoare 
peste 600.000 lei.

In sprijinul 
muncii minerilor

de

Pentru a veni 
din Valea Jiului, 
dea patriei mai 
cabil, ceferiștii de la revizia de va
goane Simeria Triaj au luat hofărîrea 
de a efectua în așa fel pregătirea teh
nică a trenurilor de marfă, încît să nu 
se înregistreze nici un minut de înfîr
ziere în circulajie. Rezultatele obținute 
pînă acum sînt dintre cele mai bune : 
în luna ianuarie și în prima decadă 

o

în ajutorul minerilor 
care s-au angajat să 
mult cărbune cocsifi-

a lunii februarie nu s-a produs nici 
înfîrziere.

Artiști61.091) spectatori amatoriO nouă secție la Combinatul 
pentru industrializarea lemnului 

de la Rîmnicu Vîlcea
A intrat în funcțiune la Combinatul pentru industria

lizarea lemnului de la Rîmriicu Vîlcea o nouă secție 
de fabricat plăci aglomerate din lemn au o capaci
tate de 12.000 de tone pe an. Cu această cantitate se 
poate înlocui panelul pentru confecționarea a 80.000 
de garnituri de mobilă.

Utilajele cu care este înzestrată această unitate 
permit ca procesul de producție să fie complet me
canizat și în bună parte automatizat. Atrage atenția 

,’n. mod deosebit noul procedeu tehnologic, introdus 
.&i, după care plăcile aglomerate se fabrică din 

ÄsSHfe tari, cu un consum mai mic de masă lemnoasă 
și mai rezistente. (Agerpres)

DEVA (coresp. 
„Scînteii“). — De 
două săptămâni în 
satele regiunii Hu
nedoara rulează fil
mul documentar 
„Puterea pîinii,' 
inspirat din viata 
nouă a colectiviști
lor din regiune. 
Filmul, realizat de 
studioul „Alexan
dru Sahia", se bu
cură de succes. 
Pînă în prezent, a 
fost vizionat de 
peste 61.000 spec
tatori.

V âccinarea 
antipoliomielitică în Deltă

In Deltă se desfășoară acțiunea 
de vaccinare antipoliomielitică. Cu 
ajutorul celor două vase sani
tare „Sănătatea" și „Sanitarul", 
vaccinul a fost transportat la timp 
și în bune condiții la circum
scripțiile sanitare rurale. Pentru 
mobilizarea populației au fost folo
site în unele comune stațiile de 
radioamplificare, iar acțiviștii de 
Cruce Roșie din comunele și satele 
raionului Tulcea au ajutat la ac
țiunea de catagrafiere și au înso
țit cadrele medicale pe teren. In

pe scena
(coresp. „Scînteii“).— 
teatru „I. L. Cara- 

acest an a antrenat în 
cîteva sute de formații cu-
circa 8000 artiști amatori, 
intercomunală ce se desfă- 
prezent s-au remarcat prin 

repertoriului, prin ca-

Brigada condusă de mecanicul Vasile Avram, de pe locomotiva 
cu nr. 230159, de la depoul C.F.R. București călători, a realizat, în ultimul 
timp, însemnate economii de combustibil. In fotografie : (de la stingă 
la dreapta) : mecanicul Ion Mihai, Vasile Avram, Dumitriu Dumitru, con
sulted fișele de economii. (Foto : M. Andreescu)
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Regiunea Mara
mureș are un re
lief complex. Pă
durile, pășunile și 
fînețele se întind 
pe sute de mii 
de hectare. Tere
nul arabil ocupă 
cam o treime din ___
nii. Pe văile Someșului, Lupășului 
și a Crasnei pămîntul este foarte 
roditor. Solurile podzolice, mai slab 
productive, ocupă ce-i drept suprafe
țe mari. Dar și acestea, lucrate 
și îngrășate cum trebuie, tratate 
cu calcar, asigură an de an recol
te tot mai bogate de cereale, floa- 
rea-soarelui, cartofi și alte plante.

In următorii ani, în fața agricul
turii regiunii stau sarcini mari 
privind creșterea producției agri
cole. Așa cum s-a arătat la Plena
ra C.C.. al P.M.R. din iunie — iu
lie 1961, precum și la consfătuirea 
pe țară a colectiviștilor din decem
brie anul trecut, realizarea unei 
producții agricole sporite este strîns 
legată de folosirea rațională, 
mai gospodărească, a terenului.

pentru ridicarea capacității de producție„Lupta perseverentă pentru ridicarea capacității de producție 
a pămîntului, pentru folosirea rațională a fondului funciar, pentru 
creșterea suprafeței arabile constituie o sarcină de cea mai mare 
însemnătate“.

(Din raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961),

suprafața regiu-

cît

despre un 
de canali- 
acestor te- 

Lucrările

Linia de formare țl probare «plăcilor dirijată de la un tablou central de comandă.

prezent a înce
put
IlI-a 
niei 
nare.

etapa a 
a campa- 

de vacci-

TG. MUREȘ 
Festivalul de 
giale“ din 
regiune 
prinzînd 
La faza 
șoară in
actualitatea 
litatea interpretării artistice, echipa 
de teatru a muncitorilor forestieri 
din comuna Hodac, raionul Reghin, 
formațiile din Adamuș, raionul Tîr- 
năveni, Sîngeorgiu de Mureș 
altele.

DE PESTE HOTARE
PRINȚII SUVANNA FUM- 

MA ȘI SUFANUVONG au 
adresat marți copreședin
ților conferinței de la Ge
neva pentru reglementa
rea problemei laoțiene o 
scrisoare în care cer lua
rea de urgență a unor 
măsuri efective pentru a 
pune capăt intervenției 
străine în Laos și pentru 
a-1 determina pe prințul 
Boun-Oum să accepte 
formarea unui guvern de 
coaliție al Laosului.

Și

O MARE DEMONSTRA
ȚIE de solidaritate cu 
lupta poporului francez 
împotriva fascismului a 
avut loc ieri la Roma. 
Timp de trei ore circulația 
în centrul Romei a fost 
blocată de coloanele de 
manifestanți.

15.000 DE MINERI DIN 
BAZINUL LIÈGE au decla
rat la 13 februarie o gre
vă în sprijinul revendică
rilor lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de viață.

Se știe că în trecut, în condițiile 
agriculturii parcelare, bazate pe 
proprietatea privată, nici nu putea 
fi vorba de o folosire rațională a 
pământului. In regiune se iroseau 
sute și mii de hectare care erau ocu
pate de haturi și răzoare, de tot 
felul de drumuri, mărăcinișuri ori 
din cauza inundațiilor. Cu totul 
alta este astăzi situația agricultu
rii regiunii.

Convingîndu-se de superioritatea 
agriculturii socialiste, peste 65 la 
sută din familiile de țărani au in
trat în gospodăriile colective, cărora 
le revin 
agricolă 
an de 
rială a 
mașini 
riile agricole de stat 
de tractoare și 
cole moderne. Toate acestea 
creat condițiile folosirii raționale a 
terenurilor agricole.

îndrumate de organizațiile de 
partid, avînd sprijinul inginerilor 
și tehnicienilor agronomi, gospo
dăriile colective din regiune au 
sporit, în ultimii ani, suprafața a- 
rabilă cu circa 3.000 de hectare prin 
desființarea haturilor, defrișarea 
mărăcinișurilor și a unor vii hibride

și prin desecarea unor bălți și mlaș
tini. Iată, de pildă, cum au pro
cedat colectiviștii din comuna Bel- 
tiug, raionul Satu Mare. Aici exis
ta, în apropierea satului, o supra
față de vreo-40 hectare de teren 
pe care primăvara se strîngeau a- 
pele. într-o adunare generală a co
lectiviștilor s-a hotărît săparea prin 
forțe proprii a unui canal. Lucrarea 
a fost excutată în 1960. Anul tre
cut colectiviștii au strîns de aici 
prima recoltă — peste 10 vagoane 
de cereale. Și acesta nu este singu
rul caz.

Colectiviștii din comunele Foeni, 
Sanislău și Ciumești, raionul Carei, 
au luat în ultimii ani măsuri pen
tru fixarea terenurilor nisipoase. 
Pe aceste terenuri ei au plantat 
cu pomi fructiferi 160 hectare. De 
asemenea, în regiunea Maramureș 
s-a dat în anii trecuți 
mai mare valorificării 
în pantă, improprii culturii cerea
lelor, plantîndu-se peste 700 hec
tare de livezi. In unele comune din 
regiune s-a pornit o adevărată o- 
fensivă pentru defrișarea mărăcini
șurilor, a pilcurilor de arborete și 
a pomilor răzleți, care ocupau mari 
suprafețe de terenuri, împiedicînd 
totodată mecanizarea lucrărilor, a- 
gricole. Rezultate bune au obținut 
în această privință gospodăriile co
lective din Petrești, Ghenci, 
nad,

o atenție 
terenurilor

Căuaș și altele.
Tăș-

gional 
proiect 
zare a 
renuri,
însă se tot amină 
de la un an la 
altul. Suprafețe 
mai mici ocupate

două treimi din suprafața 
a regiunii.

an baza
agriculturii.

și tractoare

Rezerve nefolosife
S-a dezvoltat 
tehnico-mate- 
Stațiunile de 
și gospodă- 

dispun de mii 
alte mașini agri- 

au

De
Satu

curînd în raioanele Carei 
Mare, care au agricultura în 

întregime colectivizată, s-au întoc
mit planuri de organizare a terito
riului. Lucrări asemănătoare șe 
execută și în celelalte raioane ale 
regiunii. Specialiștii au arătat cu 
acest prilej că în regiune sînt încă 
mari rezerve pentru sporirea su
prafețelor agricole. In comunele 
Sînmiclăuș, Tiream, Dindești și An- 
drid din raionul Carei există o su
prafață de peste 1.300 hectare ocu
pată de bălți, mlaștini și mocirle. 
Acestea toate sînt legate între ele 
prin valea Ierului. De mai mulți 
ani se vorbește la sfatul popular re-

Și

de bălți și mlaștini sînt și în ra
ionul Satu Mare. Redarea acestor 
terenuri agriculturii ar aduce gos
podăriilor colective o producție su
plimentară de cereale.

In zona de șes a regiunii sînt 
mari suprafețe de pășuni și finețe 
naturale degradate (în total circa 
55.000 hectare), de pe care se obține 
o producție foarte mică de iarbă. Vă- 
zînd acest lucru, colectiviștii din 
raionul Carei au desțelenit în ul
timii doi ani o suprafață de 2.460 
hectare ocupate cu pășuni slab pro
ductive și le-au cultivat cu plante 
furajere, 
ei. Anul 
aproape 
și peste 
și masă 
unor suprafețe de pășuni și fine
țe slab productive, care nu mai pot 
fi îmbunătățite prin lucrări simple, 
se poate asigura, după cum se vede, 
o mare cantitate de furaje verzi 
și cereale furajere, șe poate dez
volta într-un ritm mai rapid creș
terea animalelor, lichidîndu-se to
todată deficitul de furaje existent 
în unele gospodării de stat și în 
unele gospodării colective din re
giune.

In regiunea Maramureș se im
pune să se dea o mai mare aten
ție nu numai recuperării unor tere
nuri, dar și mai bunei folosiri a ce
lor existente. O problemă care a 
făcut obiectul mai multor discuții 
în plenarele comitetului regional de 
partid este și aceea a folosirii cît 
mai judicioase a terenului din lun
ca Someșului. Pămîntul este aici 
de cea mai bună calitate. Pe aceste 
terenuri însă au început să apară 
în ultimii ani plantații silvice. S-au 
plantat pînă acum peste 150 de 
hectare cu plop alb, plop negru 
hibrid și alte specii de arbori. A- 
ceste plantații sînt, se înțelege, ne
cesare. Dar pentru ele trebuie alese 
terenuri de slabă calitate. Tot pe 
valea Someșului crește la întîmpla- 
re

Și iată ce au cîștigat 
trecut au obținut în plus 
1.500 tone porumb boabe 
35.000 tone porumb siloz 
verde. Prin desțelenirea

o vegetație de prundiș care o-

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. Il-a)
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DRUMURILE SPRE SOK Răspundem cititorilor
După cum se știe, la amplasarea 

unei noi fabrici sau uzijne, proiec- 
tanții au în vedere între- altele nu 
numai apropierea de sursele de ma
terii prime, apă sau energie electrică 
ci și existența căilor de transport, 
xua fixarea locului unei noi sonde 
lucrurile stau cü totul altfel’.'Singu
rul element pe care-1 iau în consi
derație geologii esté. existența zăcă
mintelor de petrol. Așa se explică 
de ce turlele metalice, ale sondelor 
pot fi zărite în cele, mai, .diferite 
locuri — în păduri,. pe;;vai, pe dea
luri și chiar pe apă.

Despre importanța Cît. mai bunei 
amenajări a drumurilor în schelele 
petroliere nu este cazul să insistăm 
prea mult. La sondele în foraj tre
buie să se;, transporte aproape în 
fiecare zi cantități însemnate de 
materiale, scule, utilaje ; la cele în 
producție este necesar 'să. se inter
vină pentru schimbarea pompelor de 
adîrcime, depârafinafëà tubingului și 
altele. . '

Iată cîteva aspecte privind starea 
drumurilor spre sonde în schelele 
petroliere din regiunea Ploiești. „

Gospodari... și gospodari
Să vizităm secția a III-a de pro

ducție de la Bana, a schelei Moreni. 
Drumurile sînt îngrijite. în anumite 
locuri sînt depozitate grămezi de 
piatră. Din aceste „rezerve", perso
nalul care are sarcina de a între
ține drumurile, umple de fiecare 
dată gropile ce se formează în 
mod firesc datorită circulației ma
șinilor și a troliilor. Situația drumu
rilor este aceeași în toate secțiile 
schelei, mașinile puțind intra pînă 
la ultima sondă în orice anotimp al 
anului. Aceasta a contribuit ca aici 
timpul de oprire a sondelor, pentru 
operațiile de intervenție, să scadă 
continuu, el fiind mult mai redus 
față de alte schele din regiune. Se 
poate spune că drumurile bune au 
constituit o condiție care a permis 
colectivului schelei să-și îndepli
nească în mod ritmic sarcinile de 
plan.

Și în schelele Boldești și Urlați 
drumurile la sonde sînt bine între
ținute, dovadă că și aici, sînt buni 
gospodari. Totuși în celelalte schele 
din regiune, și mai ales în sectoarele 
întreprinderii de foraj Ploiești, si
tuația drumurilor spre sonde nu 
este întru totul mulțumitoare. O vi
zită la cîteva sonde ale sectorului de 
foraj Liliești este edificatoare în a- 
ceastă privință. Spre secția Mislea 
șoseaua este bună pînă la un loc. 
De acolo și pînă la sonde drumul 
este însă numai... valuri. Nu orice 
mașină poate circula pe acest drum.

EconomiF reale ?
Conducerea schelei Tîrgoviște a a- 

vut prevăzut anùl trecut 355.000 lei 
pentru întreținerea drumurilor spre 
sonde. Cu aceste fonduri, rațional 
întrebuințate, se puteau transporta 
cantități însemnate de piatră pe dru
muri. Dar din această sumă nu s-a 
cheltuit decît 180.000 lei.

La prima vedere rezultă o econo
mie de 175.000 lei. în realitate însă 
lucrurile nu stau așa. în sectorul 
Ludești bunăoară, se află perma
nent în funcțiune 2—3 tractoare care 
transportă pe o distanță de doi ki
lometri materialele de care este ne
voie la sonde. Aceasta pentru că 
porțiunea respectivă de drum este 
deteriorată. Cu aceste tractoare se 
cheltuiesc lunar aproape 20.000 lei. 
într-un an : peste 200.000 lei. Unde 
este atunci economia ?

Aceeași situație există și la son
dele de foraj. în sectoarele între
prinderii de foraj Ploiești (Boldești, 
Liliești, Berea) drumurile nu sînt 
bine amenajate, deși în devizele de 
cheltuieli ale sondelor în foraj se 
prevăd fonduri suficiente în acest 
scop. Dar aceste fonduri nu sînt uti
lizate integral. Unii tovarăși din 
conducerea trustului de foraj-ex-, 
fracție și a întreprinderii de foraj 
Ploiești au o părere greșită. Ei 
spun : „De ce să mai facem drumuri 
cînd avem suficiente tractoare la 
dispoziție“. Este adevărat că în 
schele există multe tractoare. Dar, 
după cum am arătat mai sus, ex
ploatarea lor necesită cheltuieli, 
care ar putea fi evitate, dacă s-ar 
amenaja bine drumurile din banii 
destinați acestui scop. Totodată a- 
provizionarea cu materiale și scule 
nu se face în bune condițiuni, du- 
cînd la timpi neproductivi în munca 
brigăzilor de foraj.

Lipsa de preocupare pentru ame
najarea drumurilor spre sonde are 
și alte consecințe. Utilajele tîrîte cu

Prietenii cărții
In iiecare zi, după terminarea lu

crului, numeroși muncitori de la Fa
brica de confecții și tricotaje-Bucu- 
rești se îndreaptă spre biblioteca 
centrală a întreprinderii. Biblioteca 
dispune de 29.000 volume dé litera
tură politică, beletristică și tehni
că. Numărul prietenilor cărții este 
în cbntinuă creștere. în prezent, 
biblioteca are peste 8.700 de citi
tori, cu 2.700 mai mulți decît cu 
un an în urmă.

Muncitorul Aurel lari din sectorul 
II. muncitoarea Solia Ionescu din 
sectorul III, tinărul mecanic Marin 
Născuțoiu, tricoteza Paraschiva Chi- 
riacu- și mulți alții au citit, iiecare, 
numai în anul trecut, peste 100 de 
volume. Cărțile i-au ajutat mult în 
ridicarea nivelului lor cultural, poli
tic și profesional In afară de biblio
teca centrală, în întreprindere func
ționează 12 biblioteci volante, orga
nizate la diferite locuri de muncă. 
In acest an, fondul de cărți al biblio
tecii centrale și al celor volante se 
va îmbogăți și mai mult. In contrac
tul colectiv pe 1962 s-a prevăzut 
procurarea de cărți noi în valoare 
de 37.000 lei. '

CAROL HEIM 
r coresp. voluntar 

tractoarele pe drumuri desfundate, 
se uzează mai repede, viața lor este 
mai scurtă. Și încă ceva. Drumul 
fiind doar trasat și neamenajat cum 
trebuie, șoferii caută alte căi, mai 
bune, pentru a ajunge la sonde. Ei 
o iau cu mașinile sau cu tractoarele 
pé alăturea drumului prevăzut, de- 
gradînd terenurile agricole.

Propuneri prețioase
In mod normal drumul spre o 

sondă 'în foraj trebuie construit îna
inte' de a începe montajul instala
ției. în acest fel transportul utilaje
lor se face mai repede, fără să mai 
fie nevoie .de tractoare, iar brigada 
de foraj poate trece operativ la să
parea sondelor.- De ce nu se proce
dează totdeauna așa ?

Actualele normative de foraj sta
bilesc că drumurile spre sonde, mai 
lungi de un kilometru, să fie ame
najate de către o întreprindere spe
cializată — în cazul nostru de între
prinderea nr. 3 construcții drumuri 
Ploiești Trusturile de petrol Ploiești 
și Tîrgoviște nu prevăd însă din 
timp locațiile noilor sonde în așa fel 
îneît să se poată încheia și contrac
tele necesare construirii căilor de 
acces, Din această cauză drumurile 
sînt executate de cele mai multe ori 
paralel cu transportul și montajul 
instalațiilor de foraj sau chiar după 
începerea forajului.

Și .încă un aspect. Porțiunile sub 
un kilometru, care reprezintă ma
rea majoritate a drumurilor din 
schele, trebuie construite de între
prinderea de foraj. Dar posibilitățile 
acesteia sînt relativ mici. Pe întrea
ga întreprindere există doar o sin
gură echipă de construcții de dru
muri, încadrată cu 25 oameni, care 
deservește toate cele 4 sectoare. în 
cele mai multe cazuri echipa este 
folosită și la alte, lucrări ca : săpa
rea fundațiilor sondelor, construirea 
de barăci, montarea de conducte și 
altele.

— De mai bine de un an, ne spu
nea ing. Pompiliu Mircescu, șeful 
sectorului de foraj Liliești, mai mulți 
sondori de la noi au făcut propune
rea să se organizeze în cadrul între
prinderii o secție de drumuri înca
drată cu muncitori calificați și do
tată cu utilajele necesare. Noi am 
adus această propunere la cunoștința 
conducerii întreprinderii. Au aflat 
de ea și tovarășii din conducerea 
trustului din Ploiești, dar pînă a- 
cum nu i s-a dat curs.

O răspundere în ce privește sta
rea necorespunzătoare a drumurilor 
în unele schele din regiunea Ploiești, 
poartă și Direcția generală foraj-ex
tracție din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei. De mai mulți 
ani ea nu s-a interesat de felul cum 
sînt întreținute drumurile, nu a ori
entat conducerile schelelor spre cele 
mai bune măsuri pentru a face prac
ticabilă fiecare cale de acces la son
de. Dimpotrivă, fondurile care s-au 
stabilit la începutul fiecărui an pen
tru construcția de drumuri, au fost 
uneori reduse pe parcurs, dîndu-li-se 
altă destinație pe motiv că „și fără 
drumuri bune treaba tot merge în 
schelele petroliere". O asemenea 
părere și atitudine va trebui schim
bată, deoarece experiența schelelor 
fruntașe a dovedit că starea dru
murilor asigură într-o mare măsură 
succesul forării sondelor și, în con
tinuare. punerea lor cît mai repede 
în producție.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteil“

rațională a terenului - relrvă însemnată 
de creștere a producției agricole

(Urmare din pag. I-a) 
cupă mai bine de 300 hectare. In 
locul acesteia ar putea fi amenaja
tă o puternică bază de legume, mai 
ales că în dezvoltarea bazei de 
aprovizionare cu legume a popu
lației din regiune sînt încă defi
ciențe. S-ar putea, de asemenea, 
cultiva pe suprafețe mai mari di
ferite alte culturi irigate, în spe
cial porumb, care ar putea da pe 
puțin 7.000-8.000 kg. boabe la hec
tar.
Prin amplasarea chibzuită 

a construcțiilor gospodărești
Dezvoltarea diferitelor ramuride 

producție, și îndeosebi creșterea a- 
nimalelor, impune un volum mare de 
construcții gospodărești Acestea 
țrebuie însă amplasate în așa fel 
îneît să ocupe cît mai puțin teren 
arabil. După unele calcule făcute 
la sfatul popular regional, suprafața 
ocupată pînă acum de construcțiile 
gospodărești ale G.A.S. și G.A.C. o- 
cupă circa 1.700 hectare. Multe con
silii de conducere ale gospodăriilor 
colective, sprijinite de către specia
liștii de la sfaturile populare raio
nale și de la regiune, au ales judi
cios terenurile destinate construcții
lor gospodărești. Așa, de exemplu, 
colectiviștii din comuna Acîș și-au 
construit ferma de animale la mar
ginea satului pe un teren nu tocmai 
bun pentru agricultură, în apropie
rea pășunilor. La fel de judicios și-au 
amplasat construcțiile fermelor de 
animale și colectiviștii din comu
nele Agriș, Mireșul Mare, Foeni și 
altele, evitînd risipa de teren. Nu 
peste tot însă se procedează astfel.

La conferința regională de par
tid care a avut loc de curînd a fost 
criticat faptul că unele gospodării 
colective și-au amplasat la întîm- 
plare construcțiile gospodărești, ri
sipind mult teren bun pentru cul
tura cerealelor. In comuna Apa, 
raionul Satu Mare, de exemplu, sînt 
două gospodării tinere. Ele și-au 
construit anul trecut grajdurile 
pentru animale la o depărtare de 
cîteva sute de metri unul de altul, 
în mijlocul cîmpului. In felul a- 
cesta au fost scoase din circuitul 
agricol circa 10 hectare teren de 
cea mai bună calitate. Dar lucrurile 
nu se opresc aici. Această suprafa

Vlrglnlca Plntllle — Buhuși
Centrofarm-BacMu a finut seama de 

cele sesizate în scrisoare șl a luat 
măsuri de Imbunătăfire a programului 
de funefionare a farmaciilor din orașul 
Buhuși. Pentru asigurarea urgențelor 
în timpul nopții va fi afișat numele 
farmacistului de serviciu.

N. Tokacek — București

Scrisoarea dvs. în legături cu cali
tatea necorespunzătoare a fermoare
lor a fost trimisă la Ministerul Indus
triei Ușoare care ne-a răspuns că 
pentru îmbunătățirea calității fermoa
relor, la Întreprinderea „Metaloglo- 
bus" s-au luat măsuri de reproieefare 
și executare a unui set nou de scule 
și dispozitive. Încă în trimestrul I al 
anului în curs se vor livra noile tipuri 
de fermoare de calitate superioară.

Teodor Gherman — Aleșd

Lumina electrică va pătrunde în 
curînd și în cătunul Dealul Nemeșilor 
din comuna Bratca. Sfatul popular al 
raionului Aleșd ne-a comunicat că lu
crările de electrificare vor fi termi
nate in cursul acestui trimestru.

Unui grup de locuitori din comuna
Bălcești, raionul Olte|u

Afi propus să se deschidă un cen
tru pentru preschimbarea buteliilor de 
aragaz în comuna Bălcești; Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei ne-a 
comunicat că această propunere nu 
poate fi aplicată, numărul consuma
torilor de gaze lichefiate fiind prea 
redus..

Totuși, pentru buna aprovizionare 
a consumatorilor, Direcfia generală de 
aprovizionare și desfacere a dispus 
Bazei IX din Craiova, care va fi do
tată, în curînd cu noi mijloace de 
transport, să efectueze cîteva trans
porturi lunare cu butelii pline în co
muna respectivă.

Lucreția Munteanu — Piatra Neamț
Cartierul ,,Zorile Noi" din orașul 

Piatra Neam) va fi în curînd racor
dat la conducta de apă potabilă care 
aprovizionează restul orașului.

înheprinderea de construcții metalice șl aparataje din Capitală exe
cută o gamă mare de produse. Printre ele sînt ventilatoare industriale, 
instalații de încălzire centrală, utilaje pentru cantine șl alimentația 
publică etc. In fotografie : Un nou produs al întreprinderii : mașina de 
gătit cu 4 cuptoare. Se finisează un lot de astiel de mașini destinat 
marilor restaurante de pe litoral. (Foto : Agerpres)
... -......-. .... ........ -------- --- --------------------

ță se va mări dacă ținem seama de 
dezvoltarea viitoare a gospodăriei 
colective. Drumul pînă la pășune 
mănîncă iarăși o suprafață însem
nată de teren. Oricine își poate da 
seama că aceasta nu este o ampla
sare gospodărească a construcțiilor.

O situație asemănătoare există și 
în comunele Berveni, Urziceni, unde, 
datorită proastei amplasări a cons
trucțiilor zootehnice, s-au irosit peste 
30 de hectare teren arabil. Nici la 
gospodăria agricolă de stat din Carei 
terenurile agricole nu sînt bine fo
losite. La unele din secțiile acesteia 
au fost construite grajduri, îngrășă- 
torii de porci sau chiar construcții 
administrative, în mijlocul cîmpului, 
la mari distanțe unele de altele.

După un calcul sumar, ca urmare 
a amplasării greșite a acestor con
strucții, gospodăria de stat din Carei 
pierde în fiecare an aproape 200 de 
tone de cereale. Iată de ce este ne
cesar ca noile construcții gospodă
rești ale unităților agricole socia
liste din regiune să fie cît mai ju
dicios amplasate, în apropierea sur
selor de apă, să se evite risipa de 
terenuri bune pentru cereale și alte 
culturi valoroase.

Și încă o problemă. In ultimul 
timp, ca urmare a creșterii venituri
lor țărănimii, la sate se construiesc 
tot mai multe case noi. Trebuie însă 
arătat că în unele comune din ra
ioanele Satu Mare, Șomcuta, Lăpuș 
și altele se manifestă tendința de 
așezare a caselor pe terenurile ara
bile, deși în sate sînt multe locuri vi
rane. Numai în jurul orașului Satu 
Mare, spre exemplu, s-au irosit în 
felul acesta peste 300 de hectare.

Sfatul popular regional a elaborat 
mai de mult o decizie care împiedică 
construcția de case pe terenurile 
bune pentru agricultură. Dar a- 
ceastă decizie nu s-a aplicat, sau 
s-a aplicat numai parțial. Comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal, sfaturile populare raionale și 
comunale trebuie să asigure fără în- 
tîrziere respectarea cu strictețe a a- 
cestei decizii, să nu admită folosirea 
în alte scopuri a terenului arabil.

Sîni necesare afîtea drumuri?
Cu prilejul unei analize a lucră

rilor de organizare a teritoriului 
care s-au făcut de curînd în raionul 
Carei, specialiștii au scos în evidență 

loan Dlnescu — Rm. Vîlcea
Din pricina unor schimbări care au 

avut loc în 1961 în cadrul Oficiului 
P.T.T.R.-Băbeni, n-a|i primit abonamen
tele la ziar timp de cîteva luni. Di
recția regională P.T.T.R. ne-a făcut 
cunoscut că vi s-a prelungit abona
mentul pe anul 1962, corespunzător 
cu perioada din anul trecut. în care 
nu afi primit ziarele.

Tatiana Andrei — comuna Otopeni
— București

Ne-ați scris că doriți să creșteți pă
sări de curte și că vreți să aflați ce 
rase aduc foloase mai mari. Specia
liștii consultați ne-au comunicat că 
putefi crește păsări de curte pentru 
producția de ouă, rasa Leghorn, iar 
pentru producția mixtă, de carne șl 
ouă, rasele Rhode-lsland și Sussex.

ion Bran —■ Cîmpulung Moldove
nesc

Sfatul popular al orașului Cîmpu
lung Moldovenesc a ținut seama de 
cele sesizate în scrisoarea pe care 
afi trimis-o redacției. După cum ni s-a 
comunicat, in scurtă vreme cinemato
graful „Maxim Gorki” va fi renovat.

Nicoiae Ganea și Marcu Aurica —
Cernavodă

Ați terminat de plătit ratele la mo
bilă și totuși vi se cer sume în plus. 
Acest lucru se datorește lipsurilor din 
activitatea serviciului de contabilitate 
de la Fabrica de ciment „IdeaT'-Cer- 
navodă care n-a trimis la timp 
O.C.L.-Mixt din Medgidia adresa 
pentru scăderea debitelor achitate. 
S-au luat măsuri de remediere a si
tuației.

Iile Andrei — Sibiu

Pe scurt
După cum transmite TASS, Oficiul 

de voiaj interaliat situat în Berlinul 
occidental, cu știința Departamen
tului de Stat al S.U.A., a refuzat 
să acorde hocheiștilor din R. D. Ger
mană vizele, necesare pentru a se pu
tea deplasa la Colorado-Springs, unde 
va avea loc campionatul mondial de 
hochei pe gheață. Aceasta este conclu
zia la care a ajuns corespondentul din 
Berlin al ziarului „Komsomolskaia 
Pravda", vizitînd acest oficiu.

Autoritățile americane, scrie cores
pondentul, au hotărît să nu admită in
trarea în S.U.A. a sportivilor din R. D. 
Germană. De aceea, după cum au ce
rut federațiile de hochei din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
R. P. Romînă, trebuie aplicată rezolu
ția Congresului L.I.H.G. de la Praga, 
care prevede că în asemenea cazuri a- 
sigurarea campionatului trebuie să fie 
încredințată altei țări.

★

Cea de-a 13-a rundă a turneului 
interzonal de șah de la Stockholm poa
te fi caracterizată ca o rundă a remi
zelor. Rezultatul de egalitate a fost 
consemnat în 5 partide : Uhlmann— 
Korcinoi ; Bertok—Filip ; Benkoe—Pe
trosian ; Bisguier—Janowski și Pomar 
—Gligorici. Singura partidă decisă în 
cele 5 ore de joc a fost cea dintre 
Aaron și Stein, cîștigată de ultimul.

Liderul turneului continuă să fie 
marele maestru Uhlmann (R. D. Ger
mană) cu 7>/2 puncte, urmat de Filip 
(R. S. Cehoslovacă) 7 puncte, Fischer 
(S.U.A.) 6V2 (2) puncte ; Petrosian
(U.R.S.S.) 6*/s puncte.

★
Intr-un mec! contînd pentru sfertu

rile de finale ale „Cupei cupelor" la 
fotbal, Ujpest-Budapesta a învins pe 
teren propriu cu 4—3 (2—2) formația 
scoțiană Dunferline. Întîlnirea retur 
se va disputa la 20 februarie.

*
Astăzi, de la ora 19, în sala de festi

vități a uzinelor „Timpuri Noi" din 
Capitală va avea loc o reuniune de 
box contînd pentru „Cupa 18 Februa
rie*. în cadrul acestei reuniuni, orga
nizate de clubul' sportiv Flacăra Ro
șie. vor evolua o serie de boxeri frun
tași.

'★
Pe stadionul Progresul din Capitală 

s-a disputat ieri meciul amical de 
fotbal dintre echipele Progresul și Di
namo Bacău, Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0-0.

★

în cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni* la fot
bal, miercuri s-au desfășurat două me
ciuri. La Torino, Real Madrid a dis
pus cu 1-0 (0-0) de Juventus, iar la 
Praga, Dukla a cîștigat cu 1-0 (0-0) 
întîlnirea cu Tottenham Hotspur.

(Agerpres)

TEATRE • (Snaooama •Te/ev/z/aste »Rsdjp J
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : LARME — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

VÎNZĂTORUL DE PĂSĂRI — (orele
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : CUM VĂ PLACE — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahiâ nr. 76) : . 
CRED IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 
20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 10) ; MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : DOI TINERI DIN VERONA
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL — (orele
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UN 
MILION PENTRU UN SURIS — (orele 
20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS I-UL ȘI ULTI
MUL — (orele 16). (Sala Orfeu) : ALBA 
CA ZAPADA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL (Sala 
Savoy) : REVISTA 62 — (orele 20). (Sala 
Victoriei 174) : CONCERT IN RE... 
HAZLIU — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. Documentarele 
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
și DIN NOU SPRE STELE : Maxim 
Gorki (10; 12.40; 15,20; 18; 20,40). INSULA
— cinemascop : Elena Pavel (10; 12; 15;
17; 19; 21), Drumul Serii (16; 18; 20). CE
TATEA HURRAMZANIN : Republica (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). FRUMOASA LU
RETTE : Patria (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
19; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30; 21,30), Miorița (10; 12;

Natație
în bilanțul succeselor obținute în 

ultimii ani de sportul din țara 
noastră și natația își are partea ei 
de contribuție. înotători ca Sanda 
Iordan (campioană mondială univer
sitară la 200 m. bras), Alexandru 
Popescu (recordman în probele de 
„■fluture"), D. Caminschi și alții 
au performanțe binecunoscute în 
țară și peste hotare. înotul se bu
cură de o mare popularitate. Vara, 
la centrele de învățare a înotului, 
mii de copii practică acest sport, cu 
această ocazie remareîndu-se o se
rie de înotători cu reale perspective.

Totuși, înotul nu s-a dezvoltat pe 
măsura posibilităților existente în 
țara noastră. Voi căuta în cele ce 
urmează să prezint cîteva din pro
blemele legate de dezvoltarea aces
tui frumos și util sport.

în prezent, avem un număr de 
peste 60 de bazine descoperite, în 43 
de orașe. Multe din aceste bazine 
sînt folosite vara ca ștranduri. A- 
ceasta însă n-ar împiedica cu nimic 
ca ele să se transforme în baze de 
creștere a viitorilor înotători. Dacă 
peste tot s-ar munci cu perseveren
ță în atragerea și instruirea tinere
tului atunci, desigur, în fiecare an 
s-ar mări considerabil numărul ce
lor ce practică înotul. Cei aproxi
mativ 5.000 de copii cuprinși în fie
care an în București (numai la ba
zinele de la complexul Tineretului 
și Palatul Pionierilor) și cei 200— 
300 de copii care învață înotul în 
fiecare vară în orașe ca Tg. Mureș, 
Cluj, Oradea, Arad etc., reprezintă 
prea puțin față de posibilitățile exis
tente în aceste orașe.

O altă problemă este aceea a ba
zinelor acoperite care nici ele.nu sînt 
judicios folosite. Acum, în sezonul 
de iarnă, acestea ar trebui să stea la 
dispoziția sportivilor. Or, se întîm- 
plă uneori — la Oradea, de.. pildă, 
— ca tocmai acum bazinele să intre 
în reparație... Dar și acolo unde ba
zinele sînt deschise iarna, organi
zarea activității lasă încă foarte 
mult de dorit. Așa e cazul cu bazi
nul Floreasca din Capitală, cu cele 
din Cluj, Sibiu. Cluburile n-au se
lecționat riguros pe acei înotători 
care au perspective de dezvoltare 
și trebuie să-și continue activitatea 
și iarna. Faptul acesta duce la aglo
merarea bazinelor și la reducerea 
timpului de antrenament al celor 
avansați.

îmbunătățirea substanțială a per
formanțelor înotătorilor noștri este 
strîns legată și de schimbarea con
cepției existente în ce privește siste-

... =0»»=^...■ ■., =

15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Magheru (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15), București (9,30; 11,15; 
13,15; 17; 19; 21), V. Alecsandri (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Gh. Doja 
(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 FERICITĂ, ANI ! : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (10,30;
16; 18; 20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 
21), B. Delavrancea (16; 18; 20). CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tineretului (16; 
18,15; 20,30). MUZICANTUL ORB : Cen
tral (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). Moșilor (15; 17; 19; 21), 
Floreasca (19), N. Bălcescu (15; 17; 19; 
21), Olga Banele (15; 17; 19; 20,45). CEI 
PATRU 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), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), 8 Mal (15; 17; 19; 21). 
ALEKSANDR NEVSKI : Cultural (16; 
18,15; 20,15). PRIMELE ÎNCERCĂRI —
ambele serii : Alex. Popov (de la orele 
10 rulează în continuare pînă la orele 
20,20). PROFESORUL MAMLOCK : 8
Martie (11; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia 
(10; 12; 14: 16,30; 18,30; 20,30). CAIDUL : 
Grivlța (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . IVAN CEL GROAZNIC — ambele
serii : C-t.tn David (16; 19,30). NOAPTEA 
SPRE 13 ■ Unirea (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (15; 
17: 19; 21). SECERIȘUL VERDE : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : 
Munca (16: 18,15; 20,30). CĂLĂTORIE
PESTE TREI MARI — cinemascop am
bele serii : Popular (15; 17,30; 20). PRE
TUTINDENI TRĂIESC OAMENI : Donca 
Simo (16; 18: 20). ROSEMARIE ; M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(14,30; 16.45; 19; 21,15). CASTELUL DIN 
BASME : Luceafărul (15; 16,45; 18.30; 
20,15). POVESTE DESPRE O FATA ru
lează la cinematograful G. Bacovla 
(15,30; 17,45; 20). CER SENIN : Aurel
Vlalcu (15,30; 18; 20,30).

mul de antrenament, durata și iw. 
tensitateg acestuia, conștiinciozitatea 
sportivilor etc.

Volumul și intensitatea scăzută a 
antrenamentelor au făcut ca unii 
dintre înotătorii noștri talentați să 
nu poată realiza decît performanțe ■« 
mediocre, ascendența lor de la an 
la an fiind neînsemnată. De pildă, ,□ 
Rînea T., Schmaltzer Al., Mocanu -, 
C., Daroczi L., Ionescu St., Rambo- a 
sek Florentina și alții, componenți ai ,R 
lotului reprezentativ, au realizat — 
progrese foarte mici, iar alții bat pa- q 
sul pe loc de multă vreme.

înotătorii mai sînt încă deficitari I 
la o serie de elemente tehnice 
(starturi, întoarceri), din care cauză - 
și rezultatele lor sînt slabe.

Pregătirea multilaterală, cores- B 
punzătoare cerințelor actuale, nece- 
sită o muncă intensă, studii și expe- 
riențe, cunoștințe tot mai largi din h 
partea sportivilor, dar mai ales a 
antrenorilor, al căror rol în ce pri- ß 
vește creșterea performanțelor este ,♦ 
deosebit de important. Trebuie însă -u 
spus, de asemenea, că pregătirea 
profesională a multora dintre antre
norii noștri de natație este încă de- “ 
parte de a corespunde cerințelor 
actuale. Este cazul antrenorilor P. .1 
Stroescu, I. Szigheti, C. Vasiliu, A. x 
Sarkadi, C. Dima etc. care, cu toată 
experiența lor practică și cu tot 
volumul mare de muncă ce-l depun, '4 
nu reușesc să ridice calitatea mun- " 
cii lor.

Din păcate, federația de natație, 1 
catedra respectivă de la Institutul ■- 
de cultură fizică n-au acordat un 
sprijin sistematic antrenorilor de 
natație, în problema calificării lor.

Analizînd de curînd situația u 
existentă, biroul federal a luat o se
rie de măsuri ce vor fi aplicate din -> 
acest sezon. Pe lîngă sprijinul con- 1 
creț și substanțial ce-l va acorda 3 
centrelor de înot pentru copii, pre- 1 
cum și ridicării nivelului profesio
nal al antrenorilor, federația se va ~ 
ocupa de îmbogățirea activității de 
natație într-o serie de localități ca. : >

I In scrisoarea trimisă ne întrebați 
dacă salariul pe care-l primesc mun
citorii în timpul cît frecventează șco
lile de maiștri este impozabil.

Potrivit dispozițiilor în vigoare, sa
lariul pe care aceștia îl primesc pe 
timpul școlarizării este impozabil.

că în cuprinsul raionului există o 
rețea prea mare de drumuri cuprin- 
zînd peste 2700 hectare. La gospodă
riile colective din Moftinul Mare, 
Pir, Vezendiu și altele, de exemplu, 
drumurile fărâmițează tarlalele, pri
cinuind multe greutăți mecanizato
rilor în executarea lucrărilor. La 
multe adunări generale ale colecti
viștilor s-a pus problema reducerii 
suprafețelor ocupate de drumuri. Pe 
alocuri s-â și trecut la treabă. La 
Ghenci, Foeni, Tiream și în alte co
mune au fost arate unele din dru
murile de prisos. Și totuși, în acest 
raion s-a făcut pînă acum prea pu
țin în această direcție. Șeful secției 
agricole a sfatului popular raional, 
inginer Octavian Macronți, afirmă că 
față de necesitățile de exploatare a 
terenurilor drumurile ar putea fi 
reduse chiar în acest an cu cel pu
țin 450 hectare. Dacă această supra
față de teren ar fi redată agricul
turii, s-ar realiza anual aproape 
100 vagoane cereale în plus. O 
situație asemănătoare există și în 
raioanele Satu Mare, Șomcuta și 
Cehul Silvaniei. La Micula, Botiz, 
Homorodul de Mijloc și în multe 
comune de pe valea Someșului, dru
murile de prisos ocupă peste 500 
de hectare din suprafața arabilă. Pe 
întreaga regiune, fără eforturi prea 
mari, după calcule făcute de specia
liști, ar putea fi redate agriculturii 
pe această cale cel puțin 1100 hec
tare. Este în interesul colectiviștilor 
ca aceste terenuri să înceapă cît mai 
curînd să producă.

In regiunea Maramureș, lupta 
pentru folosirea cît mai rațională a 
terenurilor trebuie să devină o ac
țiune de masă în care să fie atrași 
toți oamenii muncii din agricultură.

In această direcție, sarcini impor
tante revin organizațiilor de partid, 
chemate să mobilizeze oamenii mun
cii, să se îngrijească dé buna reu
șită a acestei acțiuni. Astfel, se vor 
cîștiga mari suprafețe de terenuri, 
iar producția de cereale marfă va 
crește pe măsura sarcinilor prevă
zute în planul de perspectivă pri
vind dezvoltarea agriculturii re
giunii.

Galați, Baia Mare, Cluj, Ploiești, o 
Brașov, Mediaș și altele. >1

Cu sprijinul consiliilor U.C.F.S., *
al secțiunilor de învățămînt și al 
celorlalte organe locale, federația va 
trebui să angreneze toți factorii de 
care depinde traducerea în fapt a 
măsurilor ce le-a preconizat pentru 
a obține noi progrese în dezvoltarea 
acestui sport.

Prof. V. CONSTANDACHE 
secretar general 

al Federației romîne de natație

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Filmul pentru copii ° 
„IAR UN 2“ — o producție a studiouri- ’■ 
lor sovietice. 19,40 — EMISIUNE DE ■ 
TEATRU: „DON CARLOS“. Interpretează " 
colectivul Teatrului de Stat din Bacău. 61 
In pauze : Sfatul medicului. Poșta tele- ' 
viziunii. In încheiere : ultimele știri.

RADIO, JOI 15 FEBRUARIE • Vreau 
să știu — orele 9,00 — I o Două tablouri ~ 
simfonice de Sabin Drăgol — orele 10,08 “
I o Orchestre de mandoline — orele 11,35
— I » Fragmente din opera „Ivan Su- n 
sanin“ de Glinka — orele 12,15 — II • 
Cîntece de dragoste și jocuri populare „ 
romînești — orele 13,05 — I • Din viața
de concert a orașului Brașov — orele x
13,25 — II • Muzică din operete — orele 1 
14,03 — II e Suita corală „1907“ de Gh. 
Danga — orele 14,30 — II e Fragmente . 
din opera „Medeea“ de Cherubini — orM' 
15,37 — I • Vorbește Moscova — or'3 
16,15 — I a Almanah științific — dreie 
16,30 — I o Concert de după amiază — 
orele 17,00 — I • Jurnal de întrecere — ,
orele 17,30 — I a Pagini din istoria dis
cului — orele 18,05 — II ® Concertul ».
pentru chitară și orchestră de C. Te-
descho — orele 19,00 — II a Transmisiune 
din studioul de concerte. Cîrită orches
tra simfonică a Radioteleviziunli diri
jată de George Georgescu. Medalion 
Ceaikovski. în program : Concertul pen
tru vioară șl orchestră — solist Varujan ’ 
Cozighian și Simfonia a Vl-a „Patetica“
— orele 19,45 — I a Selecțluni din opera -4 
„Rigoletto“ de Verdi — orele 20,30 — II
a Actualitatea radio — orele 21,00 — II 
e Cîntă Cvintetul de suflători din Bu- 1 
dapesta - orele 23,15 — II,

CUM VA FI VREMEA j
Timpul probabil pentru zilele de' 16, 17 

șl 18 februarie : Vreme în curs de ră- , 
cire cu cer variabil, mai mult acoperit. 
Precipitații sub formă de lapoviță șl 
ninsoare vor cădea în toate regiunile 
țării. Vînt potrivit temporar pînă la tare 
din sectorul nordic. Temperatura In 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
plus 2 și minus 8 grade, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade.
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Cum se obțin rezultate bune

EUGENIA NAE, îngrijitoare

mat

și îngrijirea puilor
DUMITRA NEAGU,

îngrijitoare

ridicînd

Răspunde: ELENA COJOCARU, ing. zootehnic

Ursărescu Nicolae din comuna Tupilați, regiunea 
Bacău. Ei au cerut redacției să le răspundă, pe 
baza experienței gospodăriilor fruntașe, la unele 
probleme care-i interesează în legătură cu crește
rea păsărilor. Pentru a răspunde la aceste pro
bleme care preocupă și pe alți colectiviști, redac
ția noastră, împreună cu Comitetul raional de 
partid Fetești, a organizat zilele trecute o vizită 
Ia gospodăria colectivă Jegălia care are o bogată 
experiență în creșterea păsărilor. La vizită au 
participat mai mulți colectiviști și îndeosebi cres
cătoare. de păsări, brigadieri, președinți din gos
podăriile colective vecine Pietroiu, Șocariciu, 01- 
tina, Cocargeaua și Gîldău. în pagina de față ne 
propunem să redăm răspunsurile colectiviștilor de 
la Jegălia Ia principalele întrebări puse de oaspeți, 
precum șl de colectiviștii care au scris redacției.

Ferma de păsări a primit numeroși vizitatori de la gospodăriile co
lective vecine. Lor li se arată amănunțit metodele folosite în creșterea 
păsărilor.

în creșterea păsărilor?

de păsări

CREȘTEREA NUMĂRULUI 
DE PĂSĂRI LA SUTA DE HA. 
SI A VENITURILOR BĂNEȘTI

Răspund : ALEX.

Cum asigurați prevenirea 
și combaterea bolilor?

Răspunde : GH.

Cîte păsări de apă t 
și cum le creșteți

Organizația de bază acordă o mare 
atenție organizării întrecerii socia
liste între colectiviști. Fruntașii în 
muncă și metodele lor sînt popu
larizate la gazeta de perete, la pa
noul de onoare etc. Organizația de 
bază a inițiat un schimb de expe
riență între îngrijitoarele de păsări, 
unde colectivista Eugenia Nae a 
împărtășit din metodele ei de mun
că. Ca urmare a aplicării metodelor 
corespunzătoare de îngrijire, s-a 
redus aproape complet mortalitatea 
la păsări.

Analizînd rezultatele obținute în 
anul trecut, colectiviștii au hotărît 
să mărească în continuare efectivul 
de păsări. în acest an vom crește 
cca. 20.000 păsări. în felul acesta 
ne vom spori

Gospodăria 
planuri bune 
tem hotărîți 
organizatorică 
trolul asupra 
să dăm viață acestui plan, pen
tru ca gospodăria noastră colectivă 
să devină tot mai înfloritoare.

O creștere rațională a 
păsărilor impune și o 
cazare corespunzătoare a 

mai ales avînd 
sensibilitatea 

intemperii, 
conducerea

fără defecte de 
iar culoarea penajului să

de carne, făi
nă de trifoi. Re
zultate bune am 
obținut și folo
sind penicilina 
furajeră, drojdia 
de bere și 
tura. de 
cărbune 
sare de 
rie. Pe 
creșterii

La întrebările despre scoaterea

DOBRESCU,
responsabil la incubatoare

veniturile bănești, 
noastră și-a întocmit 
de dezvoltare. Sin
ea printr-o muncă 
concretă și prin con- 
îndeplinirii sarcinilor, 

plan,

care am 
specială,

Doar o parte 
din baltă s-a dez
ghețat și rațele 
au și năvălit în 
apă. Acestea sînt 
doar păsările de 
apă-matcă. Peste 
puțin timp Ii se 
vor adăuga mii 
de boboci.

am compartimentat puier- 
ni|a. In primele săptămîni, 
în fiecare compartiment 
s-au repartizat cîte 200 de

Răspunde: CONST. APOSTOL, brigadier 
zootehnic

gg bocii sînt scoși pe apă. 
în fiecare an selecționăm 

j rațele. Cele mai bune sînt 
i p oprite pentru reproduc- 
ț • ție, iar restul sînt valori

ficate.
'■ Multă atenție dăm și 

hrănirii rațelor adulte. A- 
p cestora le dăm cîte 100 
H grame amestec de ovăz, 
g orz, porumb sub formă 
% de uruială și boabe.
H Săptămînal făceam cu

rățenie generală. La 
! trei zile schimbăm pa- 
de așternut. Ca

desea se resimte insufici
enta vitaminei A, care se 
manifestă printr-o înrăută
țire a stării generale : creș
terea se oprește, iar de 
multe ori se înregistrează 
scăderi în greutate. La trei, 
patru luni apar tulburări 
ale vederii. Vitamina A 
poate însă să fie asigurată 
în hrănirea păsărilor folo
sind untura de pește, lap
tele integral, precum și 
nutrețurile verzi. Se pot 
folosi cu bune rezultate 
lucerna, trifoiul, resturile de 
la grădina de zarzavat etc.

In unele cazuri, din lip
sa vitaminei D, la păsări 
își face aparifia rahitismul. 
Pentru a se Înlătura efec
tele lipsei vitaminei D, sînt 
folosite în hrănirea păsări
lor untura de pește, găl
benuș de.ouă, făinuri de o- 
rigine animală, lapte inte
gral.

O deosebită atenție tre
buie dată condițiilor care 
să preîntâmpine apariția 
bolilor infecto-contagioa- 

ho- 
dia- 
efc.
res-

fiecare
iele de așternut. Ca urmare 
a bunei îngrijiri, la șapte luni ra
țele au început să ouă. în anul 
trecut s-a depășit producția de ouă 
prevăzută.

în acest an, ne vom strădui să 
creștem mai multe păsări de apă 
și printr-o bună îngrijire și furaja
re să obținem o producție mai mare 
de carne și ouă.

gospo- 
cultura 

tehnice, 
creșterea 

trecut, noi

La Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști 
s-a arătat că experiența gospodăriilor colective 
fruntașe în creșterea păsărilor dovedește că acest 
sector este aducător de însemnate venituri atunci 
cînd hrănirea și îngrijirea se fac în mod rațional, 
în recomandările comisiei pentru problemele creș
terii animalelor se arată necesitatea ca sfaturile 
populare să sprijine consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective în stabilirea de măsuri 
concrete pentru dezvoltarea creșterii păsărilor în 
fiecare gospodărie colectivă, ținînd seama de toat# 
posibilitățile existente.

La redacția ziarului nostru au sosit scrisori din 
partea mai multor colectiviști, între care Ion 
Enache din comuna Băile, regiunea Galați, Zam
fira Dănilă din comuna Gîrceni, regiunea Iași, 
Ioescu Florica din comuna Bata, regiunea Banat,

rasei respective. La noi în 
gospodărie, pentru fiecare 
10—12 găini s-a reținut cîte 
un cocoș. Ne-am străduit 
să asigurăm păsărilor adă
posturi spațioase și lumi-

de rață sînt aduși în a- 
propièrea unui lac de 
acumulare, iar găinile 
pe lucernierele gospo
dăriei, unde sînt, de a- 
semenea, adăposturi im
provizate. In ce constau 
aceste adăposturi ? In 
simple împrejmuiri cu 
bețe de floarea-soarelui, 
stuf etc., acoperite cu 
stuf sau paie. Am calcu
lat că făcînd asemenea 
construcții ne costă cu 
puțin decît dacă am con

te ca : pesta aviară, 
lera, titoza, variola, 
reea albă 
In acest scop 
pectăm toate 
de zooigienă. 
scot paiele din 
se stropește cu 
odată pe săptămînă. 
admitem intrarea persoa
nelor străine în sectorul a- 
vicol. La noi se fac la timp 
vaccinările preventive con
tra pestei aviare și holerei.

Datorită respectării tutu
ror acestor reguli, In gos
podăria noastră procentul 
de mortalitate la păsări 
este foarte scăzut, neîn
semnat,

Partidul ne 
arată că o gos
podărie colec
tivă poate să 
devină puter
nică și venitu
rile colectiviș
tilor să crească 
mereu numai 
dacă, folosind 
din plin condi
țiile pe care le 
are, își dezvol
tă diferite ra

muri de producție. în 
dăria noastră, 
cerealelor, a 
s-a dezvoltat 
animalelor. în 
am realizat un 
milioane lei, di 
provin din sectorul creșterii anima
lelor. Valoarea zilei-muncă a ajuns 
la 30 lei, din care 15 lei în numerar.

Din lucrările și documentele con
sfătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, care s-a ținut la București, 
am învățat multe lucruri folositoa
re. Pe bună dreptate, la consfătuire 
s-a criticat faptul că unele gospo
dării nu se ocupă-de creșterea pă
sărilor. Și ce izvor de venituri sînt 
aceste ferme ! în anul trecut, creș
terea păsărilor ne-a adus un venit 
de 253.000 lei.

Gospodăria noastră se găsește în- 
tr-o zonă cerealieră. Avem și o sur
să permanentă de apă — Ezerul. Pe 
această bază, în 1961 am crescut 
17.700 păsări, depășind cu mult pre
vederile planului. Noi am realizat 
în anul trecut o încărcătură de 714 
păsări la suta de hectare teren 
arabil.

Rezultatele bune obținute de gos
podăria noastră colectivă în crește
rea păsărilor se datoresc într-o mă
sură hotărîtoare oamenilor care lu
crează în acest sector. Biroul orga
nizației de bază a sprijinit consi
liul de conducere să pună să lucreze 
ca îngrijitoare de păsări pe cele mai 
destoinice colectiviste, cu dragoste 
față de această treabă. Tovarășele 
Dumitra Neagu, Eugenia Nae, Maria 
Ene, Manole Sanda, Mihai Didina, 
ca și celelalte, lucrează la fermele 
de păsări de 3—4 ani. în acest timp, 
organizația de bază și consiliul de 
conducere s-au îngrijit de_ ridicarea 
continuă a calificării fiecărei tova
rășe. Manole Sanda și Dumitra Neagu 
au fost trimise la o școală de califi
care, unde au primit cunoștințe bo-

acestora, : 
în vedere 
lor față de 
De aceea, ........ „
gospodăriei a căutat să ~
asigure spațiul necesar i
de cazare. Avem în pre- 
Zent 6 puiernițe, fiecare 
cu o capacitate de 1.000 |||||
de capete. De asemenea, |
avem o construcție în 
care funcționează cele șase incuba
toare ale gospodăriei. Această con
strucție este prevăzută și cu o în
căpere unde puii sînt ținuți în pri
mele două săptămîni, după care sînt 
transportați în alte adăposturi. In 
adăposturi s-au instalat mijloace de 
încălzire (sobe cu cotloane) cu a- 
jutorul cărora se păstrează tempe
ratura optimă creșterii puilor.

Pe timpul verii păsările sînt duse 
în tabere de vară unde sînt cazate 
în adăposturi improvizate.. Bobocii

pui.
O deosebită atenție am 

acorda* temperaturii din 
interiorul adăpostului. In 
primele zile temperatura a 
fost ridicată la 27 grade, 
apoi ea a scăzut cu cîte un 
grad la cinci zile, stabilin- 
du-se între 20—22 grade. 
Temperatura a fost aceeași 
atît ziua cît și noaptea. 
Puii au fost scoși afară în 
zilele călduroase după ora 
10 dimineața pentru a fi 
expuși razelor solare. Tim
pul cît stau în afara puier- 
nifei trebuie să crească 
progresiv de la un sfert de 
oră în prima zi, pînă la 
cîfeva ore. în perioada de 
vară puii stau în aer liber 
toată ziua, avînd la dispo
ziție umbrare și, bineînțe
les, apă proaspătă.

La noi. se dă o mare a- 
tenție alcătuirii rației fu
rajere. Se știe că de cele 
mai multe ori puii suferă 
de boli de nutriție. De a- 
ceea rafia trebuie să fie 
completă, să conțină toate 
elementele nutritive.

La o alimentație neco- 
respunzăfoare cel mai t-

a puilor 
noi 

condifiile 
Zilnic se 

adăposturi, 
var pe jos 

Nu

»r*. ;

Acum 1 lucrez- 
la păsările-mat- 
că, dar în fieca- , 
re an am eres- 
cut cîte o mie 
de pui pînă la - ♦ 
valorificare. La / 
noi în gospodă- 
rie se dă o mare “ V 
atenție creșterii Jx"? 
puilor, deoarece J""1» ’ . . 
dacă de la în- j ; Ț j 
cép-ut ai pornit 
bine, poți să te 
aștepți la rezultate bune 
în creșterea păsărilor.

Eu am luat în primire 
puii din prima zi. Pentru 
a asigura cazarea necesa
ră, la noi s-au amenajat 
puiernițe încăpătoare. Am 
luat în primire un lot 
de 1.200 pui de găină, 
în timpul iernii. Din prima 
zi, în puierniță am asigu
rat o temperatură de 
27 grade. Am avut gri
jă să nu scadă tempera
tura mai ales noaptea. 
Puii îmi erau tare dragi și 
.îi păzeam ca pe niște co
pii. Vegheam cum dorm 
pentru a nu se înghesui și 
sufoca. Din primele zile, 
pentru fiecare pui am asi
gurai rații echilibrate. La 
început ele erau formate 
din 15 grame de diferite a- 
mestecuri de uruieli de po
rumb, orz, ovăz și, în plus, 
tărîțe de grîu, ou fiert, 
brînză nesărată de . vacă, 
lapte smîntînit. Apoi s-au 
■adăugat ceapă, morcovi 
tocați, cretă furajeră, făină

Răspunde : DIDINA MIHAI, îngrijitoare
Gospodăria noastră co- 

lectivă are condiții bune . 
să dezvolte și creșterea > 
păsărilor de apă. Chiar ' 
lîngă acareturile gospodă- SțSS: 
riei există un lac. în pre- Jh*' < 
zent avem o matcă de i 
peste 1400 rațe scoase la 
incubatoarele gospodă- ÂBOSl 
riei. Cum ne ocupăm noi 
de creșterea lor ? s.

înainte de a lua în '
primire bobocii de rață, 
am făcut curățenie gene
rală în adăpost, am lipit, am văruit, 
am dezinfectat adăposturile, jghea
burile. 1

Despre efectivul necesar 
de găini-matcă

Răspunde

G. A. C. Jegălia, 
crescătoarele dau 
o mare atenție 
bunei îngrijiri și 
hrăniri a păsări
lor și de aceea 
realizează o pro
ducție sporită de 
carne și ouă.

Ä' , noase.
vederea asigurării con- 

difiilor de igienă, zilnic se 
face curățenie în cotețe, se 

' văruiesc pereții, scările,
■ hambarele, jgheaburile, iar

É săptămînal se face dezin-
feefie generală în foafă în

căperea. Ca să prevenim apariția para- 
zifilor, s-au făcut lăzi în care se pune 
nisip și praf DDT.

Dar baza producției de ouă o con
stituie hrana dată din belșug. Gușa găi
nii trebuie să fie mereu plină. Și nu cu 
orice. Inginera noastră zootehnică și 
brigadierul ne-au învățat cum să cal
culăm rafiile furajere. Facem diferite: 
combinajii. Din hrană nu lipsesc a- 
mestecurile de porumb boabe, ovăz, 
orz, fărîfe de grîu. De asemenea, nu 
lipsesc furajele măi sbogafe în vitami
ne : lucerna vèrdé, morcovii, ovăz în
colțit, drojdia de bere, untura de peșfe 
etc. Ca săruri minerale s-au dat cretă 
furajeră, sare de bucătărie, cărbune 
pisat, praf de var. în felul acesta am 
reușit să înlătur complet morfajitafea 
la păsări, să realizez de la fiecare găi
nă care o am în primire cîte 130 ouă.

Planul de producție penfru anul a- 
cesta prevede să obfinem cel puțin 
150 de ouă de la fiecare găină. Eu 
mă voi strădui să muncesc în așa fel, 
îneîf să depășesc sarcina prevăzută.

Păsările sînt sensibile la 
condițiile de întreține- 
re și hrănire. Greșelile în 
alcătuirea schemelor de a- 
limentație, precum și negli
jarea condițiilor de zoo
igienă pot produce pier
deri în sectorul avicol. Dar, 
in creșterea păsărilor pier
derile încetează dacă se 
iau măsurile necesare, așa 
cum am luat și noi în 
gospodăria noastră.

Toate păsările din matca 
gospodăriei au fost supuse 
unui examen sanitar-veteri- 
nar înainte de a se începe 
strîngerea ouălelor pentru 
incubât, pentru că atît re
zultatele de la incubație, 
cît și dezvoltarea de mai 
tîrziu a puilor sînt influen
țate de sănătatea păsărilor 
matcă.

m momentul cînd toți 
puii'■'au ieșit din ou, s-a 
făcut o sortare minuțioasă 
a lor. Au fost înlăturați cei 
care aveau o greutate sub 
30 grame și care prezen
tau defecte de conformație 
(puii care nu se țin bine 
pe picioare, cei cu picioa
rele, aripile și ciocul strîm- 
be etc.).

întotdeauna înainte de a 
introduce un nou lot de pui 
în puierniță facem o dezin- 
feefie minuțioasă atît a în
căperii, cit și a inventaru
lui folosit.

Pe fiecare metru pătrat 
de puierniță noi repartizăm 
cîte 12 pui de găină sau 
8 boboci de rață. Am ob
servat că insuficiența spa
țiului poate duce la creș
terea procentului de mor
talitate. Puii de găină au 
obiceiul de a se înghesui 
în colțuri. De aceea, pen
tru a preveni asfixierea lor,

un- 
pește, 

pisat și 
bucătă- 
măsuza 
puilor, 

' • £. am scăzut și
temperatura din 

puierniță. In această pe
rioadă rațiile s-au mă
rit, iar numărul meselor s-a 
redus. La vîrsta de 20-30 
zile, fiecare pui primea 
circa 30 grame de diferite 
amestecuri uruială și nu
trețuri'bogate în vitamine 
și săruri minerale; pînă la 
60- de zile,'rațiile s-au mă
rit cu cîte 10 grame la fie
care 10 zile, iar apoi, lu
nar, ajungînd la 6 -luni la 
100 grame date de 3 ori 
pe zi.

In felul acesta am reușit 
să cresc puii fără pierderi 
pînă la greutatea de peste 
1 kg fiecare, aducînd gos
podăriei însemnate veni« 
tari.La un. metru pătrat de adăpost 

am repartizat 8 boboci. Am căutat 
să respectăm condițiile de igienă. 
Pe jos am așezat un strat de paie 
curate. La fiecare două zile facem 
curățenie, scoatem paiele și dezin
fectăm cu formol, stropim cu var 
odată pe săptămînă.

în primele trei zile am ținut bo
bocii în adăpost. începînd cu ziua 
a patra, dacă timpul ne-a per
mis, i-am scos afară. Am asigurat 
în adăpost o temperatură de peste 
25 grade și am scăzut-o . treptat 
pînă la 20 grade. Pentru a asigura 
toate condițiile necesare, am verifi
cat temperatura și în timpul nopții.

O mare atenție am dat hrănirii 
bobocilor. în primele două săptă
mîni am dat mîncarea în opt tai
nuri, apoi numărul acestora a scă
zut la șase, la patru, iar de la pa
tru luni s-au dat numai trei tainuri 
pe zi.

In alcătuirea rațiilor s-au folosit 
amestecuri de orz, porumb, ovăz, Ia 
care s-au mai adăugat lapte, ouă, 
cretă, sare de bucătărie etc. S-a dat 
de asemenea la discreție lucemă 
verde. La vîrsta de 6 săptămîni bo-

»«•re*

Venituri bănești 
din 

sectorul avico !

mult 
fecționa cotețe mobile.

De altfel, costul construcțiilor 
ne-a preocupat - îndeaproape, urmă
rind în permanență ca acesta să 
fie cît mai redus. Folosind chirpi- 
cii, lemnul și alte materiale locale, 
am reușit să realizăm adăposturi 
pentru 1.000 de păsări cu numai 
16.000 lei. Și pe viitor vom acorda 
o mare atenție ridicării unor cons
trucții bune și ieftine.

Ora mesei se 
respectă. „Copiii" 
so adună în ju- 
zul „mamei". La

dine, introducem 
ouăle. Din pri
ma zi asigurăm 
o temperatură 
de 37,5 grade, 
punînd totodată 
apă în tăvi pen
tru a păstra u- 
miditatea neoe- 
sară. Din a pa
tra zi, începem 
să întoarcem 
ouăle de două 
ori în 24 de ore, 

și temperatura de 
la 37,5 grade la 39 grade. 
Ouăle le întoarcem pînă în 
ziua a 18-a. La 8 zile după 
ce s-au pus ouăle la incu
bât facem primul control 
eliminînd toate ouăle lim
pezi. In ziua a 14-a mai fa
cem al doilea control. în 
ziua a 20-a cînd în incuba
tor este o temperatură de 
39—40 grade, puișorii în
cep să iasă din ou. Pe mă
sură ce puii ies, îi trecem 
în restelele de uscat.

In anul trecut s-au obți
nut în mica noastră sta
țiune de incubație rezul
tate bune, realizîndu-se 
peste 15.000 pui de găină 
și boboci de rață.

în acest an vom mări 
ferma de păsări. Pentru 
scoaterea puilor, ouăle au 
și fost așezate în patru in
cubatoare. In curînd va 
ieși prima serie de pui.

Pagină organizată 
de T. MARIAN 

coresp. „Scînteii” 
Fotografii : M. CIOC

în primăvara 
anului 1959 con
siliul de condu- 
cero a hotărît 
înființarea unei 
stațiuni de in
cubație. Atunci 
au fost cumpă
rate de la stat 
prin sfatul popu
lar raional trei 
incubatoare cu 
o capacitate de 
600 ouă fieoa- 
re. Eu și soția, 
urmat o școală 
am fost repartizați să răs
pundem de incubație. Am 
'început să lucrăm, reușind 
să obținem în primul an în 
total 9.000 pui de găină 
și 1.500 boboci de rață. în 
luna februarie 1960, într-o 
adunare generailă, colecti
viștii au hotărît mărirea 
stațiunii cu încă trei incu
batoare pe care le-am 
construit cu mijloace pro
prii. De la acestea obținem 
rezultate tot așa de bune 
ca și de la cele cumpă
rate. Ele au în total o ca
pacitate de 3.600 ouă.

Ouăle pentru incubație 
le alegem cu deosebită 
grijă. Ele trebuie să fie 
toate uniforme, proaspete, 
de la 2 la 10 zile și păs
trate la o temperatură de 
10—12 grade. Apoi ve
rificăm incubatoarele și 
mai ales felul cum se men
ține temperatura timp de 
două zile. Cînd consta
tăm că totul este în or-

gate despre creșterea păsărilor. Cele
lalte au urmat cu regularitate cursu
rile cercului zootehnic organizat în 
gospodărie. Avem o tînără ingineră 
zootehnică, tov. Elena Cojocaru, 
care depune mult suflet în a ține 
lecții bune și interesante, pe înțe
lesul fiecărui colectivist. Cele mai 
multe lecții sînt urmate de demon
strații practice.

Dar noi ne îngrijim nu numai de 
îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale ale crescătoarelor de păsări, ci 
și de educarea lor în spiritul dra
gostei față de muncă și avutul ob
ștesc, le ajutăm să-și ridice nivelul 
politic pentru a înțelege mai bine 
însemnătatea muncii lor. Biroul or
ganizației de bază s-a ocupat de 
pregătirea pentru a intra în rîndu- 
rile partidului a celor mai bune 
crescătoare de păsări, care și-au 
manifestat această dorință. Dumitra 
Neagu și Sanda Manole sînt membre 
de partid, stimate și prețuite de co
lectiviști, pentru că sînt fruntașe în 
muncă și ajută și pe altele cu sfatul 
și exemplul lor.

Consiliul de conducere 
al gospodăriei noastre a /
dat o mare atenție alegerii 
din numărul mare de pă- 
sări crescute a găinilor-mat- 
că (peste 1.700 bucăți). Da- |||||||||| 
torită bunei îngrijiri, găini- V. 
le au început ouatul la 
vîrsta de cinci luni. Din 
a cincea lună, noi am și hi ' 
valorificat 12.000 ouă.

Vreau să arăt cum am în. ‘ ;
grijit și furajat lotul de gă- 
ini pe care îl am în primi
re. în anul 1959 am fost trimisă de 
gospodărie la școală, unde am că
pătat prețioase cunoștinfe, care m-au 
ajutat să obțin rezultate bune.

Creșterea unor păsări bine dezvol
tate și cu însușiri bune de produejie 
depinde de mai multe lucruri. Aceasta 
începe, de fapt, chiar de la clasarea 
puilor. E bine să se aleagă penfru 
matcă păsările care sînt dezvoltate 
normal, fără defecte de conformație, 

fie specifică
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Svejk în al doilea război mondial

Buh-

pe diferite

SEARĂ CONSACRATĂ
LUI PUȘKIN

Florin Scârlătescu în rolul lui Svejk.

Si urma

LA SATECONCERTE

loc aproape 
din care 3500‘ 
2600 seri de

înfr-o
cere

sfrînse ca un pumn, 
dramatică riguroasă, 
mijloacele teatrului, 
acțiune pornește, la

și încă în

peste
tematice și literare,

ține seama că înfr-un ase* 
spectacol dușmanul nu tre

să fie numai demn de urît» 
La fel, beția a*

CĂMIN CULTURAL FRUNTAȘ"
a creat în 
Svejk'’ una

„Evghenii One- 
șl Ludmila"

în scenele de la 
alte locuri ceva mal 

s-a părut .Arrya 
îmbolnăvirii fitu’ J)f

fund original și fermecător, pentru că 
toți, regizorul și actorii, au avut ceva 
de spus, și ceva adevărat și important, 
au lucrat nu cu „sudoare”, cum se 
spune uneori laudativ, ci cu plăcere și 
convingere, cu ceva din elanul care 
l-a făcut pe Brecht să-și scrie satira 
în trei săptămîni.

O sarcină deloc ușoară stătea în 
fața lui Florin Scârlătescu, actor carac
terizat de o vervă foarte rapidă, spon
tană, care în Svejk trebuia să înve
lească aceste calități impetuoase

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — De 
cltva timp, în comunele și satele 
regiunii Cluj se desfășoară un 
concurs pentru titlul de „cămin 
cultural fruntaș".

Recent, s-a încheiat prima fază 
a concursului, cea comunală. în 
decursul acestei faze, la căminele 
culturale au avut 
10.000 manifestări 
conferințe, 
calcul, seri 
etc. Totodată s-au organizat 490 
de „jurnale vorbite" 
teme specifice satelor, peste 500 
de „călătorii" pe hartă, precum și 
numeroase spectacole ale forma
țiilor artistice de amatori.

Am în față un jurnal în care 
sînt consemnate date și fapte din 
activitatea unei formații artistice a 
teatrului de stat din Bacău — și a- 
nume a formației pentru sate. Spi
cuim cîteva din însemnările făcute.

„15 mai 1961. Din inițiativa co
mitetului regional de partid, în 
cadrul teatrului nostru se creează o 
secție pentru sate. Actorii îmbră
țișează cu bucurie chemarea comi
tetului regional de a-și aduce con
tribuția prin activitatea lor artistică 
la munca politică pentru colectivi
zarea agriculturii.

1 iunie 1961. In sala arhiplină a 
căminului cultural din comuna Că- 
lugăra se prezintă-'-primul specta
col — „Și-o să fie nuntă mare“. în 
sală se găsesc mulți întovărășiți și 
țărani individuali. Oamenii urmă
resc cu atenție spectacolul.

2 octombrie 1961. Pentru intensi
ficarea activității noastre la sate, în 
cadrul teatrului se creează încă 3 
brigăzi alcătuite din cîte 7—8 actori. 
In fruntea uneia dintre ele se gă
sește artistul emerit Ion Niculescu- 
Brună. în repertoriul brigăzilor figu
rează cuplete, scenete, piese într-un 
act care înfățișează superioritatea 
gospodăriei colective.

20 decembrie 1961. Viscolește de 
trei zile. Drumurile sînt troienite. 
Colectivul secției sătești a plecat 
dis-de-dimineață cu autobuzul 
spre Păunești, raionul Adjud, unde 
este programat un spectacol. Bile
tele sînt vîndute. Mașina de abia 
înaintează prin zăpadă. Uneori se 
împotmolește. Știind că sîntem aș
teptați, coborîm, punem mîna pe lo- 
peți și facem drum. După cinci cea
suri (față de două cît ar fi trebuit 
să facem în condiții normale) sosim 
în fața căminului cultural. Publicul 
este de-acum adunat. începe spec
tacolul.

30 decembrie 1961. Colectivul 
nostru urma să se deplaseze la 
Tg. Ocna și Tg. Trotuș, un sat

din apropiere. In ajun ni se comu
nicase că drumul nu este încă eli
berat de zăpadă. Cu toate acestea, 
actorii au hotărît să plece. încă 
de la ieșirea din Bacău autobu
zul înota prin zăpadă. La 20 km. de 
Bacău avem o pană la mașină. Pînă 
se
La

repară
2 ’ 

în Tg. 
diatorul. 
nită. Și 
mion să 
ora spectacolului. Există o 
soluție : să împingem mașina. Am 
ajuns cu greu în Tg. Trotuș. O parte 
din colectiv a rămas aici, iar alții 
au continuat drumul pînă la Tg. 
Ocna, încă un kilometru. Sala era 
plină pînă la refuz. Ni s-a făcut o 
primire caldă.

21 ianuarie 1962. Premieră la 
Săbăuani. Sala căminului cultural, 
cu o capacitate de 600 locuri, este 
arhiplină. Mulți spectatori stau 
în picioare. Prezentăm în premieră 
piesa „împăcarea“ de Simon Magda 
— care arată cum țăranii se con
ving de avantajele colectivizării — 
și un concert de muzică populară, 
în sală sînt mulți dintre cei 150 ță
rani întovărășiți care au făcut ce
reri pentru a transforma întovără
șirea în gospodărie colectivă. Ei 
urmăresc cu mult interes specta
colul, aplaudă îndelung jocul ac
torilor George Mitru, Elena Zaha- 
rini, Mariana Motoi, Sandu Dimitriu, 
Vera Olănescu, Nicolae 
precum și pe soliștii 
Bejan și Mișu Rusu“.

De la crearea ei, secția 
a dat peste 150 de reprezentații. Co
lectivul teatrului e mîndru că își 
aduce și el aportul la activitatea 
cultural-educativă ce se desfășoară 
în satele regiunii.

durează 
km. înainte 

Trotuș, se

2 ceasuri, 
de a 
sparge

Mașina rămîne 
nu trece nici un 

ne remorcheze. Se

intra 
ra- 

înțepe- 
autoca- 
apropie 
singură

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii“

O scenă din piesa „împăca
rea“ de Simon Magda, prezen
tată de Teatrul de stat din 
Bacău în regla lui I. S. Hussu.

(Foto: Gh. Vintilă)

După zilele de vacanță, mun- 
citoril-elevi ai Școlii medii sera
le care funcționează în localul 
Școli! de opt ani nr. 4 din Capi
tală s-au întîlnit din 
cursuri.

nou la
(Foto : R. Costin)

IAȘI (coreșp. „Scînteii"). — 
Mărfi seară la casa sindicatelor . 
din Iași a avut Ioc o interesantă ’ 
manifestare literară-muzicală con- I 
sacrală comemorării a 125 ani de 1 
la moartea lui Pușkin. I

Cu acest prilej, în fața unui i 
numeros public, a fost prezentată Ș 
conferința „Opere muzicale inspi-î 
rate de versurile Iul Pușkin". So-ÿ 
liștii Operei de Stat din Iași au 
interpretat apoi arii din operele^ 
„Dama de Pică", 
ghin", „Ruslan 
altele.

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii“), — La începutul lunii fe
bruarie taraful „Făgețeana" din 
comuna Făget, dirijat de Achim 
Penda, a început un turneu prin 
localitățile regiunii Banat cu con
certul intitulat „Dragi mi-s cînte- 
cele mele". 'Recent, taraful a dat 
într-o singură zi două concerte în 
comunele Jebel și Ciacova. J

Cu „Svejk în al doilea război mon
dial”, Teatrul de Comedie à realizat 
un spectacol de succes, în care 
satira politică cea mai tăioasă sfîrnește 
rîsul aproape neîntrerupt, 
hohote.

Cehul Jaroslav Hasek 
„Peripețiile bravului soldat 
din marile figuri satirice ale literaturii 
universale, care face parte din galeria 
lui Don Quichotte, Gulliver sau 
oglindă. Dar satira sa lovea prea tare 
în militarism, în imbecilitatea reacționa
rilor cazoni și de fot felul, era prea 
populară, prea suculentă și prea necru
țătoare pentru gustul esfefilor și retro
grazilor, care au declarat-o de „cali
tate inferioară” și l-au persecutat pe 
scriitor pînă la moarte ; fără să apuce 
să-și termine vastul roman, comunistul 
Hasek a murit scurtă vreme după ce 
apărase cu arma în mînă Revoluția din 
Octombrie. Insă în 1943, cînd se des
fășurau epocalele bătălii care aveau să 
frîngă spinarea fascismului german, 
bravul soldat Svejk s-a ridicat iarăși la 
luptă : Hasek căzuse de mult, dar eroul 
lui a căpătat o nouă viată sub mîna 
puternică a antifascistului Bertolt Brecht.

Dramaturgul german a păstrat întrea
ga savoare a acestui „Păcală" care se 
răfuiește în felul lui cu vechiul mili
tarism, dar a purtat eroul mai departe, 
în condițiile noi. Svejk acționează, în 
felul lui, împotriva fasciștilor și evolu
ează din ce în ce de la rezistentă pa
sivă la luptă. Episoade și personaje 
care la Hasek, după tehnica obișnuită 
a romanului satiric picaresc, sînt răz
lețe ca niște degete pe care nu le 
unește decît corpul comun al mîinii, la 
Brecht sînt 
construcfie 
lovește cu 

întreaga
urmei, de la faptul că veșnic nesătulul 
Baloun — foamea lui amintește de să
răcia de altă dată a omului din popor 
— și-a găsit, auzi, tocmai în condițiile 
ocupației hiflerisfe, să rîvnească a mîn- 
ca, măcar o dată, o bucățică de carne! 
La fel de simbolică e dorinfa coman
dantului gestapovist, care, nemaiavînd 
ce jefui, a pus ochii pe un cățeluș al u- 
nui colaboraționist și îi cere lui Svejk, 
arestat pentru că vorbise cu subînțele
suri, să-i aducă, nu importă pe ce cale, 
căfelul. In jurul unor mobiluri și sim
boluri atît de simple, Brecht reușește 
să exprime pe înțelesul tuturor ticălo
șia și totodată ridicolul cotropitorului, 
precum și umorul oamenilor de rînd, 
sub ale căror replici comice pot fl des
coperite sentimente puternice.

Opoziția e adîncită prin scurtele ta
blouri grotești care ne înfățișează, în 
contrast cu oamenii de rînd, „sferele 
înalte" ale sfatului major hitlerisf ; 
gama artistică a piesei e lărgită și 
merge astfel pînă la caricatura cea mai 
tăioasă și fățișă. în plus, cînfecele în
serate în tablourile unde evoluează 
Svejk și ai săi sînt vibrante chemări la 
luptă și întregesc cu o notă de poezie 
complexitatea lucrării.

Reușita îmbucurătoare a spectacolu
lui pornește de la străduințele regizo
rului Lucian Giurchescu de a crea un 
spectacol popular, atractiv, eficace, 
neînchisfaf în vreo „formulă“ rigidă: 
el a luat piesa dramaturgului, s-a 
uitat în jur, la amintirile oamenilor des
pre hitleriști, la imperialiștii contem
porani, s-a gîndit la felul cum poate 
fi sfîrnit rîsul nu prin „adaosuri" regi
zorale, ci prin extragerea și prelungirea 
organică a tîlcurilor oferite de text ; 
și tocmai pentru că n-a căutat 
originalitatea în sine, a ieșit ceva pro-

care 
menea 
buie 
ci și comic, 
proape permanentă a lui Müller II înj 
interpretarea remarcabilă a lui D. Ruj 
căreanu nu e un accesoriu oarecai-e, ci 
exteriorizează parcă negura dir. Capul 
fascistului îndopat cu sloganurile hitle- 
riste și cu alcool. Una din calitățile 
piesei și spectacolului este unitatea de 
gen, faptul că eroii pozitivi, în frunte 
cu Svejk, și dușmanii, în cap cu Hitler, 
provoacă sentimente opuse, fără a în
ceta să fie și unii și ceilalți comici. Uni 
comic pozitiv, simpatic, a degajat per
manent Dem. Savu — bine integrat an
samblului — în rolul mereu nesătulului 
Baloun, safirizabil și totuși uman.

S-a impus pe merit atenției fînă- 
rul actor Gh. Crîșmaru în rolul ceva 
mai scurt al măcelarului îndrăgostit 
pînă-n vîrful urechilor, ale cărui tirade 
simpatice și pline de extaz amoros fac 
sala să rîdă. Au plăcut de asemenea 
Mircea Consfantinescu, Vasilica Tasfa- 
man, Mircea Balaban, D. Chesa și cei-
lalji actori. Bine 
Gestapo, dar în 
convențional, ni 
Pellea. în urma 
rolului Kopecka, personajul a fost pre, 
luat în grabă de Liliana Țicău; cîrciu- 
măreasa apare în spectacol ca o eroină 
pozitivă, fără a fi însă și comică.

Strălucite ca punere în scenă au fosf 
momentele înfățișîndu-l pe Hitler (In
terpretat cu vigoare de Mircea Șepti- 
lici) și sfatul său major. Admirabilele 
măști grotești și decorurile în apă tare 
(lucrate de Dan Nemjeanu), lumina, 
plastica de balet satiric a gesturilor au 
dat o tărie de pamflet și caricatură 
nemiloasă scenelor acestea inovatoare.. 
Din păcate, realizatorii n-au reușit să 
ocolească dificultățile obiective ale 
înzestrării fehnico-sonore a teatrului, 
vocile nu se aud distinct, textul — toc
mai textul I — nu e înțeles bine, ceea 
ce, oricare ar fi cauzele, e un minuS 
pentru tăria satiro-politică dorită de 
Brecht. O altă greutate neocolită a 
constifuit-o iluminația în final.

Cu muzica inspirată a compozitorului 
german Hans Eisler și în replici care 
redau de pe scenă suculența origina
lului (traducere de Florin Tornea), 
spectacolul reprezintă încă un succes 
al Teatrului de Comedie, o contribu
ție la înălțarea exigențelor în emula
ția creatoare dintre teatre.

un ritm mai lent, mai greoi, să poată 
face pe „idiotul oficial". N-am putut 
însă să ne dăm seama de felul cum 
joacă Scârlătescu : în fața noastră era 
fot timpul Svejk, numai Svejk, care te 
încînta în așa măsură, încîf uitai de 
actor. După ce rîsul a trecut, putem 
totuși să ne amintim că personajul a 
scăpărat permanent scîntei din contras
tul între aparența lui de nătîng greoi 
și ironia atît de inteligentă și tăioasă ; 
era de ajuns să zică smerit „Heil Hitlerl” 
mișcînd caraghios din picior, și aveai 
impresia că hitleristul din fața lui a și 
fost tăiat în bucățele. Și, dacă ne gîn- 
dim că Svejk e una din marile figuri 
ale galeriei mondiale a satirei, simpla 
constatare că Scârlătescu a fost Svejk 
spune mai mult decît orice adjectiv.

Ion Lucian, atît de des distribuit în ro
luri „simpatice”, a izbutit să interpreteze 
un odios hitlerisf, și asta încă fără a re
curge la efecte dinainte garantate, dar 
uzate : a făcut o compoziție originală,
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A FURAT O BOMBÀ
Autorul acestui film, Ion Popescu- 

Gopo, s-a impus ca un artist multi
lateral, cu o gîndire cinematografi
că fecundă, inovatoare, — un ci
neast contemporan prin mesajul 
creației sale, ca și prin originalita
tea ei. Trei filme de desen animat-: 
„Scurtă istorie", „Șapte arte", „Homo 
sapiens" — o „trilogie" în minia
tură consacrată Omului, aspirații
lor spre pace și progres ale între
gii umanități — i-au adus tînărului 
realizator un larg și 
prestigiu internațional.

„S-a furat o bombă" 
film de lung metraj cu 
-at de Gopo. Cineastul 
de fapt, la eroul desenelor sale. 
Omul, pe care-1 aduce pe ecran 
de astă dată în „carne și oase", 
împrumutîndu-i identitatea unui șo
mer dintr-o țară unde guvernează 
exploatarea, neomenia, isteria răz
boinică ; el se întoarce și la ideea 
generoasă pe care a slujit-o în 
cele trei filme de scurt metraj 
amintite mai înainte, sugerînd — 
printr-o metaforă — triumful inevi
tabil al omenirii iubitoare de pace 
asupra ade.pților războiului nuclear, 
și satirizînd totodată, cu vervă, as
pecte tipice ale unui mod de 
deloc qreu de identificat chiar 
autorul nu precizează nicăieri 
acțiunii...

Cineastul păstrează și în 
său film stilul profund personal 
care s-a afirmat în creația sa an
terioară : realizat cu mijloace de 
parodie, „S-a furat o bombă” este 
aparent o glumă, o glumă cinema
tografică ce durează însă, de astă 
dată, nu 7 ci 75 de minute, și în 
care răzbat, alternînd 
de un comic grotesc, 
grave, de natură să 
aminte că și glumele 
cîteodată, mari adevăruri. Origina
litatea filmului are la 
atît faptul că autorul 
la dialog, cît intenția sa

binemeritat

este primul 
actori reali
se întoarce,

viață 
dacă 
locul

noul

cu momente 
accente mai 
ne aducă 

pot exprima,

bază nu 
a renunțat 
de a vorbi

despre lucruri dintre cele mai se
rioase, de a trata probleme dintre 
cele mai actuale în limbajul dega
jat, sugestiv și accesibil al paro^ 
diei, al glumei cinematografice.

Dată fiind factura deosebită a fil
mului „S-a furat o bombă" precum 
și faptul că realizarea ni se pare, 
în ansamblu, inegală, am socotit in
teresant să discutăm despre unele 
aspecte ale acestui film chiar cu au
torul său. în ce privește concepția 
sa asupra filmului, modul de abor
dare a temei, Gopo ne-a spus :

— Filmul redă, de fapt, un vis. Un

însemnări despre filme

vis urît — goana primejdioasă după 
bomba furată, din care te trezește, 
spre final, zgomotul exploziei unei 
fărîmituri din bombă (sugerînd ce 
s-ar fi putut întîmpla dacă oame
nii n-ar fi intervenit la timp). Și 
apoi, în continuare, un vis frumos 
— anticipînd viitorul, folosirea paș
nică a energiei atomice, spre ferici
rea tuturor oamenilor. Un vis çare 
exprimă realități și năzuințe actuale 
și căruia am încercat să-i confer, 
cu colaborarea spectatorului, forța 
de convingere a. adevărului vieții.

Și merită spus că atîta timp cît 
cineastul urmărește dezvoltarea 
ideii pe care și-a propus-o, subor- 
donînd acestui scop major explo
rările sale în domeniul expresivi
tății cinematografice, acel „joc cu 
spectatorul" pe care-1 face Gopo 
se dovedește perfect viabil, te 
cîștigă, și, amuzîndu-te, iei gluma 
în serios, recepționîndu-i tîlcurile. 
Iată, dp pildă, secvențele introduc
tive — apariția eroului principal 
pe poligonul unde se pregătește o 
explozie nucleară, izgonirea lui, 
sosirea puternicului magnat ato
mist, apoi a gangsterilor care pun 
la cale furtul bombei și, însfîrșit, 
explozia. Parodia este evidentă de

la început (îmbrăcați în „costume 
de protecție" împotriva radiațiilor, 
cei din garda maniacului atomist 
poartă pe cap... găleți din mate
rial plastic, pe care le și scot la 
un moment dat, ținîndu-le de toar
tă) ; dar cîteva amănunte, bună
oară floarea stingheră pe care o 
găsește Omul și pe care o stri
vesc în picioare slujitorii magna
tului, sau, mai cu seamă, bătăile 
inimii omenești pe care le auzi, 
amplificate din ce în ce mai pu
ternic, atunci cînd pe ecran apare 
ciuperca exploziei nucleare (și 
care revin în diferite alte împreju
rări ale acțiunii), 
telor respective 
■— atenție 1, e 
dintre cele mai 
dacă totul este 
loacele celei mai pure fantezii.

Inexistența dialogului — faptul 
că renunțînd la vorbirea eroilor ci
neastul a renunțat, la unul dintre 
principalele mijloace de comunica
re a ideilor, a mesajului său — 
impune, cu atît mai mult, în... com
pensație, o mare grijă în folo
sirea tuturor posibilităților de expre
sie, în selecționarea și punerea în 
valoare a amănuntului semnificativ, 
în excluderea acelor elemente exte
rioare care ar putea împieta asu
pra clarității conținutului de idei și 
a perceperii acestui conținut 
către spectatori.

...De altminteri, l-am întrebat 
Gopo ce anume l-a determinat 
renunțe la dialog :

— Dorința ca filmul să fie acce
sibil pretutindeni, ca mesajul său 
să ajungă la spectatorii de pre
tutindeni, fără a fi necesare dubla
rea sau titrarea lui ulterioară — 
ne-a spus el. Este rezultatul expe
rienței pe care am făcut-o și cu 
filmele mele de desen animat. Și, 
în afară de asta, mi s-a părut in
teresantă ideea ca atare... în filmele 
viitoare voi continua acest drum și

dau momen- 
forță emoțională, 
vorba de lucruri 

serioase, chiar 
prezentat cu mij-

de

pe 
să

cred că-mi voi realiza mai deplin 
intențiile. „S-a furat o bombă" 
abia un fel de ucenicie...

Tendința aceasta de a refuza ba
nalitatea, de a căuta noi drumuri 
de creație este, fără îndoială, cu 
totul pozitivă, 
secvențe ale 
convingător, 
ar fi cîștigat 
zatorul ar fi 
temei care să exprime mai viu po
ziția, atitudinea reală a oamenilor 
față de această problemă arzătoare 
a contemporaneității care este lupta 
împotriva isteriei războinice. Eroul 
principal al filmului este, evident, 
un simbol, el este Omul „în gene
ral“, dar el este totodată, sau de
vine, în film, purtătorul tendințelor 
înaintate — singurul de altfel, pen
tru că personajul catre-i dă replica 
(„îngerul de fată“) este destul de 
inconsistent, iar manifestația din 
final (aceea din cartierul de cocioa
be) e neconvingătoare, dacă nu 
chiar inutilă. Oare acest erou, Omul, 

■ nu este prea absent, prea impasibil 
față de tot ceea ce se petrece cu 
sine și în jurul său ?

Filmul este viu, interesant, plin 
de haz, poartă pecetea talentului 
inventiv al lui Gopo. El lasă însă, 
totodată, impresia că regizorul a ce
dat uneori în fața propriei sale 
exuberanțe, în fața tentației pe 
care o reprezintă laboratorul de 
miraje al artei cinematogra
fice, posibilitățile de folosire, într-un 
film-parodie, a moștenirii clasicilor. 
Regizorul face numeroase demon
strații de artă și tehnică cinemato
grafică spectaculoase, e drept, dar 
cîte odată lipsite de finalitate, di
ferite episoade sînt lungite artificial 
de dragul folosirii unui număr mai 
mare de gaguri și rezolvări de e- 
fect. Astfel, alături de secvențe ad
mirabile (cum este, bunăoară, „Ci
nematograful de groază" — o sati
ră inteligentă la adresa producțiilor 
de serie ale studiourilor din Occi
dent), întîlnim altele foarte lungi 
(dansul din locuința șefului de ban
dă), sau în care intențiile autoru
lui nu sînt dezvăluite, clarificate 
pînă la capăt (ca în secvența „cre
ierul electronic" — prima întîlnire 
între șeful de bandă și magnatul 
atomist), iar un episod fără prea

iar cele mai bune 
filmului o dovedește 

„S-a furat o bombă“ 
însă mult dacă reali- 
căutat o rezolvare a

mare semnificație (scena bătăii) a 
devenit, în film, de două ori mai 
lung decît fusese prevăzut în sce
nariul regizoral, „surplusul" fiind 
improvizat pe platou. S-a făcut, 
cred, o insuficientă „filtrare" a as
pectelor și a detaliilor nesemnifica
tive, — inclusiv în ce privește fo
losirea resurselor de umor. De altfel, 
exigent față de propria sa creație, 
regizorul ne-a mărturisit că, perso
nal, nu este mulțumit de felul cum 
s-a desfășurat pe cele 75 de minute 
ale filmului, precizînd :

— Mi-am dat mai bine seama de 
unele goluri ale filmului după vi
zionarea lui cu public, urmărind 
reacția spectatorilor, și voi încer
ca să-i aduc îmbunătățiri, refăcînd 
montajul. Cred, de altfel, că ar fi 
util ca noile filme să fie prezen
tate într-o sală cu public înainte de 
finisarea definitivă și de multipli- 

. carea lor — asta ar permite obser
varea unor slăbiciuni corijabile și 
care ne pot scăpa nouă, celor de 
la studio.

Fără îndoială că aceste inegali
tăți îngreunează stabilirea comuni
cării între cineast și public, ate- 
nuînd, într-o măsură, puterea de a 
emoționa a filmului. De aceea — 
deși numeroase secvențe sînt re
zolvate cu maturitate artistică, deși 
operatorul Ștefan Horvath, ingine
rul de sunet A. Salamanian și com
pozitorul Dumitru Capoianu merită 
toate laudele, în echipa de inter- 
preți (între care cităm în mod deo
sebit pe Iurie Darie, Liliana Tomes- 
cu, Haralambie Boroș și, în roluri 
de mai mică întindere, pe Emil Bota, 
Popescu Lak, Puiu Călinescu) a 
răspuns cerințelor regiei — cu toate 
acestea, deci, filmul suscită nume
roase discuții, întrunind aprecieri 
contradictorii. adesea diametral 
opuse. Reținem însă făgăduiala ci
neastului — fiind încredințați că 
„S-a furat o bombă" poate cîștiga 
considerabil prin o serie de retu
șuri relativ lesne de făcut. Apari
ție originală, interesantă în peisajul 
producției noastre cinematografice, 
filmul vădește „mîna" unui ci
neast plin de idei, stăpîn pe mij
loacele artei sale și de la care sîn
tem îndreptățiți să așteptăm mereu 
mai mult.

Pictor cu bogată ex
periență și cultură, 
Octavian Angheluță 
este un artist neobo
sit, în continue căutări 
creatoare. Receptiv la 
tot ce e nou în viața 
de construcție și mun
că a patriei, artistul 
este unul dintre picto
rii care în anii din 
urmă au înfățișat în 
compoziții ample de 
gen aspecte din viața 
și munca marilor uzi
ne siderurgice de la 
Reșița și Hunedoara.

Expoziția personală, 
deschisă recent în să
lile Fondului Plastic 
din str. Kirov, oglin
dește unele proble
me actuale de crea
ție pe care și le pune 
pictorul. In 
„Muncitori 
artistul își
preocupările pe linia 
compoziției de gen in
spirate din viața oa
menilor muncii. Fiind 
o scenă de prim plan, 
văzută dintr-un unghi 
de sus, pictorul și-a. 
pus probleme dificile 
atît în rezolvarea de
senului, cît și de regie 
a luminii șl culorii, 
însă compoziția are 
mai mult valoare de 
studiu de atelier. în 
portret, ca și în tre
cut, artistul nu se 
desminte ; e un obser
vator atent care știe 
să rețină esențialul 
expresiei celui portre
tizat.
Iorgu Iordan", 
rancă
„Tînără pictoriță" sînt 
portrete dintre cele

schița 
la masă", 
continuă

„Academicianul
„Ță- 

colectivistă",

mai reușite ale expo
ziției. Căutările și în
cercările sale noi în 
portret sînt mai evi
dente în suita de fi
guri, realizate în ar
monii subtile și trans
parente de griuri — 
factură nouă în por
tretistica sa — dintre 
care ne atrage atenția, 
îndeosebi, „Lectură“, 
unde găsește una din 
soluțiile cele mai sim
ple și sugestive pen
tru adîncirea psiholo
giei personajului.

Dîhtre 
marcăm 
peisaj 
susținut într-o paletă 
sobră și gravă, tabloli- 
rile intitulate „Grădi
na colectivei" și „Pei
saj dobrogean", pentru 
care folosește un co
lorit proaspăt, cu 
transparențe și stră
luciri ce amintesc 
uneori acuarela.

Naturile statice sînt 
compuse cu grijă, e- 
chilibrat, în armonii 
de culoare bine stu
diate.

Dar partea din ex
poziție care atrage 
mai mult, atît prin 
reușita artistică, cit și 
prin noutatea ei, e se
ria de desene și por
trete șarjate. In aces
te portrete — deși e 
folosită exagerarea 
unor trăsături fizice 
pentru a sublinia în- 
tr-un anumit fel ca
racterul personajului 
— nu e vorba de cari
caturi, înțelese în sen
sul obișnuit al cuvîn- 
tului. Aici intervine, 
în primul rînd picto-

portretist, 
o analiză 
complexă a

care 
mult 
per-

D. COSTIN

peisaje re- 
„Reșița" — 
monumental,

psihologic, 
cazul

rul 
face 
mai
sonajului. TJneori, exa
gerarea aproape că 
nu apare — așa cum 
procedează pictorul în 
portretele Marianei 
Petrașcu și lui Gh. 
Șaru. Portretele-șarjă 
ale lui Mihai Beniuc, 
Eugen Jebeleanu, acad. 
George Oprescu, ale 
sculptorului Boris Ca- 
ragea, pictorului Cor
neliu Baba ș.a., îți 
rămîn în amintire ca 
reușite ale genului. 
Fiecare portret repre
zintă o vie individua
lizare, atît prin linia 
desenului, cît și prin 
coloritul adecvat cli
matului
sugerînd — în 
pictorilor aleși ca mo
del — însăși viziunea, 
preferințele coloristice 
sau factura de a picta 
ale artistului respec
tiv.

Expoziția personală 
de pictură 
Angheluță 
tă cu viu 
un mare 
oameni ai muncii. Pu
blicul care urmărește 
creația artistului și a- 
preciază realizările 
sale așteaptă ca vi
itoarele manifestări 
artistice să-l regăseas
că pe Octavian An
gheluță cu noi lucrări 
interesante, reflectînd 
nemijlocit actualitatea 
pe care pictorul o iu
bește cu pasiune.

Octavian' 
este vizita- 
interes de 
număr de

GH. COSMA

de
în librării și In 

magazinele 
specialitate au a- 
părut primele trei 
discuri „Electre- 
cord“ din ciclul 
„Simfoniile lui Bee
thoven" în inter
pretarea Filarmo
nicii de stat „Geor
ge Enescu" sub 
conducerea artis
tului poporului 
George Georges
cu. Discurile con
țin Simfonia a III-a 
„Eroica", Simfonia 
a V-a și uvertu
ra „Coriolan" și 
Simfonia a Vi-a 
„Pastorala". Re
producem coper
ta uneia din ma
pele noilor discuri 
apărute.

I
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Domnului GHEORGHE GHEORGHJU-DE] 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

t
Guvernul și poporul Indiei mi se alătură în a transmite Excelenței 

Voastre mulțumirile noastre cordiale pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări și bune urări adresat cu prilejul celei de-a XH-a 
aniversări a zilei Republicii noastre.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

TELE G RA ME
l 

EXTERNE
Vizata lui I. Gagarin 

in Grecia

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Tn numele guvernului și poporului Indiei, precum și în numele 

meu personal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj 
de felicitări pe care mi l-ați trimis cu prilejul zilei Republicii.

JAWAHARLAL NEHRU 
Prim-ministru al Republicii India

----- —o «o----------

A apărut nr. 2 pe anul 1962 al revistei

probleme ale păcii și socialismului“

ATENA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : In diminea/a zilei de 13 februa
rie, primul cosmonaut I. A. Gagarin, care 
se află la Atena, a vizitat Acropole. Aici 
I s-a dăruit o ramură de măslin — sim
bol al păcii — din măslinul care, po
trivit legendei, a fost sădit pe Acropole 
de Pallas, zeifa Atenei.

După-amiază, din împuternicirea Con
siliului municipal al capitalei Greciei, 
primarul Atenei, Jukalos, l-a decorat pe 
Gagarin cu Medalia de Aur și l-a decla
rat cetăjean de onoare al Atenei.

La recepția care a avut loc în aceeași 
zi la ambasada U.R.S.S. din Grecia, 
Gagarin a avui o emoționantă infîlnire 
cu sofia eroului national al Greciei Ma- 
nolis Glezos. In numele soțuiui ei, ea i-a 
predat 
cadouri 
tovarășii

Seara, 
co-sovietică a organizat la Atena o re
cepție în cinstea lui Gagarin.

Presa greacă acordă o mare atenfie 
vizitei cosmonautului sovietic în Grecia. 
„Gagarin a cucerit Atena“, scrie „Ane- 
xartitos Typos",

cosmonautului sovietic citeva 
confecjionaîe de Glezos și de 
săi din închisoare.
Asociația pentru prietenia grê

Să înceteze persecutarea colaboratorilor 
ziarului american „The Worker“

NEW-YORK 14 (Agerpres). — în 
legătură cu urmărirea judiciară a 
colaboratorilor ziarului „The Wor
ker", James Jackson ,redactor-șef 
al acestui ziar, a adresat Ministe
rului Justiției o telegramă cu rugă
mintea de a o transmite lui Robert 
Kennedy, ministrul Justiției, care 
întreprinde o călătorie în străi
nătate.

In telegramă se spune printre 
altele :

„După cum au anunțat agențiile 
de presă, ați declarat în Japonia 
că în Statele Unite presa nu este 
supusă nici unui fel ds restricții și 
că fiecare își poate exercita drep
tul de a exprima păreri diferite.

Ați spus că vă pronunțați împo
triva folosirii violenței față 
care nu sînt de acord.

Dar în timp ce rosteați 
discursuri, colaboratorii 
„The Worker" 
partea marelui juriu al districtului 
Columbia depinzînd de Ministerul 
Justiției pe care-1 conduceți.

de
in 

fa
da

O®O

de cei

aceste 
ziarului 

au primit citații din

Raportul lui Palmiro Togliafti la plenara comună a C. G. 
și a Comisiei Centrale de Control ale P. C. Italian

A apărut, în limba romînă, în 
Editura politică, nr. 2 (42) pe 
anul 1962 al revistei „Probleme 
ale păcii și socialismului“, revistă 
teoretică și informativă a parti
delor comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „Unele particula
rități ale situației din India" de 
A. GHOSH ; „Pentru o Japonie 
independentă și democrată" de 
S. NOSAKA ; „Triumful prin
cipiilor leniniste ale vieții de 
partid" de V. RUDIN ; „Cuba și 
«planul Kennedy»" de E. CHE 
GUEVARA ; „De Ia repartiția so
cialistă la cea comunistă" de L. 
GATOVSKI ; „Social-democrația 
suedeză și socialismul" de C. 
HERMANSSON ; „Cine îi finan
țează pe anticomuniști" de E. 
HENRY.

La rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești" revista pu
blică numeroase materiale infor

mative cu privire la activitatea 
unor partide frățești.

Rubrica „Schimb de păreri" 
conține în continuare materiale 
ale discuției pe tema „Comuniștii 
și tineretul" și o informație cu 
privire la o discuție a sociologilor 
marxiști organizată de redacția 
revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului“.

în cadrul rubricii „Cărți și re
viste" sînt publicate articolele : 
„Pentru ca în locul închisorilor 
să înflorească grădini..." de P. 
BELLEFROID și „Sînt citite de 
toată lumea, sînt citite pretutin
deni !" de G. GHERASIMOV.

Rubrica „Scrisori, note” cu
prinde următoarele note : „Occi
dentul încearcă să răspundă..." de 
V. KAJE și „Irianul de vest tre
buie să fie liber !" de V. GRAY.

Sînt publicate, de asemenea, 
materiale noi la rubrica „împo
triva represiunilor și persecutării 
democraților".

al și Studenților

Dezbateri furtunoase în parlamentul congolez
Numeroși deputați au demascat absurditatea acuzațiilor 

aduse lui A. Gizenga
evidentă tendința permanentă a 
elementelor reacționare, aflate în 
slujba colonialiștilor din Occident, 
de a se răfui cu liderul luptei de 
eliberare națională a poporului con- 
golez. Tocmai fiindcă Gizenga se 
bucură de o mare popularitate în 
popor, vor să-l distrugă.

Deputatul Mulundu a amintit că, 
judecind după datele existente, Gi
zenga este otrăvit cu o otravă cu 
acțiune lentă și a cerut ca el să fie 
readus de îndată la Leopoldville.

Luînd cuvîntul în încheiere, pri
mul ministru Adoula a recunoscut 
că știe de concluzia laboratorului 
din Beirut, care, pe baza analizei 
sîngelui lui Antoine Gizenga, a sta
bilit că în organismul său a fost 
inoculată o otravă. Primul minis
tru a formulat însă imediat rezer
va că nu știe cît de veridic este 
acest fapt.

Adoula a cerut să se pună la vot 
problema încrederii în guvern, în 
legătură cu măsurile luate de el 
față de Gizenga. Prelucrarea preli
minară a deputaților a dat rezul
tate. Majoritatea deputaților au 
votat pentru încredere în Adoula.

Eu însumi am fost citat să mă 
prezint la 15 februarie la o ședin
ță secretă a marelui juriu.

Nu pot contesta • personal 
clarațiile pe care le-ați făcut 
străinătate, deoarece, dacă aș 
ce o cerere de pașaport, ați
ordinul să fiu arestat și sancțio
nat în virtutea legii McCarran. Po
porul Statelor Unite este îndreptățit 
să cunoască faptele.

Propun ca dv. și cu mine să ne 
expunem părerile la Clubul națio
nal al presei, pentru ca poporul 
să poată afla dacă există o li
bertate a presei sau dacă Minis
terul Justiției întreprinde încercări 
de a lichida ziarul „The Worker" 
profitînd de legea McCarran".

Jackson a adresat, de asemenea, 
o telogramă senatorului Thurmond, 
propunînd acestui adept înrăit al 
anticomunismului o discuție publică 
cu privire la democrație, la clubul 
național al presei. „Ați folosit des
tul de mult timp în Senat, expunîn- 
du-vă părerile, cărora li s-a rezer
vat foarte mult loc în procesele 
verbale ale Congresului, se spune 
în telegramă. A sosit timpul să fie 
ascultată și părerea ziarului „The 
Worker".

ROMA 14 (Agerpres). — TASS : 
Lupta pentru o schimbare profundă 
a orientării, pentru o cotitură spre 
stînga a politicii naționale a fost în
totdeauna un element de cea mai 
mare importanță al politicii parti
dului nostru, a declarat Palmiro 
Togliatti, secretarul general \al C.C. 
al P.C. Italian, la plenara comună 
a Comitetului Central și a Comi
siei Centrale de Control ale P.C. 
Italian.

în ultimul timp, necesitatea aces
tei cotituri este atît de recunoscută, 
a continuat raportorul, îneît pînă și 
liderii partidului democrat-creștin 
și-au dat seama de imposibilitatea 
menținerii vechilor metode de con
ducere în noile condiții existente 
în țară. După ce a analizat rezul
tatele Congresului partidului demo
crat-creștin de guvernămînt, care a 
avut loc recent la Neapole, vorbito
rul a arătat că la acest congres au 
fost revizuite o serie de principii ale 
politicii acestui partid.

Referindu-se la cauzele care au

Miercuri la amiază 
dința de constituire 
Național de pregătire a tineretului 
din țara noastră în vederea parti
cipării la cel de-al VIII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prietenie 
care va avea loc la Helsinki între 
28 iulie — 5 august 1962.

Deschizînd ședința, tov. Octavian 
Nistor, membru supleant al Birou
lui C.C. al U.T.M., a prezentat pro
punerile privind componența Comi
tetului.

In Comitetul Național au fost a- 
leși 53 de membri — muncitori, ță
rani muncitori, studenți, oameni de 
știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai unor organizații obștești, 
activiști de partid și de U.T.M., 
sportivi și alții.

Ca președinte al Comitetului Na
țional a fost ales Demostene Botez, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă.

Luînd cuvîntul, tov. Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., a 
arătat că cel de-al VIII-lea Festi
val Mondial a stîrnit un larg inte
res în rîndurile tinerilor din lumea 
întreagă.

Tineretul Republicii Populare Ro- 
mîne întîmpină Festivalul de la Hel
sinki sporindu-și contribuția la 
lupta întregului popor pentru înde
plinirea mărețelor hotărîri ale ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. dezvoltarea și înflorirea 
continuă a Republicii noastre 
sc.F’ripe.

meretul și studenții din R. P.

a avut loc șe- 
a Comitetului

Romînă vor fi reprezentați la Festi
valul de la ............. * ’ _
de 350 de fruntași în producție, 
învățătură și muncă obștească, 
membri ai 
sportivi fruntași. Delegația noastră 
va duce mesajul tineretului romîn, 
participant la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră, luptător hotărît 
pentru pace în lume.

în continuare tovarășii Ștefan 
Tripșa, Nicolae Stoian și Hareta E- 
năchescu, membri ai Comitetului 
Național de pregătire pentru Festi
val, au subliniat importanța festi
valurilor mondiale ale tineretului și 
studenților și s-au angajat ca, ală
turi de întregul tineret al patriei 
noastre, să contribuie activ la popu
larizarea ideilor nobile de pace și 
prietenie.

în încheiere, a luat cuvîntul scrii
torul Demostene Botez, președintele 
Comitetului Național.

(Agerpres)

Helsinki de o delegație

formațiilor artistice și

LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres). 
— La 12 februarie, în Camera 
Deputaților din parlamentul con- 
golez au avut loc din nou dezba
teri furtunoase în legătură cu dis
cutarea așa-numitului „caz Gizen- 
ga”, fabricat de forțele reacționare 
cu scopul de a înscena un proces 
conducătorului patrioților congolezi.

în cuvîntările multor parlamen
tari au răsunat din nou proteste 
împotriva măsurilor ilegale luate 
împotriva lui Antoine Gizenga.

Răspunzîndu-i primului ministru 
Adoula, care în fond a rostit un 
discurs de acuzare împotriva lui 
Gizenga, Gabriel Moumia, deputat 
din partea partidului Mișcarea Na
țională Congoleză, a subliniat că 
acuzațiile aduse lui Gizenga sînt 
foarte îndoielnice.

Faptul că deputatul Gizenga a 
fost supus unei percheziții jignitoa
re, fără a exista vreun ordin spe
cial în acest sens, a declarat depu
tatul Gabriel Iumbu, nu se poate 
explica decît prin aceea că se comit 
cele mai mari samavolnicii și că 
se încalcă cele mai elementare 
norme ale legalității. După ce a 
ironizat autenticitatea „probelor” 
folosite de primul ministru pentru 
a dovedi „vinovăția” lui Gizenga, 
el a cerut ca Gizenga să fie readus 
imediat la Leopoldville și să fie 
ascultat în parlament, „deoarece 
acuzațiile care i se aduc nu se leagă 
una cu cealaltă, ceea ce dovedește 
incă o dată că aceste acuzații sînt 
absurde și născocite”.

Christophe Gbenye, ministrul de 
Interne al Republicii Congo, a de
mascat adevăratele cauze ale acu
zațiilor aduse de elementele reac
ționare împotriva lui Gizenga. Toa
te aceste acuzații sînt pure născo
ciri, a subliniat el. Scopul lor este 
de a compromite nu numai pe Gi
zenga, ci și pe toți locuitorii din 
provincia Orientală și din provin
cia Kivu care întotdeauna au dat 
dovadă de fidelitate față de unita
tea și independența Congoului.

în procesul pus la cale împotriva 
lui Gizenga, a spus Dominique 
Tumba, deputat din partea Parti
dului Solidarității Africane, este

PARIS 14 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez a dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
la funeraliile celor opt victime ale 
represiunilor puse la cale de gu
vern au participat un milion de lo
cuitori ai Parisului.

în același timp în întreaga țară 
oamenii munci au declarat greve 
generale, în multe orașe au avut 
loc mari demonstrații antifasciste.

Acesta a fost omagiul adus de 
poporul francez antifasciștilor că- 
zuți la 8 februarie, astfel și-a ex
primat el hotărîrea fermă de a ob
ține triumful libertății și păcii în 
Algeria, se spune în comunicat.

In continuare se subliniază că 
poporul francez cere cu tot mal 
multă hotărîre să fie puși în afara 
legii asasinii din „Organizația ar-
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La Roma

Demonstrație de solidaritate 
poporului francez împotriva

ROMA 14. — Corespondentul
Agerpres transmite : „Fascismul nu 
va trece !“, „Glorie veșnică celor 
căzuți la 8 februarie Ia Paris !“, 
„Pace în Algeria !“ — aceste lozinci 
au fost scandate din sute de piep
turi marți seara pe străzile cen
trale ale Romei de participanții la 
manifestația de solidaritate cu lup
ta poporului francez împotriva 
fascismului. Timp de trei ore cir
culația în centrul Romei a fost blo
cată de coloanele de manifestanți, 
avînd în frunte delegați ai Fede
rației Tineretului Comunist Italian, 
ai organizațiilor studențești, ai Fe
derației Tineretului Socialist.

Poliția a încercat să împrăștie pe 
demonstranți folosind împotriva 
lor bombe cu gaze lacrimogene. 
Dar, după fiecare ciocnire cu poli- 

coloanele se refăceau la loc,

cu lupta
fascismului

continuîndu-și drumul spre Piața 
Colona. Aici, manifestanților li s-au 
alăturat un mare număr de depu- 
tați și senatori comuniști și socia
liști. în cele din urmă, poliția a 
pornit la o adevărată vînătoare de 
oameni. Au fost arestați la întîm- 
plare zeci de participant la ma
nifestație, printre care Rino Serri, 
secretar al C.C. al Federației “ 
neretului Comunist Italian, și de
putatul socialist Menchinelli.

Ti-

determinat această revizuire, To
gliatti a insistat îndeosebi asu
pra presiunilor permanente exerci
tate de mase, asupra creșterii miș
cării muncitorești, frămîntărilor de 
la sate, afirmării puternice a uni
tății de luptă a forțelor noii rezis
tențe antifasciste.

Acum, a continuat Togliatti, se 
poate pune întrebarea : lupta noas
tră, lupta tuturor democraților sin
ceri pentru o adevărată cotitură 
spre stînga se va ușura sau se va 
complica dacă va fi înfăptuită așa- 
numita linie politică de centru- 
stînga ? (se are în vedere proiectul 
de creare a unei coaliții guverna
mentale de „centru-stînga“ din care 
să facă parte democrat-creștinii, re
publicanii și social-democrații spri
jiniți „din afară" de către Partidul 
Socialist — N.R.). Răspundem fără 
ezitare că se deschid perspective 
noi, mai favorabile pentru această 
luptă, pentru reînoirea economică și 
politică a țării prin aplicarea ri
guroasă a constituției, prin adop
tarea de măsuri antimonopoliste 
eficiente, prin satisfacerea revendi
cărilor vitale ale oamenilor muncii, 
prin dezvoltarea și adaptarea la 
noile condiții obiective a instituții
lor democratice.

Nu ascundem 
care-1 prezintă 
sparge unitatea 
forțelor populare. Să nu creadă însă 
nimeni că ne neliniștește problema 
faimoasei „izolări” a partidului co
munist. Această problemă nu se 
pune pentru partidul care are forța 
noastră, experiența noastră și legă
turile noastre cu masele.

Togliatti a enumerat în continuare 
principalele obiective ale luptei 
pentru o cotitură spre stînga.

în încheiere, vorbitorul a chemat 
la întărirea continuă a rîndurilor 
partidului pentru înfăptuirea aces
tor sarcini.

pericolul grav pe 
încercările de a 
muncitorilor și a

P. C. FraneeaCom unicatul
mată secretă", să se efectueze epu
rări în armată, în poliție și în apa
ratul de stat. Această cerere se 
impune cu atît mai mult cu cît 
evenimentele tragice de la 8 fe
bruarie au arătat, maselor populare 
largi că autoritățile gaulliste co
laborează de fapt cu elementele 
„ultra'.

în ultimele zile unitatea clasei 
muncitoare șl a forțelor democra
tice a înregistrat un uriaș progres, 
se spune în comunicat. In aceste 
clipe hotărîtoare pentru viitorul 
Franței, Partidul Comunist Francez 
cheamă pe toți oamenii muncii, de
mocrații și patriojii să-și întărească 
alianța șl unitatea de acțiune în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru democrație. Fascismul nu va 
trece 1

CIMENTUL SÎNGELUI

Cu prilejul vizitei 
în țara noastră 

a delegației ungare
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Béla Némety, a oferit 
miercuri seara, în saloanele amba
sadei, un cocteil cu prilejul prezen
ței în țara noastră a delegației con
duse de Molnar Jânos, adjunct al 
ministrului Culturii din R. P. Un
gară, care face o vizită de informa
re în problemele învățămîntului su
perior.

Au participat tovarășii Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului învă
țămîntului și Culturii, Vasile Du- 
* zăcu, adjunct al ministrului 
Aiacëttlor Externe, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., cadre 
didactice din învățământul superior 
și alți oameni de cultură.

★

In timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației ungare au avut 
întrevederi cu conducerea Ministe
rului învățămîntului și Culturii și 
au vizitat o serie de institute de în- 
vățămînt superior din București și 
Iași unde a avut convorbiri cu ca
dre didactice și specialiști asupra 
felului in care este organizat învă- 
țămîntul superior în țara noastră, 
despre condițiile de studiu și de via
ță asigurate studenților.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
stațiuni de odihnă de pe Valea Pra
hovei, Muzeul Doftana, noile con
strucții de pe litoral, Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“.

(Agerpres)

încă de la începutul războiului 
colonial din Algeria era evident 
că el este zadarnic și că în
țelepciunea constă în a recunoaște 
dreptul poporului algerian la inde
pendență, așa cum spunea Partidul 
Comunist Francez. Orbirea reacțiunii, 
prejudecățile, lenea de a judeca — 
toate acestea au întîrziat biruința 
bunului simț. Dar, imediat după 
ce De Gaulle a folosit cuvîntul 
„autodeterminare“, partidul comu
nist — inamicul lui cel mai con-< 
secvent — a declarat că acesta 
este un pas însemnat. Alții au 
scrîșnit însă din dinți. Căci lovitura 
de forță de la 13 maf 1958 * fusese 
provocată de elementele fasciste 
din armată și din viața politică.

De Gaulle a fost adus la putere 
de aceste forțe, acționînd în înțele
gere ou delegații lui la Alger : 
Soustelle și Salan, conducătorii de 
azi ai Organizației Armata Secretă. 
Numai partidul clasei muncitoare a 
apărat libertățile democratice 
potriva acestui bloc — viitorul gu
vern și viitoarea O.Ä.S.

Primejdia unui război civil a 
făcut ca balanța să se încline în 
favoarea lui De Gaulle : mulți fran
cezi sperau că el va ști să evite 
răul cel mai mare și că va semna 
pacea în Algeria.

Monopolurile au profitat de hao
sul creat pentru ca să se instaleze și 
mal solid la putere : niciodată nu 
s-au văzut atîția miniștri admini
stratori de bănci sau de mari între
prinderi. Dar acestor domni puțin 
le păsa de colonii francezi din Al
geria amenințați de o refor
mă agrară : ei urmăreau anu
mite interese, în primul rînd stăpî- 
nirea și exploatarea petrolului din 
Sahara — și un singur obiectiv po
litic : să evite ca partidului comu
nist, care rămîne primul partid din 
Franța, să i se alăture ceilalți de- 
mocrați, căci atunci acești domni 
vor trebui cu siguranță să suporte 
consecințele acestei unități. .

Operația a lăsat totuși pe unii cu 
buzele umflate : pe colonii care fă
cuseră din De Gaulle un fel de rege

de ANDRÉ WURMSER

îm-

♦) în urma căreia De Gaulle a 
fost numit președinte al Consiliului 
de Miniștri (N. R.).

al Franței, pe generalii pe care el 
i-a copleșit cu onoruri și laude, de 
la Salan și pînă la Challe, și care 
în Vietnam, apoi în Algeria, se de- 
prinseseră să comande ca stăpîtni, 
să ia locul puterilor civile și să 
trăiască în huzur ; în sfîrșit, pe po
liticienii fasciști pentru care lovi
tura de la 13 mai nu era decît o 
trambulină. Această bandă nu ara 
numai o fracțiune a opoziției, dar 
și o fracțiune a puterii. Ca ministru, 
Soustelle și-a plasat oamenii în 
posturi cheie. Se știe bine că chiar 
astăzi în guvern se găsesc un 
anumiț număr de prieteni ai O.A.S.. 
în această situație guvernul nu se 
poate menține decît dacă păstrea
ză încrederea monopolurilor pe 
care le reprezintă și nu există o 
singură bancă, un singur trust care 
să nu se conducă în fond după 
maxima : „Mai bine O.A.S. decît 
Frontul popular“.

Iar guvernul, frate și rival al 
O.A.S., nu vrea să-i cedeze locul și 
nici nu o poate lovi. Tribunalele 
sale achită pe asasini, închisorile 
sale îi lasă să evadeze, poliția sa 
îi lasă să acționeze, armata sa îi 
aplaudă. Prea sînt mulți fasciști 
într-un aparat de stat cangrenat 
pentru ca lupta sa împotriva fas
cismului să fie serioasă, chiar 
dacă ar dori s-o ducă. Cît despre 
ultracolonialiști, ei se gîndesc nu 
atît la un pronunciamento, cît la o 
putrezire generalizată. Pînă în ziua 
oînd glasuri „generoase“ vor înce
pe să vorbească despre „reconci
liere“ și despre „sacrificarea“ „ma
rilor șefi“ pe altarul „păcii civile“. 
Atunci se va găsi cu ușurință vreun 
politician care să propună un gu
vern de „uniune națională“ în care 
fasciștii n-ar ocupa de altfel decît 
citeva portofolii... nu mai multe de
cît hitleriștii în primul guvern în 
care au intrat...

Pentru a se ajunge aici este ne
cesar ca nesiguranța și numărul 
atentatelor să crească, ca france
zilor să li se facă lehamite și să 
fie cuprinși de îngrijorare. Dar un 
popor nu poate fi manevrat ca un

pian pe tabla 
care, țintind în mod 
mentui unui ministru 
ochii unei fetițe de 
monstrează nici că 
ajungă la o înțelegere 
nici că trebuie să ai încredere în 
guvern pentru a o pune la punct.

în acea zi, la Paris, au făcut ex
plozie 10 bombe cu plastic. Unul 
din cel mai buni scriitori ai noștri, 
Vladimir Pozner, a fost rănit atît de 
grav, îneît medicii nu-i garantează 
încă viața. Manifestația din 8 fe
bruarie a fost organizată împotriva 
acestor crime. Dacă guvernul n-ar 
fi decît rivalul O.A.S., iar nu și fra
tele ei în lupta lor comună împo
triva libertății și a clasei muncitoa
re, el ar fi sprijinit această mani
festație. în fapt însă guvernul a in
terzis-o. ■ în timp ce forțele lui lo
veau cu sălbătăcie pe manifestanți, 
mînuitorii bombelor cu plastic ac
ționau din nou după bunul lor plac.

8 morțî — iar 7 dintre ei erau 
desfigurați de loviturile polițiștilor. 
A doua zi Frey, ministrul de Interne, 
mințea atît de prostește îneît el în
suși a renunțat apoi repede la a- 
ceastă versiune stupidă : comuniș
tii ar fi avut cică, „alte scopuri“ 
decît de a manifesta împotriva uci
gașilor. Ca și cum tînărui de 16 ani, 
sau cele trei femei sau vete
ranul luptelor politice venit din 
grădina lui suburbană să strige, 
împreună cu ceilalți, „Fascismul nu 
va trece 1“ — ca și cum toți aceș
tia ar fi intenționat să pună stă- 
pînire pe palatul Elysée împreună 
cu sindicaliștii creștini, cu instituto
rii socialiști și cu studenții.

Acești martiri „n-au murit în 
dar", s-a spus în cele patru

de șah. O bombă 
vag aparta- 

absent, scoate 
4 ani, nu de- 
trebuie să se 

cu O.A.S.,

za- 
cu- 

vîntări rostite la intrarea cimitiru
lui Père Lachaise’ : poporul a înțe
les chemarea sîngelui vărsat.

★

Niciodată nu a mai văzut Parisul 
ceva asemănător : un milion de 
parizieni cu lacrimi în ochi. Un mi
lion de parizieni urmînd cortegiul 
funebru a 8 muncitori. înaintea noa
stră pășeau mii de purtători de 
coroane, atît de numeroase îneît 
largul bulevard era înmiresmat iar 
carele care urmau treceau peste un

pavaj presărat cu ramuri. Primul 
era acoperit de florile albe aduse 
ofrandă unui copil asasinat. In 
urma carelor veneau dricurile, iar 
primul era de asemenea acoperit 
de flori albe.' Cînd oare s-au mai 
văzut atîtea garoafe și crini con
sacrate nevinovăției unui copil 
muncitor ? Ceilalți nevinovați, cei
lalți mo.rțl îl urmau, iar după una 
din mașinile ce înaintau încet, cîți- 
va bărbați mergeau sprijinindu-se 
unul pe altul, chiar lîngă tăblie, cît 
mai aproape de moartă : erau so
țul, frații, tatăl ei...

Apoi veneau conducătorii sindica
telor, ai tuturor centralelor sindica
le, — ah 1 tovarăși, să fi fost nevoie 
de opt morțl pentru ca să mergem 
în sfîrșit cot la cot ? Urma Comite
tul Central al partidului din care 
făceau parte cei mai mulți dintre 
martiri, Partidul Comunist Francez. 
Apoi conducătorii partidului socia
list unificat, printre care Mendès- 
France. Și mulțimea.

Pe trotuare, pe toată lungimea 
parcursului, fără nici o întrerupere, 
alți parizieni așteptau pe trei sau 
patru rînduri : mame cu fețele îm
pietrite de durere, copii deveniți 
serioși, bărbați cu capetele desco
perite. Pe cer se fugăreau nori ne
gri de furtună. în spatele celor care 
salutau cortegiul, paralel cu noi, o 
altă mulțime se îndrepta spre oimi- 
tir, ceva mai repede decît noi.

Cînd la Père Lachaise au luat 
■cuvîntul vorbitorii, lungul șir al 
mulțimii ocupa toată întinderea de 
5 kilometri dintre Casa sindicatelor 
unde-și avea începutul și cimitir, 
unde se termina. Un milieu de pari
zieni și locuitori ai suburbiilor în
seamnă unul la fiecare 3 sau 4 
adulți, iar procentul este și mai 
mare dacă din calcul scădem car
tierele bogătașilor care n-aiu avut 
nimic de-a face cu această mani
festație populară'l

Un milion de francezi, fără un 
cîntec, fără un țipăt, fără un drapel, 
fără o insignă, fără o lozincă, îna
intau într-o tăcere extraordinară în
treruptă numai de cadența pașilor. 
Pe toată lungimea acestui cortegiu 
nemaivăzut în Istorie, nici un poli
țist nu și-a făcut apariția așa că 
nu a avut loc nici un incident.

în acest timp întreaga Franță și-a 
oprit activitatea. Chiar în februarie 
1934, cu 30 de luni înainte de victo
ria democrației și a clasei munci
toare — victorie pe care a pregă
tit-o greva generală, n-a avut o a-

semenea amploare, deși în ziua 
aceea s-au numărat 4 milioane de 
greviști. Pretutindeni, uzinele au tă
cut, electricitatea s-a stins, gunoa
iele au rămas pe loc, iar trenurile 
au încremenit.

Ne îndreptam fără o vorbă spre 
Zidul Federațiilor. Dar numai citind 
inscripțiile de pe panglicile mari
lor coroane și ale jerbelor celor 
mai modeste — întregul cimitir ur
ma să fie acoperit de flori, pînă la 
100 de metri depărtare de mormin
te — înțelegeai ce fel de ciment se 
plămădește, amestecat cu sînge o- 
menesc. Erau coroane trimise de 
unitățile de recruți, căci armata nu 
este formată numai din generali. 
Erau coroane aduse de foști comba
tanți din Algeria și coroane purtate 
de algerieni. Era de față întregul 
anuar al societăților anonime, în
tregul catalog al trusturilor și băn
cilor, dar cei care au strîns milioa
nele pentru cumpărarea atîtor flori 
nu au fost consiliile de administra
ție, ci oamenii muncii, cei fără de 
care toți bancherii și generalii n-ar 
fi nimic. Erau, de asemenea, buche
te modeste ale oamenilor simpli. 
Marți dimineață în cartierele popu
lare nu se mai putea găsi o singură 
floare la vreun vînzător de flori.

Panglica roșie a unei jerbe, nici 
prea mare și nici prea mică, pe care 
o ținea un muncitor în haină de pie
le, nu spunea cine o poartă sau în 
numele cui. Se puteau citi numai a- 
ceste cuvinte : „Tovarășilor noș
tri". Poate că alte inscripții au fost 
mai precise sau mai 
nici ele nu spuneau 
„Tovarășilor noștri", 
vorbitori aparținînd 
creștine l-a citat pe 
un omagiu adus memoriei — după 
cum a spus el — celor mai mulți 
dintre acești martiri. El a afirmat pe 
bună dreptate că numele lor se în
scriu pe lunga listă a comunarzilor, 
socialiștilor, creștinilor, comuniștilor 
care au murit pentru libertate. 
Aceasta era egal cu a-1 pune pe mi
nistrul de Interne laolaltă cu toți 
fasciștii din O.A.S., cu toți ver- 
saiezii din istorie. Astfel începe 
ispășirea. Astfel începe viitorul. Nu
mele celor opt morți și-au luat lo
cul pe lunga listă a celor care n-au 
murit în zadar, al căror sînge ci
mentează și va cimenta : azi unirea 
celor supuși represiunilor, mîine 
unirea învingătorilor.
Paris, 14 februarie, prin telefon.

, S. U. A. își Intensifică ameste- I 
I cui în treburile Interne ale Viet- j 
( namului de sud. Fotografia de j 
j mai sus, reprodusă din ziarul ) 
f „New York Herald Tribune" vor- I 
( bește de la sine. Aviatori ame- j 
f ricani transportă cu un elicopter I 
I de producție americană un grup j 
I de soldați ai clicii lui Ngo Dinh j 
f Diem, pentru lupta împotriva pa- 
f trioților sud-vietnamezi. j

Pentru stabilirea păcii 
în Laos

elocvente, dar 
altceva decît : 
Unul dintre 

sindicatelor 
Karl Marx ca

HANOI 
ministru 
Laosului, 
și președintele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat, prințul Sufanu- 
vong, au adresat la 13 februarie 
copreședinților conferinței de la 
Geneva pentru reglementarea pro
blemei laoțiene, o scrisoare în care 
cer luarea de urgență a unor mă
suri efective pentru a pune capăt 
intervenției străine în Laos și pen
tru a-1 determina pe prințul Boun- 
Oum să accepte formarea unui gu
vern de coaliție al Laosului.

Prinții Suvanna Fumma și Sufa- 
nuvong și-au exprimat din nou ho
tărîrea de a face tot ce le stă în 
putință pentru stabilirea păcii în 
Laos și formarea unui guvern lao
țian care să promoveze o politică 
de pace și neutralitate.

14 (Agerpres). — Primul 
al guvernului regal al 

prințul Suvanna Fumma,

Taiîanda concentrează 
trupe la granița Laosului

BANGKOK 14 (Agerpres). *— A- 
genția Associated Press transmite 
că Taiîanda concentrează trupe la 
granița cu Laosul. într-un comuni
cat al guvernului tailandez se spu
ne că unități ale armatei tailandeze 
au primit ordinul de a ocupa anu
mite puncte strategice de-a lungul 
frontierei cu Laosul. Acțiunile pro
vocatoare ale Tailandei au în mod 
evident drept scop să învenineze at
mosfera și să agraveze și mai mult 
conflictul din Laos«
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Deza rm area gene rală șitotală Lucrările conferinței scriitorilor 
din țările Asiei și Africii

o necesitate imperioasă
Un nou apel la rațiune 

adresat puterilor occidentale
Convorbirea lui S. K. Țarapkin cu reprezentanții S.U.A. 

și Angliei
continuarea lucrărilor conferinței 
există bazele care au fost expuse în 
propunerile sovietice din 28 noiem
brie anul trecut. Este nevoie numai 
de bună voință. Occidentul însă a 
insistat asupra instituirii unui sis
tem de control internațional cău- 
tînd să capete posibilitatea de a-și 
trimite în U.R.S.S. „controlori”. 
Uniunea Sovietică, a subliniat în 
încheiere S. K. Țarapkin, este gata 
să continue tratativele și în mod 
neoficial, dacă puterile occidentale 
sînt dispuse să accepte aceasta.

Reprezentanții S.U.A. și Angliei 
nu au dat nici un răspuns conclu
dent la această chemare a repre
zentantului Uniunii Sovietice.

Această poziție a delegațiilor oc
cidentale nu poate să fie calificată 
decît ca o vădită nedorință de a a- 
junge la un acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

Dorință sinceră 
de a realiza un progres 
în domeniul dezarmării

GENEVA 14 (Agerpres). — TASS: 
La 14 februarie S. K. Țarapkin, re
prezentantul Uniunii Sovietice la 
conferința celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, i-a invitat la el pe 
șefii delegațiilor occidentale — 
Michael Wright și Stelle — pentru 
a încerca încă o dată să ajungă cu 
ei la o înțelegere în problema în
cetării experiențelor nucleare.

La Geneva s-a aflat că la această 
întîlnire care a durat aproximativ 
două ore și jumătate, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, S. K. Țarapkin, a 
cerut delegaților occidentali să dea 
dovadă de bunăvoință și de dorința 
de a se ajunge la un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară pe baza propunerilor 
guvernului sovietic din 28 noiem
brie 1961. Reprezentantul sovietic a 
arătat că rezolvarea acestei proble
me importante se lovește de pro
blema controlului. Propunerile so
vietice care prevăd controlul asupra 
îndeplinirii acestui acord cu ajuto
rul mijloacelor naționale, aflate la 
dispoziția statelor, asigură întru- 
totul îndeplinirea acestei sarcini.

Mijloacele naționale de care dis
pun statele, a subliniat S. K. Țarap
kin, s-au arătat a fi suficient de efi
ciente.

Referindu-se apoi la torpilarea de 
către S.U.A. și Anglia a tratativelor 
de la Geneva, el a spus că pentru

DELHI 14 (Agerpres). — La Delhi 
s-a anunțat oficial că mesajul lui 
N. S. Hrușciov a fost trimis primu
lui ’ ’ ' XT"U~
care 
rală

în _______ . .
saluta propunerea sovietică“, 
fluentul ziar „FrSe Press Journal' 
scrie : „Guvernul Indiei va saluta 
în principiu recenta inițiativă a 
premierului sovietic Nikita Hrușciov, 
cu privire ia o întîlnire la nivel 
înalt a reprezentanților Comitetu
lui celor 18 state de la Geneva, pen
tru tratative în problema dezar
mării. Actuala propunere a premie
rului sovietic, subliniază ziarul, vă
dește dorința sa sinceră de a reali
za un progres în domeniul dezar
mării“.

„India,
BAZAR PATRIKA“, 
întotdeauna pentru 
de aceea va saluta 
în această direcție“.

ministru al Indiei, Nehru, 
se află într-o călătorie electo- 
prin țară.
articolul intitulat „India va 

in- IC

CAIRO 14 (Agerpres). — Cea de-a 
doua conferință a scriitorilor din 
țările Asiei și Africii își continuă 
lucrările. Luînd cuvîntul la ședința 
plenară, șeful delegației indiene 
Mulk Radj Anand a declarat că 
scriitorii trebuie să fie alături de 
clasa muncitoare și de întregul po
por în lupta pentru independență și 
libertatea popoarelor Asiei și Afri
cii.

Delegații la conferință au întîm- 
pinat cu căldură cuvîntărîle de sa
lut ale scriitorului turc Nazim Hik
met, și scriitorului cub an, Nicolas 
Guillen.

Scriitorul angolez Emanuel Dos 
Santos a dat citire mesajului de sa
lut din partea conducătorului miș
cării de eliberare națională a po
porului angolez, Mario De Andrade. 
Delegații la conferință au păstrat 
un moment de reculegere în memo-

---------- o» o

ria luptătorilor care și-au dat via
ța în lupta pentru eliberarea An- 
golei de sub dominația colonială 
portugheză.

La conferință au luat, de aseme
nea, cuvîntul reprezentanții scriito
rilor din Japonia, Irak, R.P.D. Co
reeană, Ceylon, Guineea portu
gheză, Kuveit, Kamerun, Republica 
Guineea și Liban.

Delegații la conferință au salutat 
prin aplauze furtunoase apariția la 
tribună a lui Mirzo Tursun-Zade, 
șeful delegației scriitorilor sovietici. 
Vorbind despre lupta popoarelor îm
potriva colonialismului, el a decla
rat printre altele : „Scriitorul nu 
poate sta în afara luptei... Este o fe
ricire pentru scriitor săfie.un luptă
tor pentru idealurile și speranțele 
tuturor oamenilor muncii de pe pla
neta noastră".

o«o

scrie ziarul „AMRITA 
s-a pronunțat 
dezarmare și 
orice acțiune

PARIS. Greva eroicilor mineri 
din Decazeville continuă. Minerii 
greviști sînt ferm hotărîți să ob
țină satisfacerea integrală a re
vendicărilor lor. La cererea me
dicilor, unsprezece dintre minerii 
care au început acum nouă zile o 
grevă a foamei, au fost internați la 
spital Ia 13 februarie, ca urmare 
a înrăutățirii stării sănătății lor. 
Ceilalți participant la greva foa
mei continuă lupta cu curaj.

ție de obiecte de artizanat romînesc, 
cafti și reviste.

PARIS. Agenția France Presse rela
tează că în 
februarie Ia 
că generalul 
februarie în 
avea o serie 
larul Adenauer în localitatea Baden- 
Baden.

după-amiaza zilei de 14 
Paris s-a anunțat oficial 
De Gaulle va pleca la 15 
R.F. Germană unde va 
de întrevederi cu cance-

Răspunsul S. U. A. și Angliei la 
lui N. S. Hrușciov

mesajul

Dezbaterile Comitetului permanent al Congresului mexican
trebuie să prevaleze asupra forjei“.

Reamintind intervențiile S.U.A. îm
potriva Mexicului în trecut el a spus : 
Nu vom uita niciodată pe inamicii în- 
tervenfionițti. De aceea, autodetermi
narea are o mare importanță pentru 
existenja Mexicului și pentru toatfe or
ganizațiile internationale.

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 
la 13 februarie comitetul executiv al 
partidului național din Uruguay — 
partid de guvernămînt, care deține 
majoritatea locurilor din Consiliul 
național de stat, a publicat o decla
rație în care se pronunță împotriva 
ruperii relațiilor cu Cuba. Declara
ția sprijină principiul neamestecu
lui în treburile interne ale altoi; 
țări.

-o» o-----------

CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — 
lnfr-o ședință specială, Comitetul per
manent al Congresului mexican a luat 
în discuție poziția Mexicului la re
centa conferință de la Punta del Este 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai ță
rilor membre ale O.S.A. Unul dintre 
membrii delegației mexicane la aceas
tă conferință a dat citire raportului 
asupra activității delegației. Cu acest 
prilej, Comitetul permanent al Congre
sului mexican a reafirmat că Cuba are 
dreptul să-și aleagă sistemul social și 
politic pe care îl preferă poporul Cu
ban și în care ea poate coexista cu 
alte țări din America. Romulo Sanchez 
Mirales, președintele Comitetului Ca
merei Deputaților din Mexic, a decla
rat : „Noi am susținut totdeauna prin
cipiul neintervenției și că dreptul

In Comitetul Politic al O. N. U.
NEW YORK 14 (Agerpres). — Co

mitetul Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. continuă să discute pro
testul Cubei împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A.

In ședința din după-amiaza zilei 
de 13 februarie au luat cuvîntul 
mai mulți delegați.

Delegatul Guineei a declarat că 
nimeni nu poate rămîne nepăsător 
față de situația existentă în rela
țiile dintre S.U.A. și Cuba, deoarece 
nu poate fi uitată invazia împotriva 
Cubei din aprilie anul trecut. Vor
bitorul a subliniat că toate țările 
au dreptul deplin de a-și 
sistemul de guvernămînt 
convine.

Delegatul Guineei a fost
de reprezentantul Republicii Mali.

alege 
care le

sprijinit

•<>®o

LONDRA 14 (Agerpres). — La 13 
februarie opoziția laburistă a cerut 
în Camera Comunelor ca guvernul 
să examineze cu atenție propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la par
ticiparea șefilor de guverne sau de 
state la lucrările Comitetului pentru 
dezarmare al celor 18 state, de la 
Geneva, și să se facă o încercare 
serioasă de a se ajunge la o înțele
gere cu Uniunea Sovietică în acea
stă problemă.

în răspunsul său, primul-ministru 
Macmillan a declarat că guvernul 
englez salută „caracterul larg“ al 
propunerii lui N. S. Hrușciov și că 
în prezent pregătește un răspuns.

Laburistul Arthur Henderson a 
cerut ca guvernul să dea asigurări 
că pînă la începerea lucrărilor Co
mitetului de dezarmare de la Ge
neva nu se vor efectua experiențe 
cu arma nucleară în atmosferă.

Eschivîndu-se să dea un răspuns 
'direct, Macmillan a declarat că, așa 
cum a mai spus, pregătirile pentru 
experiențe pe insula Christmas n-au 
început încă și, întrucît ele vor lua 
mult timp, pînă la 14 martie „nu se 
vor efectua firește experiențe“.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
TASS : în răspunsul la mesajul lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., răs
puns dat publicității de Casa Albă, 
președintele S.U.A., J. Kennedy, a 
respins propunerea Uniunii Sovie
tice ca lucrările conferinței de la 
Geneva cu privire la dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor de guver
ne sau de state ai țărilor partici
pante.

în mesajul său, Kennedy șl-a ex
primat din nou părerea ca confe
rința de la Geneva să se desfășoare 
la nivelul miniștrilor Afacerilor Ex-

terne. Totodată, președintele S.U.A. 
arată că este gata să participe per
sonal la lucrările conferinței de la 
Geneva împreună cu ceilalți șefi de 
guverne (de state) dacă conferința 
va ajunge în stadiul cînd participa
rea șefilor de guverne (de state) ar 
putea, după părerea lui Kennedy, 
să influențeze pozitiv șansele de 
succes ale conferinței.

★

Primul ministru al Marii Britanii, 
H. Macmillan, a trimis lui N. S. 
Hrușciov un mesaj de răspuns cu 
conținut similar.

o»o

MEXICO CITY. Revista „Confe- 
rencia" din Mexic, a editat de curînd 
lucrarea „Vizita mea în Romînia" 
semnată de prof. G. L. Arzubide. Au
torul, care este președintele societății 
mexicano-romîne, prezintă cititorilor 
mexicani aspecte din vizita sa în R.P. 
Romînă și principalele realizări obți
nute de poporul romîn în anii de de
mocrație populară.

BERLIN. La 13 februarie, ou prile
jul împlinirii a 17 ani de la bombar
darea orașului Dresda de către aviația 
anglo-americană, a avut loc la Dres
da un miting la care au participat 
100.000 de oameni. Participanții la mi
ting au cerut în unanimitate încheie
rea Tratatului de pace cu Germania.

HAVANA. Universitatea din Santa 
Clara (Cuba) a organizat recent, în 
localul Bibliotecii generale, o expozi-

Oficine de calomnii...

El a condamnat vehement Statele 
Unite pentru politica pe care o pro
movează față de Cuba.

Delegatul Poloniei a amintit ce
lor care urzesc planurile une.j noi 
agresiuni că poporul Cubei nu^ 
singur, alături de el sînt popoan>,S 
țărilor Americii Latine, ale țărilor 
socialiste, popoarele țărilor Africii 
și Asiei.

Delegatul Poloniei a sprijinit cu 
fermitate proiectul de rezoluție pre
zentat de R.P. Romînă și R.S. Ce
hoslovacă, în care se cere să se 
pună capăt amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale Cubei.

Proiectul de rezoluție prezentat 
de delegațiile R.P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace a fost sprijinit, de 
asemenea, de delegatul R.P. Un
gare.

Delegatul Republicii Peru s-a pro
nunțat împotriva acestui proiect de 
rezoluție. : <

Conferința de presa a lui Kennedy
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

TASS : La Washington a avut loc 
obișnuita conferință de presă săptă- 
mînală a președintelui J. Kennedy.

Ora convocării conferinței de 
presă a fost astfel fixată îneît pre
ședintele să poată comenta lansarea 
de la Cape Canaveral (statul Flo
rida) a navei cosmice americane 
avînd la bord pe locotenent-colone- 
lul Glenn, anunțată pentru miercuri. 
Kennedy nu a putut însă face a- 
ceasta, întrucît lansarea navei a fost 
amînată din nou, pentru a 8-a oară, 
„din cauza timpului nefavorabil în 
regiunea amerizării".

Președintele a fost rugat să co
menteze recenta declarație a primu
lui ministru englez 
puterile occidentale 
nează să efectueze experiențe cu 
arma nucleară în atmosferă pînă la 
14 martie — ziua începerii lucrări-

Macmillan că 
nu intențio-

lor Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva. Ken
nedy a răspuns că declarația lui 
Macmillan corespunde realității și 
că S.U.A. nu vor efectua experiențe 
nucleare pînă la această dată.

Referindu-se la întîlnirile la nivel 
înalt în general, președintele S.U.A. 
și-a exprimat părerea că asemenea 
întîlniri trebuie să constituie locul 
unde acordurile realizate deja între 
puteri la un nivel mai scăzut, pot 
să fie aprobate definitiv și oficial 
de șefii guvernelor.

In cursul conferinței de presă pre
ședintele a spus că îl bucură faptul 
că Uniunea Sovietică l-a pus în li
bertate pe pilotul avionului „U-2" 
F. Powers, și a adăugat că va fi „de 
două ori mai bucuros" dacă acest 
lucru va constitui un indiciu de pro
gres în domeniul slăbirii încordării 
internaționale.

0 chemare la eforturi rodnice

— A- 
că, în

pentru înfăptuirea dezarmării
Relatările și comentariile ziarelor 

și agențiilor de presă, o serie de de
clarații oficiale sînt unanime în 
a aprecia mesajul șefului guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, conți- 
nînd propunerea ca apropiatele,tra
tative de la Geneva în problema 
dezarmării să înceapă la nivel 
înalt, ca un eveniment central al 
vieții internaționale. Mesajul a fost 
adresat șefilor de state și guverne 
ai celor 18 țări reprezentate în Co
mitetul convocat pentru 14 martie. 
El a fost înmînat și președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej — 
țara noastră fiind membră a Comi
tetului celor 18.

Este binecunoscută însemnătatea 
hotărîtoare pentru soarta păcii a 
înfăptuirii dezarmării — mijlocul ra
dical de întărire a păcii, de preve
nire a calamităților fără precedent 
pe care le-ar aduce un nou război 
mondial în 
dezvoltare 
La fel de 
faptul că 
tă problemă vitală bat S pasul pe 
loc de ani și ani de zile, deși 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste, răspunzînd intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor, 
au depus în permanență eforturi 
neobosite pentru soluționarea aces
tei sarcini arzătoare a zilelor noas
tre. In situația creată, cînd vechile cialiste acestei probleme-cheie a 

întregii vieți internaționale, a eVo- 
• luției relațiilor dintre state, a însă
nătoșirii climatului internațional șl 
statornicirii unei păci trainice.

Popoarele lumii consideră că tre
buie pus capăt cît mai grabnic 
cursei înarmărilor, care irosește re
surse uriașe, sporind mereu primej
diile ce planează deasupra lumii. 

După cum este cunoscut, ca re-

actualul stadiu de 
a tehnicii militare, 
hinecunoscut este și 
tratativele în aceas-

tratative au trebuit să fie întrerup
te din cauză că puterile occidentale 
le transformaseră într-o perdea de 
fum pentru camuflarea cursei înar
mărilor și cînd conferința tripartită 
de la Geneva pentru interzicerea 
experiențelor nucleare a fost torpi
lată de aceleași puteri pentru a 
avea mînă liberă în vederea efec
tuării de noi experiențe, abordarea

BRASILIA 14 (Agerpres). 
genția Prensa Latina anunță <_a, >u 
urma informațiilor tendențioase di
fuzate de agențiile de presă nord- 
americane, în capitala Braziliei a 
fost creată o comisie care va elabo
ra în termen de 30 de zile proiectul 
unui decret menit să reglementeze 
activitatea agențiilor de presă și co
respondenților străini.

In legătură cu aceasta, la Brasi
lia se reamintește, subliniază agen
ția Prensa Latina, că recent minis
trul de Afaceri Externe Santiago 
Dantas a dezmințit relatările re
vistei nord-americane „Newsweek* 
și a declarat că această publicație

este „un purtător de cuvînt al reac- 
țiunii care lansează împotriva Bra
ziliei calomnii deșănțate“. De ase
menea, primul ministru Tancredo 
Neves a condamnat la 6 februarie 
activitatea agențiilor nord-america
ne, declarînd că acestea tratează 
Brazilia „ca pe o țară dușmană în 
timp de război*, ca urmare a pozi
ției adoptate de Brazilia la confe
rința de la Punta del Este.

încă sub președinția lui Janio 
Quadros, agențiile nord-americane 
au fost avertizate că, dacă vor con
tinua să difuzeze informații false 
despre Brazilia, birourile lor din 
această țară vor fi închise.

a-

Stu-

In Blrmanla au 
avut loc o serie 
do acțiuni de so
lidaritate cu lup
ta poporului in
donezian pentru 
eliberarea Irianu- 
lul de vest. In 
fotografie :
denji din Ran
goon, în timpul 
unei demonstrații 
de protest în fața 
clădirii legației o- 
landeze.

Retragerea Cutei 
din O. S, A»

WASHINGTON 14 (Agerpres). —• 
La 14 februarie consiliul Organiza
ției Statelor Americane s-a întrunit 
la Washington pentru a lua în. dis
cuție rezoluția de excludere a Cubei 
din O.S.A. adoptată, în urma pre
siunilor S.U.A., la conferința miniș
trilor Afacerilor Externe ai statei 
membre a O.S.A. de la Punta del 
Este.

Imediat după începerea ședinței, 
președintele consiliului O.S.A., Al
berto Zuleta Angel (Columbia) a 
cerut ca comisia generală a consiliu
lui să studieze „de urgență" modali
tățile pentru aplicarea hotărîrii de 
excludere a Cubei din O.S.A.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Cubei, Carlos Lechuga, a protestat 
împotriva ilegalității procedurii și a 
anunțat că Cuba se retrage din Or
ganizația Statelor Americane.

À opta amînare 
a zborului lui J. Glenn
CAPE CANAVERAL 14 (Agerpres). 

— „Este pentru a opta oară de la 
data inițială, fixată pentru 20 de
cembrie, cînd lansarea în spațiul 
cosmic a lui John Glenn a fost amî- 
nată”, anunță agenția France Presse 
referindu-se la faptul că la 14 fe
bruarie, ora 2,05 (ora locală), Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic a S.U.A. (N.A.S.A.) a 
anunțat la Cape Canaveral că, „din 
cauza timpului nefavorabil”, zborul 
orbital al lui Glenn se amînă pentru 
cel puțin 24 de ore.

problemei dezarmării generale și 
totale face necesare eforturi și mai 
mari, și mai eficace.

Noua inițiativă a guvernului so
vietic răspunde acestei necesități, 
fiind menită ca, în actuala situație 
internațională complexă, să deschi
dă calea 
dezarmării 
cum se 
sovietică, 
verne ar 
tea cea 
complicată a lucrărilor, ar da chiar 
de la început o orientare precisă 
tratativelor, ar schița cuprinsul tra
tatului de dezarmare generală și 
totală. In felul acesta, prin eforturi
le comune ale șefilor de guverne, 
lucrările Comitetului celor 18 ar că
păta o bază sănătoasă de pornire, 
care ar putea înlesni considerabil 
realizarea unui acord final.

Propunerea guvernului sovietic 
este o propunere clară, rațională șl 
deosebit de oportună, care reflectă 
încă odată spiritul de răspundere 
față de interesele popoarelor — ca
racteristic politicii iubitoare de pace 
a Uniunii Sovietice. Noua inițiativă 
a U.R.S.S., care adresează șefilor de 
state și de guverne chemarea de a 
lua direct în mîinile lor rezolvarea 
problemei dezarmării generale și 
totale, evidențiază însemnătatea 
deosebită pe care o acordă țările so-

reglementării problemei 
generale și totale. Așa 
arată în propunerea 
șefii de state și gu- 
efectua ei înșiși par- 

mai importantă și mai

sezultat al acțiunii foițelor care 
pronunță pentru pace, s-au obținut 
unele rezultate în pregătirea trata
tivelor care urmează să înceapă la 
14 martie. Pe baza unor acorduri 
sovieto-americane. Adunarea . Ge
nerală a O.N.U. a aprobat ca tra
tativele proiectate să aibă loc în- 
tr-un cadru mai adecvat 
trecut — Comitetul celor 
(5 state socialiste, 5 state 
cului occidental și 8 state 
jate) ; de asemenea, au fost apro
bate principiile fundamentale 
dezarmării generale și totale, 
constituie o directivă precisă 
tiu activitatea Comitetului.

Pentru ca aceste rezultate să fie 
dezvoltate și pe deplin fructificate 
la viitoarele tratative, este cu atît 
mai necesar ca lucrările Comitetu
lui celor 18 să înceapă la nivel înalt, 
însăși experiența discuțiilor purta
te de-a lungul anilor în problema 
dezarmării nu a făcut decît să do
vedească că fără participarea fac
torilor celor mai responsabili nego- 

■cierile se împotmolesc, discuțiile ia 
nivelul tehnicienilor înlesnind posi
bilitățile de acțiune ale adepților 
vestitei rețete elaborate de un ves
tit precursor al diplomației burghe
ze, Talleyrand, care spunea : 
„dacă vrei să înmormîntezl o 
chestiune, încredințeaz-o comisiilor, 
subcomisiilor, comitetelor*. Cu totul 
altă întorsătură ar putea lua lucru
rile, dacă la începutul viitoarelor 
tratative ar participa șefii de state, 
care se bucură de cea mai mare în
credere, au cea mai mare răspunde
re pentru soarta popoarelor și sînt 
învestiți cu cele mai mari împuter
niciri. Participarea lor într-un spirit 
de bunăvoință și dorință de înțele
gere și directivele pe care le-ar da 
în acest spirit delegațiilor, ar im-

decît în 
18 state 
ale blo- 
neanga-

ale 
care 
pen-

prima de la început lucrărilor Co
mitetului un impuls pozitiv, acea 
„viteză de lansare“ care este nece
sară pentru a le plasa pe o orbită 
sigură, în stare să le asigure 
succesul. „Acum — se spune în me
sajul lui N. S. Hrușciov — lucrul cel 
mai important este ca Comitetul ce
lor 18 să purceadă cu elan și pe o 
cale justă la lucru,, să capete un 
impuls care să-i permită să lucre
ze productiv, cu randament înalt", 

însemnătatea faptului ca apro
piatele tratative să se' desfășoare 
la un nivel mai înalt a fost recunos
cută și de partea occidentală. In 
recentul mesaj comun al președin
telui Kennedy și premierului Mac
millan adresat lui N. S. Hrușciov, se 
spune : „Noi propunem ca noi trei 
să acceptăm răspunderea personală 
de a orienta pe reprezentanții no
ștri la apropiatele tratative". Este e- 
vident că „răspunderea personală* 
și „orientarea" la care se referă 
mesajul occidental pot fi afirmate 
în modul cel mai util și mai eficient 
chiar la fața locului, la Geneva. în 
mesajul celor doi conducători occi
dentali se propunea însă reprezen
tarea statelor la nivelul miniștrilor 
de Externe ; aceasta ar însemna 
numai o jumătate de pas ; partici
parea a înșiși șefilor de state și de 
guverne ar constitui pasul întreg.

Cauza măreață a dezarmării me
rită cu prisosință ca acest efort să 
fie întreprins. Chiar și agenția 
„France Presse" a subliniat că dife
riți observatori și opinia publică „au 
reținut din mesajul lui N. S. Hrușciov 
ideea că istoria nu ar ierta șefilor 
guvernelor răspunzătoare de soarta 
lumii dacă vor lăsa să scape o ase
menea ocazie pentru rezolvarea pro
blemelor în suspensie".

Mesajul șefului guvernului sovie
tic s-a bucurat de o primire caldă 
în cele mai largi cercuri ale opi
niei publice mondiale. Ziare In
diene, japoneze au caracterizat 
propunerea U.R.S.S. ca o „veste 
îmbucurătoare", ca „un nou pas 
spre pace în lumea întreagă“. Zia
rul englez „Guardian“ scrie că 
„propunerea lui Hrușciov ar trebui 
acceptată cu amîndouă mîinile. Ce

am putea pierde ?“. In Camera Co
munelor, liderul laburist Gaitskell a 
cerut guvernului să studieze cu a- 
tenție propunerea sovietică. Guver
nul Suediei și primul ministru al 
Canadei (țări membre ale Comite
tului celor 18 țări) au declarat că 
apreciază pozitiv propunerea gu
vernului U.R.S.S.

Președintele S.U.A. și premierul 
englez. în răspunsurile lor, au res
pins propunerea Uniunii Sovietice. 
Esența pozițiilor exprimate de cei 
doi cb.nducătofi se reduce la acea
sta : „salutăm cu satisfacție spiritul 
scrisorii lui Hrușciov, dar întîlnirea 
propusă nu trebuie să se țină la în
ceput, ci... poate mai tîrziu". Acea
sta impune întrebarea : De ce mai 
tîrziu, de ce nu acum cînd lucru
rile trebuie urnite din punctul mort? 
Unii comentatori occidentali expli
că aceasta prin argumen’ul că pu
terile Occidentului nu-și pot permite 
să „închidă pur și simplu ușa“ din 
cauza primirii atît de favorabile de 
care s-a bucurat propunerea sovie
tică în opinia publică.

Față de această poziție, cercuri 
largi ale opiniei publice internațio
nale se întreabă cît de since
re sînt declarațiile Washingtonului 
și Londrei, atunci cînd propun ca 
la tratativele de ' la Geneva 
statele să fie reprezentate prin 
miniștrii de Externe. Iar con
cluzia lor este că guvernele 
occidentale au avut nevoie de a- 
ceastă propunere 
atenua 
hotărîrea 
periențele nucleare în atmosferă 
șl de a

doar pentru a 
ecoul negativ stîrnit de
lor de a relua ex

continua, cu partici
parea Angliei, seria exploziilor 
Bubterane în Nevada și, în prea
labil, de a zădărnici tratativele de 
la Geneva în problema încetării ex
periențelor nucleare. Firește că nu 
pot fi considerate drept o bună pre
gătire a tratativelor care încep la 
14 martie măsurile privind reluarea 
experiențelor nucleare și nici nume
roase alte fapte, ca umflarea

cheltuielilor militare directe în 
noul exercițiu bugetar, pînă la 
un nivel record de 53 miliarde 
dolari (circa 60 la sută din bu
get) sau recentele discuții pur
tate de secretarul general al 
N.A.T.O., Stikker, la Washington cu 
privire la transformarea blocului 
nord-atlantic în „a patra putere 
nucleară“.

Președintele S.U.A., Kennedy, a fă
cut atît în timpul campaniei electo
rale, cît și ulterior declarații privind 
necesitatea dezarmării: „însăși 
existența armelor moderne — a 
spus el — este o sursă de 
oroare, discordie și neîncredere... Să 
ne unim eforturile pentru a distru
ge capaoitatea de a duce războiul". 
Tocmai la o asemenea unire a e- 
forturilor cheamă . mesajul șefului 
guvernului sovietic. Faptele sînt cri
teriul de apreciere al oricăror de
clarații de intenții — și dacă pre
ședintele S.U.A. dorește lichidarea 
a ceea ce el numea „o sursă de 
oroare, discordie și neîncredere", 
atunci ar fi fost logic ca el să fi 
răspuns afirmativ la propunerea so
vietică.

In zilele noastre nu este posibi
lă aplicarea unei politici, constînd, 
pe de o parte, în cuvinte frumoase 
— destinate demonstranților pentru 
pace pe care, așa cum scria influen
tul ziar englez „Times", nu-i mal poa. 
te ignora nici președintele" — și pe 
de altă parte, în măsuri ca reluarea 
experiențelor nucleare, întețirea 
înarmărilor, potrivit intereselor ce
lor mai agresive cercuri din S.U.A. 
Tocmai aceste măsuri reflectă, după 
cum se spune în același, articol din 
„Times" — „formidabilele presiuni 
ale militarilor și ale celorlalte gru- 
.puri interesate în reluarea expe
riențelor nucleare“.

Uniunea Sovietică, țările so
cialiste au tot ce este necesar pen
tru apărarea muncii pașnice a po
poarelor lor și a securității generale. 
Cu toate acestea, ele militează ne
obosit pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale — ca singura cale 
realistă pentru asigurarea unei păci

trainice. Interesele tuturor țărilor, 
ale tuturor popoarelor, cer să se 
pună capăt politicii „de pe poziții 
de forță" dusă de cercurile agresive 
imperialiste, cursei înarmărilor, să 
se pășească în sfîrșit pe calea do
rită ' de toate popoarele — calea 
unei păci ' trainice.

Poporul romîn salută din toată ini
ma noua inițiativă a Uniunii Sov1'- 
tice, în care vede o expresie a p< 
severenței neabătute cu Care gu
vernul sovietic militează pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război. Oame
nii munoii din tara noastră aprobă 
și sprijină activ politica statului nos
tru, care, alături de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, luptă 
cu hotărîre pentru înfăptuirea pro
gramului dezarmării generale și to
tale. „Cele mai largi cercuri ale o- 
piniei publice mondiale — a arătat 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — sînt 
astăzi profund îngrijorate de încorda
rea internațională existentă, înțeleg 
urmările dezastruoase pentru toate 
țările ale unui război nuclear și îșl 
dau tot mal bine seama de perico
lul pe care-1 reprezintă stocurile 
mereu mai mari de arme nimicitoa
re, politica aventuristă agresivă, in
spirată de militariști, de vîrfurile 
capitalului monopolist, de reacțiunea 
imperialistă... Realizarea dezarmării 
se impune ca o problemă de ÎUa, „ 
nătate vitală, în rezolvarea C'£ na 
toate țările de pe planeta noustrâ, 
fără deosebire de orînduire social- 
politică, toate popoarele sînt la fel 
de interesate". In toate, forurile in
ternaționale, la O.N.U., cît și în 
cadrul „Comitetului celor 10 sta
te", care și-a “tinut lucrările la 
Geneva, delegația țării noastre, ală
turi de delegațiile celorlalte, state 
socialiste, a depus eforturi susținute 
pentru a se ajunge la hotărîri de 
comun acord în problema dezarmă
rii. Și de aici înainte, R. P. Romînă, 
ca membră a Comitetului celor 18- 
state, își va aduce, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, întreaga con
tribuție la înfăptuirea obiectivului 
dorit de întreaga omenire — dezar
marea generală și totală.
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