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Pe șantierul noilor linii do la
minoare de la Hunedoara lucrea
ză și brigada de lăcâtuși-montorl 
condusă de Iuliu Clep. Folosind 
metode avansate de muncă, prin
tre care și montarea la sol a 
unor subansamble, membrii aces
tei brigăzi contribuie la grăbirea 
ritmului lucrărilor pe șantier. In 
fotografie : O parte din membrii 
brigăzii (de la stingă la dreapta, 
rîndul întii): Traian Slîrlea, Iuliu 
Clep, Gh. Brînzoi, Nicolae Gliga; 
(rindul doi) : Aurei Lupean, loan 
Hicea, Constantin Chițimia.

(Foto : M. Cioc)

Pentru sporirea producției Construim mai repede 
și mai ieftin

de oua
Pregătiri de sezon

H Sporirea producției de ouă și j 
I carne de pasăre depinde înfr-o mă- ] 

J- sură hofărîfoare de măsurile care J 
I so iau acum pentru scoaterea unui j 
(număr cît mai mare de pui și creș-J 
( ferea lor fără pierderi. Urmărind în-] 
I deplinirea sarcinii trasate de partid j 
(la Consfătuirea pe țară a colecti- J 
f vișfilor de a dezvolta sectorul avi-] 
(col, gospodăriile de sfat și gospo-j 
( dăriile colective, organele de partid J 
f și sfaturile populare din regiunile] 
f Dobrogea, Galați, Banat și alte re- j 
( giuni au luat o serie de măsuri ] 
f pentru obținerea unui număr mai] 
( mare de pui, pregătirea puiernifelor ) 
ț necesare, calificarea cadrelor de ] 
(îngrijitoare etc. Colectiviștii din co-] 
( muna Dorobanți, regiunea Banat, au ) 
( hotărît să crească în acest an ] 
( 40.000 de păsări, cei din lanca, re-] 
I giunea Galați, 25.000 păsări etc. J 
( Trebuie spus însă că nu peste ] 
( tot se dă atenția cuvenită măsurilor I 
( pregătitoare pentru scoaterea și ] 
( creșterea puilor. La centrele avicole J 
( de la Bîrlad, Craiova, Turnu Seve- ] 
( rin nu au fost asigurate condiții ] 
(pentru folosirea întregii capacități J 
( a incubatoarelor și, ca atare, ele ] 
(nu satisfac cerințele crescînde de] 
( pui. Această situație se datoreșfe J 
(în primul rînd faptului că b serie] 
(de trusturi regionale Gostat (lași,] 
( București ș.a.) nu și-au realizat decît J 
(o mică parte din planul de livrare] 
(a ouălor destinate incubatoarelor] 
(centrelor avicole. Pentru rezolvarea J 
( acestei probleme e necesar ca în ] 
^gospodăriile câr’e produc ouă pen-j 
r tru incubație să se acorde cea mai j 
J- mare grijă îmbunătățirii condițiilor I 
( de hrănire și îngrijire a păsărilor în ] 
^(Scopul sporirii producției de ouă. ] 
fi O mare atenție trebuie dată de ] 
('către sfaturile populare -îndrumării ] 
(gospodăriilor colective în amenaja-J 
( rea puiernițelor necesare pentru ] 
(creșterea puilor. Totodată este ne-j 
[• cesar ca organele de partid și sfa-J 
( furile populare să controleze îndea- ] 
( proape și să ia măsuri ca în fie- j 
(care gospodărie să fie calificate] 
( toate îngrijitoarele de păsări pen- ] 
[ tru ca ele să cunoască și să poată J

j>

In anul 1961 gospodăriile colective 
din regiunea Dobrogea au crescut în 
medie cîte 394 păsări la suta de 
hectare. Ca urmare a dezvoltării 
fermélor de păsări, gospodăriile co
lective au valorificat aproape 20 mi
lioane ouă și 320.000 kg. carne de 
pasăre. Realizările obținute nu oglin
desc însă nici pe departe posibili
tățile mari pe care le au gospodă
riile colective din regiune pentru 
dezvoltarea sectorului avicol.

La îndemnul organelor de partid 
și de stat, gospodăriile colective din 
regiune au prevăzut în planurile de 
producție pe anul acesta creșterea a 
peste 2.500.000 de păsări,'adică peste 
600 de capete la suta de hectare. La 
sfîrșitul anului gospodăriile colec
tive vor avea o matcă de 950.000 pă
sări, din care 756.000 de găini, iar 
restul gîște, rațe și curci.

Necesarul de carne de pasăre și 
ouă pentru aprovizionarea oameni
lor muncii din orașul Constanța și 
a zecilor de mii de turiști este tot 
mai mare. Din inițiativa biroului 
comitetului regional de partid, încă 
din toamna anului trecut, cei mai 
buni specialiști în creșterea păsări
lor, activiști de partid și de stat cu 
experiență au studiat posibilitatea 
de a crea mari ferme de păsări în
gospodăriile colective din zona lito-, rile sînt avansate și la gospodăria 
ralului. S-a ajuns la concluzia că 
în 15 gospodării colective mai 
bine dezvoltate din punct de ve
dere economic, cum sînt cele din 
Cumpăna, Straja, Tătaru, Coma- 
na, Chirnogeni, Pecineaga, Cuza 
Vodă, Viile Noi, Corbu de Jos și al
tele, pot lua ființă ferme avicole 
care să crească fiecare aproximativ 
10.000 de găini ouătoare și cel puțin 
15.000—20.000 de pui. De la ase
menea ferme se vor putea obține 
anual peste 1.000.000 ouă și 15.000— 
20.000 kg. carne de pasăre.

Realizarea sarcinilor stabilite pen
tru creșterea considerabilă a numă
rului de păsări cere multă strădanie 
și bună gospodărire. Ce s-a făcut 
în această privință pînă în prezent ?

La indicația comitetului regional 
de partid, Sfatul popular al regiunii 
Dobrogea a organizat cursuri de ca
lificare a crescătoarelor de păsări 
din gospodăriile colective. Aceste 
cursuri, cu o durată de 10 zile, .vor

fi frecventate de 650 de colectiviste. 
Un număr de 80 de crescătoare de 
păsări din gospodăriile colective în 
care iau ființă mari ferme avicole, 
vor urma un curs de calificare cu 
durata de o lună de zile, care va 
funcționa pe lîngă Casa agronomu
lui. Dacă ținem seama că numai 2 
din-, cele 15 gospodării colective în 
care iau ființă ferme avicole mari 
n-au încă ingineri zootehniști și că 
cursurile de calificare cu crescătoa
rele de păsări se desfășoară din plin, 
se poate spune că problema cadre
lor este pe cale de a fi rezolvată.

( aplica în practică metode avansate.] 
( Comitetele regionale și raionale J 
( de partid au datoria să controleze , 
(felul cum se ocupă sfaturile popu-] 
( lare de_ rezolvarea problemelor ] 
( privlnd_ obținerea unui număr mal] 
( mare de pui șl asigurarea condiții- j 
f lor pentru creșterea lor.
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pentru mineri

Pe șantierul nr. 3 de locuințe 
din orașul Onești se folosesc 
mijloace mecanizate care sporesc 
productivitatea muncii. Cons
truim mai repede și mai ieftin. 
Cu macaralele-turn se ridică ele
mentele prefabricate și materia
lele, iar în depozitul nr. 2 gară 
tot ele înlesnesc descărcarea 
rapidă a materialelor. Pe șantier 
se mai folosesc și alte tipuri de 
macarale. Scripeții care se mane-

se 
lor

O serie de 
printre care 
Valul Traian, 
și altele au 
țiu suficient pentru adăpostirea în 
bune condiții a primelor serii de 
pui. La gospodăria colectivă din 
Cumpăna, de exemplu, s-au pregă
tit toate condițiile pentru creșterea 
puilor — puiernițe corespunzătoare, 
furaje variate, au fost calificate ca
drele necesare etc. în momentul de 
față se așteaptă prima serie de 
12.000 de pui. Gospodăria colectivă 
va scoate în total 50.000 de 
pui, din care 20.000 vor fi livrați 
altor gospodării colective. Pregăti-

gospodării 
cele din

Tătaru, 
asigurat

colective 
Cumpăna, 
Pecineaga 
un spa-

Festivalul filmului pentru sate, care 
se desfășoară în peste 13.000 de lo
calități a intrat în ultima etapă. In 
prima etapă, care s-a desfășurat în 
jumătate din raioanele țării, filmele 
au iost vizionate de aproximativ 
2.600.000 de spectatori. De la 1 de
cembrie 1961, — dată cînd a început 
Festivalul — Ia sate au fost deschise 
aproximativ 100 cinematografe noi.

colectivă din Techirghiol, unde pri
mele mii de pui au și ieșit din incu
batoare. Colectiviștii din Tătaru au 
dezinfectat puiernițele, au pus la 
punct instalațiile de încălzire. Exem
ple asemănătoare 
la gospodăriile co
lective din Viile 
Noi, Mihail Kogăl- 
niceanu, Peci-

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. Il-a)

Ce a arătat
1961, în-

membrilor
te începutul anului 

îr-o adunare generală a 
gospodăriei colective din Grădiște, 
raionul Lugoj, cineva s-a ridicat și 
a propus ca și la Grădiște să se 
pună bazele unei ferme de păsări. 
Mulți dintre cei prezenți l-au sus
ținut. Alții, nu. Cei ce erau împo
trivă afirmau că ferma de păsări 
n-ar prea aduce cine știe ce foloa
se, ci mai mult bătaie de cap. Au 
urmat discuții aprinse. In cele din 
turmă, colectiviștii au hotărît să 
crească ceva păsări, așa, „de pro
bă". — Să vedem cum o merge trea
ba, spuneau unii. Dacă lucrurile or 
merge bine, creștem păsări mai 
multe, dacă nu...

In primăvara anului trecut, 
gospodăria colectivă a cumpărat 
primii pui de o zi. Peste cîtva timp 
a mai luat și alții. Hrăniți și în
grijiți bine de crescătoare sîrguin- 
cioase ca Iuliana Renghe, Rozalia 
Andrăs, Rozalia Katko, puii creș-

teau văzînd cu ochii. Pe măsură ee 
se făceau buni de tăiat, erau vtn- 
duți. Cele mai bune puicuțe au fost 
oprite pentru prăsită.

La sfîrșitul primului an „de pro
bă", cînd au făcut bilanțul, colecti
viștii au fost mulțumiți de rezul
tatele obținute. Valorificînd peste 
120.000 de ouă ?i 5.000 de pui, au 
realizat anul trecut, de la ferma de 
păsări, un venit de peste 160.000 lei.

Știți ce a reprezentat venitul rea
lizat în anul 1961 din sectorul avi
col ? Peste 18 la sută din venitul 
global al gospodăriei. Colectiviștii 
din Grădiște și-au dat bine seama 
cît de rentabilă este creșterea pă
sărilor.

Pentru anul 1962 ei și-au propus 
să ajungă la 3.000 de găini ouătoa- 
re, să crească și să valorifice peste 
10.000 de pui.

STRATON NICANOR 
coresp. voluntar

Gospodăria co
lectivă din co
muna Beșenova 
Nouă, regiunea 
Banat, va creș
te în acest an 
9.000 de păsăiri. 
în fotografia : 
Maria Costică 

îngrijitoare frun
tașă la aceas
tă gospodă
rie. Ou prilejul 
consfătuirii pe 
țară a colecti
viștilor ea * 
fost deooratăcu 
„Medalia mun
cii".

vrau manual au dispărut cu totul, 
luîndu-le locul troliile mecanice. 
Pentru eliminarea pierderilor de 
ciment vrac, vagoanele se des
carcă cu ajutorul benzilor trans-, 
portoare speciale.

Constructorii noștri au experi
mentat, cu bune rezultate, me
toda tencuirii mecanice. Pe șan
tier se execută mecanizat și să- \ 
păturile necesare introducerii ■ 
canalizării. -I

Pe șantierul nostru funcțio- ' 
nează o stație centrală pentru 
prepararea betoanelor și alta 
pentru prepararea mortarelor. 
La aceste stații munca manuală 
a fost înlocuită cu desăvîrșire. 
Totul se face mecanizat, cu aju
torul utilajelor și al instalațiilor. 
Datorită unei dozări mai corecte 
a materialelor, calitatea betoane
lor și a mortarelor s-a îmbunătă
țit. In același timp, prețul ds 
cost a scăzut cu circa 14 la sută.

ALEXANDRU GUȚA 
secretarul organizației 

de partid, șantierul nr. 37 
oraș Onești ;

parte anul acesta la Tîrgul 
internațional de la Leipzig.

SUTE DE ȚĂRANI GUA
TEMALEZI au organizat un 
marș spre capitală pentru 
a cere să li se înapoieze 
pămînturile acaparate de 
o filială a companiei ame
ricane „United Fruit".

GUVERNUL BIRMANEZ 
SPRIJINĂ PROPUNEREA LUI 
N. S. HRUȘCIOV ca lucră
rile comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor 
de guverne reprezentate în 
acest comitet — a declarat 
la' 20 februarie primul mi
nistru al Birmianiei, U Nu 
(telegrama în pag. 4-a).

PESTE 5 MILIOANE DE 
PERSOANE au participat 
la mitinguri și demonstrații 
cu prilejul începerii ofen
sivei de primăvară a oa
menilor muncii din Japonia.

AU ÎNCETAT TULBURĂ
RILE PROVOCATE ÎN GU
YANA BRITANICĂ de ele
mentele huliganice, aflate 
în slujba colonialiștilor.

DUPĂ ANUNȚAREA TRA
TATIVELOR FRANCO-AL- 
GERIENE, bandele O.A.S. 
au declanșat un 

’ nou val de vio
lențe și teroare.

2S8 FIRME BRI- 
(Agerpres) I TANICE vor lua

In vila „Pălti
niș" din Sinaia 
s-a deschis de cu- 
rînd pentru mun
citorii mineri un 
sanatoriu cu ca
racter profilactic, 
în serii de cîte 21 
de zile, peste 800 
de mineri vor pu
tea beneficia în 
mod gratuit de 
cură de odihnă și 
de tratament fi- 
ziohidroterapic.

LA SOFIA s-a deschis 
foto-expoziția „Monumen
tele arheologice romînești“.

Descoperiri arheologice
Colecția numismatică a muzeului regional Dobrogea s-a 

imbogSfit recent cu încă 50 de monezi de aur bizantine din 
secolele VIII—X. Ele au fost descoperite de muncitorii de la 
carierele de piatră din comuna Greci, raionul Macin. 
Printre descoperirile arheologice recente din regiunea Do
brogea se mai numără'peste 200 săgeți de bronz de tip 
scitic, găsite de colectiviștii din comuna. Enisala, un teasc de 
zdrobit struguri din epoca romană și o statuie de calcar, re
prezentând pe Bacchus, zeul vinului, găsite la Adamclisi, pre
cum și mai multe vase de sticlă, podoabe de aur etc., des
coperite pe teritoriul vechiului Tomis. (Agerpres)

Prin eonfribufia cetățenilor

LA MITINGUL ținut în ca
pitala Republicii Chile în 
sprijinul celei de-a doua 
Declarații de la Havana, au 
luat parte peste 10 mii de 
persoane. Au participat 
delegații din Chile, Argen
tina, Uruguay, Ecuador, 
Paraguay și Guatemala.

• <U7 
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TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 
•— Luni după-amiază la magazinul 
„Eleganța” din Timișoara a avut loc 
o consfătuire organizată de O.C.L. 
produse industriale cu consumatorii. 
Cu acest prilej au'fost prezentate 
peste 30 de articole de confecții exe
cutate de întreprinderile din regiu
nea Banat șl. din țară — pardesie 
pentru femei șl bărbați, balonzaide, 
țaloare, fuste, rochii de primăvară, 
costume bărbătești, confecții pentru 
copii etc. Cumpărătorii au avut în 
felul acesta prilejul să-și spună 
părerea în legătură cu noile modele 
de. confecții.

Colectivul uzinelor metalurgice „Unirea' din Cluj a primit vizita unul 
gnup de muncitoare de la țesătoria „Romînia Muncitoare". Țesătoarele 
s-au interesat de munca metalurgiștllor, creatori al utilajului ou care sint do
tate tot mal multe întreprinderi textile în cadrul acțiunii de moder
nizare. (Foto : AGERPRES)

Educație, tinerețe, specific tineresc
deisea îșl voi aminti cutele de

Ava viitori muncitori (deocamdată 
tocă elevi la profetsională) de calda 
loi întâlnire la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Tudor Viadi- 
mirescu“, au Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Lungu. Expunere î Confe
rință ? Mal degrabă o convorbire 
părintească despre soarta tineretu
lui de odinioară șl de azi, despre 
dragostea față de meserie, despre 
mîndria de a fi constructor ai orîn- 
duirii noastre. Stabilește ușor com
parațiile generația lui Ștefan 
Lungu...

Apărute în anii din urmă pe harta 
Bucureșțiului, casele de cultură ale 
tineretului reprezintă unul dintre 
numeroasele mijloace de educație, 
de plămădire a unei generații en
tuziaste, culte, înarmate cu o con
cepție științifică asupra lumii, iu
bind și respectând munca socialistă.

— Ce program are astăzi casa 
noastră ? — iată o întrebare des 
auzită printre tinerii buaureșteni. 
Unor programe interesante, cu un 
conținut bogat și variat, alcătuite 
cu pricepere și inventivitate, tine
rii le răspund totdeauna cu o largă 
'participare, știind că-și vor petrece 
timpul liber în mod folositor și plă
nuit. ■

In programele caselor de cultură 
se. reflectă profilul spiritual al tână
rului din zilele noastre, atras de 
cele mai diverse probleme ; în pri
mul rtod, de cele ținînd de forma
rea orizontului său politic, moral și 
profesional, pe măsura cerințelor 
zilei de azi. Căutând să răspundă 
acestei sfere largi de preocupări, 
■casele de 'Cultură ale tineretului au 
•inițiat o serie de cicluri tematice 
.îmbrăaînd forme dintre cele mai 
variate — de la expunere la sim
pozion, de la jurnalul vorbit la în
tâlniri ale tineretului cu activiști , de 
partid și de stat, au oameni de 
știință și artă. Iată cîteva dintre 
aceste cicluri : „Să cunoaștem tre
cutul de luptă al partidului", „Pa
tria noastră în 1965“ (despre per
spectivele deschise de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R.), „U.R.S.S. în 1980“, 
„In fața hărții" (cronica evenimen
telor internaționale), „Cutezătorii“ 
(despre cele mai captivante cuce
riri din domeniul științei și tehnicii), 
„Să ne însușim înaltele trăsături ale 
moralei comuniste“, ciclu de pro
bleme economice cu accent deose
bit asupra participării tineretului în 
întrecerea socialistă, „Opoziția din
tre știință șl religie’ și altele. La

Vizitînd Casele de cultura 
ale tineretului

tere temeinică a vieții șl a-ctivltățll 
de zi cu zl a tinerilor din cuprinsul 
raionului și, în primul rînd, a acti
vității lor în producție. Recent, ti
nerii metalurgiști din turnătoria de 
la „23 August“ au avut multe de 
învățat la casa de cultură dintr-un 
„portret al săptămînii“ în care se 
vorbea despre un tovarăș de-al lor 
cu deprinderi 
asupra căruia 
citat influența 
tretul" a adus 
aspecte privind comportarea înain
tată în producție, societate, familie. 
Problemele moral-educative stâr
nesc totdeauna un mare interes în 
rîndurile tinerilor.

— „...Cu o singură condiție însă 
— ne-a spus secretara Comitetului 
U.T.M. de la Filatura Dacia. Vorbi
torul să nu plutească în abstracl. 
Am asistat la o expunere pe 
o temă deosebit de atrăgătoare : 
„Prietenie, tovărășie, dragoste, 
bitoarea a rostit multe lucruri 
sitoare dar ascultînd-o, mă 
deam : ce păcat că nu s-a 
seama de exemplele bune, și 
puțin bune desprinse din viața de 
zi cu zi a tinerilor din cuprinsul 
raionului, din întreprinderea noas
tră, aflați în sală !“.

Cerința de a asigura suportul 
unei exemplificări bogate, 
specifice, se referă la orice fel de 

expunere. Din păcate, nu așa proce
dează unii conferențiari ai S.R.S.C. 
Adesea, lipite la coada unei con
cluzii, exemplificările sună ' cam 
așa : „Știți și dv. — zice conferen
țiarul, părăsind pentru o clipă hîrtia 
și avînd aerul că dezvăluie o taină 
teribilă — mai sînt unii tineri, pro
babil că se află și aici în sală, 
care...“.

Priceperea de a alcătui programe 
tinerești, de a găsi mereu forme 
noi, atractive în ce privește modul 
de prezentare, constituie o oerință 
indispensabilă în activitatea case
lor de cultură. Cînd, în ciclul 
ne cunoaștem a-u. vuijjh

la Casa de cultură din Grivița 
Roșie despre marile prefaceri socia
liste din regiunea Maramuroș, pro« 
gramul a fost întocmit în mod inte
resant. în holul casei de cultură 
participanții la manifestare au fost 
întâmpinați de o expoziție cuprin«

VICTOR VINTU

Jn adunările populare, 
lectivlștii din raionul 
Mare au hotărît să 
struiască prin 
voluntară 24 cămine cultu
rale, 6 localuri noi de școli 
elementare, băi comunale.

(coresp. construite școli șl
', culturale, case de 

fost radioflcate nu
meroase safe.

Anul acesta se prevede 
un volum sporit de con- 

Mare au fost sfrucțll 'de Interes obștesc.
------------------- ' --■■■; - =---------—

Artiștii amatori în întrecere

SATU MARE ( 
„Scînteii"). — Anul trecut, 
prin contribuția voluntară a au 
țăranilor colectiviști, la Me- 
dieșu Aurit, Ardud, Halmeu 
și în 
ionul

alfe comune din ra- 
Safu

BEIUȘ (coresp. „Scîn- 
feii“). — In căminele cul
turale .din raionul Beiuș 
s-a desfășurat în ultimele 
zile faza intercomunală a 
celui de-al 3-lea festival

cămine 
nașteri,

co-
Safu 
con- 

contribuțle

de teatru „I. L'. Caragia- ce fac parte din aceste 
le“. Numărul formațiilor formații, aproape s-a du- 
parficipanfe la acest festi- blaf. Pentru faza raională 
val a crescut, ajungînd în s-au calificat echipele de 
prezent la 110. Totodată, teatru din Uileacu de Be- 
numărul artiștilor amatori iuș, Coșdeni, Pocola etc.

(Foto : GIi. Vințilă)

Vedere parțială a noilor blocuri 
din cartierul Țiglina — Galați.

tine-

casele de cultură au loc totodată 
vizionări de filme șl spectacole, 
concursurl-ghicitoare, seri distracti
ve, carnavaluri ale tineretului.

După aproape trei ani de acti
vitate, aasele de cultură ale
retului au acumulat o bună expe
riență. Ce arată ea î în primul 
rind, că acțiunile cu cea mai mare 
eficiență sînt cele organizate dife
rențiat — pe categorii de tineret, pe 
profesii. Iată, desprinsă din agenda 
Casei de cultură din raionul „23 
August“, o Zi a tinerilor strungari : 
întâi le-a vorbit despre meseria lor 
maistrul comunist Alexandru Guja ; 
a urmat o „rubrică" de prezentare 
a unor fapte concrete din activita
tea tineretului de la strungărie ; un 
inginer a înfățișat un album tehnic 
— Noutăți din industria construc
toare de mașini ; apoi, după un 
reportaj extern pe tema „America 
Latină se trezește“ și-a spus cuvîn- 
tul brigada artistică de agitație de 
la scu’lărie. La aceeași casă de 
cultură, peste 700 de elevi ai șco
lilor profesionale din Capitală — 
care învață meseria de strungar și 
turnător — au participat la un pa
sionant concurs „Cine știe meserie, 
cîșțigă“, disputat între cei de la 
„23 August" și cei de la „Timpuri 
Noi“.

Activități orientate pe specificul 
anumitor categorii de .tineret, puse 
în slujba îmbogățirii cunoștințelor 
profesionale, stau și în centrul aten
ției Casei raionale de cultură din 
raionul „Grivița Roșie". E împînzit 
cartierul ceferiștilor de numeroa
se șantiere 
nerilor de 
li se consacră periodic în pro
gramul casei un „jurnal al con
strucțiilor", în „paginile“ căruia, cu 
contribuția unor cadre tehnice și a 
muncitorilor fruntași, figurează teme 
ca „Metode noi în construcții“, „Mai 
buna foloisire a materialelor de con
strucții și folosirea rezervelor inter
ne“, „Iarna pe șantier". Exemplele 
pozitive, concrete nu lipsesc ; dar 
nici critica făcută unor tineri, „spe
cialiști“ în lucru de mîntuială.

Manifestările caselor de cultură 
aduc un folos cu atât mai mare 
cu cît ee bazează pe o cunoaș

de construcții. Ți
pe aceste șantiere

ce lăsau de dorit și 
colectivul și-a exer- 
binefăcătoare. „Pol
in fața ascultătorilor

VoT- 
folo- 
aîn- 
ținut 
mai

„Să
patria", s-a vorbit

(Continuare în pag. III-a)
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Grădișiea, regiunea
București, deservește un număr) 
de 24 gospodării colective. Pen- J 
tru buna desiășurare a campa- ) 
niei de primăvară, repararea j 
tractoarelor și mașinilor agricole i 
s-a terminat din timp. în iotogra- ] 
fie : Ing. loan Pîrloa și Ștefan j 
Băjenaru, șeful atelierului meca- | 

( nie, verifică împreună cu briga- ] 
( dierul Ioan Dobrin, tractoarele J 

i J- reparate. j

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
PRODUSELOR ÎN DISCUȚIA

COMUNIȘTILOR

După republicarea Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, 
comuniștii de la țesătoria IIÏ-IV a 
uzinelor textile „30 Decembrie” din 
Arad au analizat într-o adunare ge
nerală problema îmbunătățirii cali
tății produselor. Referatul, întocmit 
pe baza unei analize făcute de un 
colectiv în frunte cu inginerul loan 
Șiclovan, șeful secției, a scos, la 
iveală cauzele care duc uneori la 
producerea unor țesături de calita
te necorespunzătoare.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor unii membri și candidați de 
partid au criticat faptul că șeful de 
secție și unii maiștri trec adesea cu 
ușurință pe lîngă cazurile de muncă 
neatentă ori de indisciplină. Unii 
vorbitori au arătat că munca poli
tică în cadrul secției nu e suficient 
de bine orientală în direcția îmbu
nătățirii continue a calității produ
selor.

Pe baza referatului și a discuții
lor s-a adoptat o hotărîre care cu
prinde măsuri concrete privind îm
bunătățirea muncii politice de 
masă, organizarea Unui Schimb de 
experiență cu participarea munci
torilor fruntași, instruirea temei
nică a țesătoarelor care dau pro
duse de slabă calitate, crearea unor 
condiții mai bune de iluminat la 
locurile de muncă etc. (După ziarul 
„Flacăra Roșie”).

rîndurile utemiștlloi și ale activu
lui fără partid, organizațiile de 
bază din raion au primit în ultime
le șase luni 234 candidați de partid 
— oameni înaintați, fruntași în pro
ducție și în activitatea obștească. 
In rîndurile membrilor 
fost primiți în aceeași 
de tovarăși, în marea 
te colectiviști fruntași.
te organizațiile de bază și-au for
mat grupe de partid în cadrul bri
găzilor de cîmp, în sectorul zooteh
nic, la grădinărie etc.

au 
de 
de

ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ 
DIN GOSPODĂRIILE COLECTIVE

de partid au 
perioadă 588 
lor majorita- 
Apioape toa-

fîlnirl ale candidajilor de partid cu to
varăși din activul fără partid care 
perspective de a deveni candidați 
partid. La acesfe întîlniri candidații 
partid arată cum muncesc în perioada
stagiului și cum sînt ajutați de către 
membri de partid.

Candidații sînt antrenați și în diferite 
activități obștești, cultural sportive, pri
mesc sarcină să ajute organizajia U.T.M., 
fac recenzii de cărți etc.

,(■'

CURS DE PREGĂTIRE
PENTRU ORGANIZATORII

EDUCAREA CANDIDĂȚILOR
DE PARTID

Educarea candidafilor de partid este 
preocupare permanentă a organiza-.o

I fiei de bază nr. 1 de la uzinele metalur-
gice-Sinaia. Biroul trasează ca sarcină 
unor membri de partid cu mai multă 
experiență să-i ajute pe noii candidați 
să-și îndeplinească sarcinile primite din 
partea organizației. Bunăoară, atunci 
cînd candidatului de partid Ion Rîn- 
cioagă' i s-a încredinjat sarcina de a 
studia posibilitatea introducerii auto
controlului la reperul 16.076, comunis
tul Dùmifru Peleu l-a ajutat în înde
plinirea ei, l-a susținut în acfiunea de 
îmbunătăjire a calității pompelor la 
tractorul K.D. 35. în timpul stagiului, 
atît candidatul de partid cît și tovară
șul care răspunde de el, sînt invitați 
sistematic în fafa biroului organizației 
de bază pentru a arăta cum își desfă
șoară activitatea.

Organizația de bază organizează în-

In raionul Alexandria, în ulti
mele opt luni, cele 54 organizații de 
bază din G.A.C. (în toate gospodă
riile colective din raion există or
ganizații de bază) au atras în acti
vul fără partid peste 1.000 de co
lectiviști, agronomi, învățători. Din

nas

DE PARTID

Biroul Comitetului regional 
partid Bacău a inițiat un curs 
pregătire de mai multe zile pentru 
organizatorii de partid din gospodă
riile de stat și S.M.T.-urile regiunii. 
Cursul are drept scop să înarmeze 
pe organizatorii de partid cu o serie 
de cunoștințe politice și economice, 
cu cunoașterea Unor probleme ac
tuale din documentele de partid. 
Sînt prezentate în cadrul cursului 
un număr de 13 lecții urmate de se* 
minării. Lecțiile sînt axate pe teme 
ca : dreptul de control al organiza
țiilor de partid asupra conducerilor 
administrative, lupta pentru sporirea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost, rentabilitatea gos
podăriilor de stat, planificarea pro
ducției, extinderea mecanizării lu
crărilor, 
tehnicii și altele.

de 
de

folosirea eficientă a agro-

PENTRU ÎNTĂRIREA
I GALAȚII

Teatrul de «tat 
din Galați, din iniția
tiva consiliului sindical 
local, s-a deschis recent 
Universitatea artistică 
muncitorească. Expune
rile ce vor fi făcute in

Universîtate artîstîcă 
muncitorească
cadrul acestei universi
tăți vor fi audiate de 
un mare număr de ar
tiști amatori din între
prinderile gălățene, în
scriși în cercurile de 
artă dramatică, core-

grafie și educație mu
zicală.

Prima lecție predată 
a fost intitulată : 
„P.M.R. — conducătorul 
revoluției culturale în 
patria noastră”. (De la 
N. Boghian, muncitor).

BE CE M Ml FOSE ALES 
mna gospodăriei MEME

ZAHARIA STANCU Costandina. 
(Colecția „Biblioteca pentru 
toți” nr. 108) 286 pag. — 4 lei.

Editura pentru literatură 
PUȘKIN A. S. Poezii (Colecția 

„Biblioteca pentru toți”, nr. 
109) 326 pag. — 5 lei.

Editura pentru literatură 
SPIRIDON POPESCU Moș 
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Editura tineretului
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Editura tineretului

S© extinde Luminatul 
fluorescent ai străzilor
La Craiova s-au construit noi 

blocuri de locuințe. Odată cu 
aceasta s-au făcut instalații pen
tru iluminarea fluorescentă în timpul 
nopții a multor străzi. Bulevardul 
Republicii — pe porțiunea de la gară 
pînă în centrul orașului — este ilu
minat acum numai de lămpi cu va
pori de mercur. Pe străzile Al. I. 
Cuza, 6 Martie, Mihai Viteazul și al
tele, s-au instalat de asemenea 
lămpi fluorescente. (De la Ștefan 
Marinescu, coresp. voluntar).

O o O

neaga, Cuza vodă, Chirnogeni și al
tele.

Din păcate însă lucrurile nu stau 
peste tot așa. Mai sînt gospodării 
colective ca cele din Corbu de Jos 
și Comana unde pregătirile sînt 
mult rămase în urmă. La Corbu de 
Jos, deși gospodăria dispune încă din 
anii trecuți de majoritatea puier- 
nițelor, nu au început nici pînă 
acum lucrările de curățire și dezin- 
fecție și amenajarea instalațiilor de 
încălzire.

Și în privința noilor construcții 
sînt deficiențe. Pentru a putea crește 
numărul necesar de pui e necesar ca 
cele 15 gospodării colective să cons
truiască noi puiernițe cu o capaci
tate de circa 70.000 de pui, iar 
ca să poată adăposti în bune con
diții 140.000 de găini-matcă. ele au 
nevoie de 20 de hale cu o capaci
tate de 5000 capete fiecare, sau alte 
construcții asemănătoare care să sa
tisfacă cerințele.

Pentru o creștere rațională a pă
sărilor și mecanizarea unor lucrări 
urmează să se construiască hale tip
după un proiect al Ministerului A- dăriile colective să folosească din 
griculturii. Dar proiectul se lasă aș
teptat.

Este știut că obținerea unei 
producții mari de ouă șl came 
de pasăre depinde în mare mă
sură de asigurarea unei hrăniri 
corespunzătoare a păsărilor, cu nu
trețuri bogate în proteină și vi
tamine. Majoritatea gospodăriilor 
colective în care iau ființă ferme 
avicole au luat măsuri pentru asi
gurarea furajelor necesare. La gos
podăria colectivă din Tătaru s-au 
asigurat cantitățile necesare de po
rumb, orz, ovăz, mazăre, morcovi,

făină de lucernă, sfeclă de zahăr 
etc. Cu multă grijă au fost pregă
tite sortimente variate de furaje și 
în gospodăriile colective din Cum
păna, Straja, Viile Noi, Valul Tra
ian și altele. Totodată s-a procurat 
sămînța necesară pentru mărirea 
lucernierelor în aceste gospodării, 
în planurile de producție ale celor 
15 gospodării colective s-a prevăzut 
mărirea suprafețelor 
orz, mazăre, morcovi 
rea asigurării unei 
echilibrate. Trebuie 
gospodăriile colective întîmpină încă 
greutăți în procurarea furajelor de 
origine animală și a sărurilor mine
rale — făină de carne, cretă fura
jeră etc.

Pentru o bună aprovizionare cu 
ouă și carne a litoralului este nece
sar ca Ministerul Agriculturii Să re
zolve mai operativ o serie de-proble
me ca : proiectul halei tip * pentru 
găini, asigurarea unor instalații de 
mecanizare etc. Totodată este necesar 
ca organele de partid și de stat lo
cale să controleze îndeaproape res
pectarea propriilor lor indicații și să 
dea tot sprijinul pentru ca gospo-

cultivate cu 
etc. în vede- 

baze furajere 
spus însă că

plin posibilitățile de care dispun 
pentru creșterea producției de ouă 
șl carne de pasăre.

„B UCUREȘTI- 
INIMA TARII“

In viața artisti
că a țării noastre, 
ansamblurile de 
cîntece și dansuri 
și-au cucerit un 
loc binemeritat. 
Pornind de La pre
zentări de cîn
tece și dansuri populare, aceste 
colective au ajuns în anii din ur
mă, prin contribuția creatoare a 
maeștrilor coregrafi, a regizorilor, 
dirijorilor, compozitorilor să reali
zeze un nou gen de spectacol 
popular în care cintecul de masă 
mobilizator, muzica populară, de
clamația, jocul popular, aria și sce
nele de mase in stilul operetei sînt 
solicitata să închege un tot unitar, 
variat și atractiv. Dar tocmai din 
cauza multitudinii acestor mijloace 
atît de diferențiale ca stil, forma
țiile genului întîmpină și greutăți. 
Speclacoleie realizate pînă acum 
au rămas mai totdeauna datoare 
sub raportul unității șl echilibrului.

Tocmai din acest punct de vedere 
„București — inima țării", noul 
spectacol al Ansamblului folcloric 
de cîntece și dansuri al Sfatului 
popular aii Capitalei, merită o aten
ție deosebită. Ni se pare că reali
zatorii săi au găsit o soluție bună 
în sudarea artistică a elementelor 
de care am vorbit mai sus.

Corul participă activ la desfășu
rarea acțiunii scenice. Cu excep
ția cîntecelor de deschidere și a 
celor de închidere, unde ia o pozi
ție de concert, în tot restul 
colului el apare în situații 
me foarte variate — în _..,__
restrinse, cor de femei, cor de băr
bați, sextete, octete etc. ; mai mult 
chiar, uneori corul intră sau iese 
din scenă în pași de dans tocmai 
pentru ca firul spectacolului să nu 
sufere în desfășurarea lui dinami
că, iar spectatorul să treacă de la 
o imagine la alta pe nesimțite. Și, 
deși am constatat cîteodată o oa
recare stîngăcie in mișcări, trebuie 
spus că membrii corului s-au achi
tat lăudabil de această sarcină mal 
puțin obișnuită pentru ei.

Dintre scenele cele mai izbutite 
pot fi citate, in ordinea programu
lui : „Dansul bucuriei" — mănunchi 
de jocuri specifice regiunii Bucu
rești șl „Melodii din regiunea Bucu
rești", „Cîntec de pe muntele Găi
na" și „Dans fecioresc", scena bă
nățeană, „Cîntecele Oltului“ și „Ta
blou final*.

Din punct de vedere muzical, 
creatorii spectacolului s-au orientat 
bine, alegînd teme folclorice de o 
frumusețe autentică și evitînd, în 
general, ceea ce s-a mai auzit. 
Deosebit de frumos și cu sonori
tate plină au răsunat „Cîntecele 
Oltului" (Muzica : Gh. Dumitrescu ; 
versuri : N. Nasta) avînd ca solistă 
pe Silvia Dragomirescu, întregul ta
blou caracterizîndu-se prin foiță 
și strălucire. A plăcut . și 
celor mai multe dintre 
scrisă de : V. Doboș, C. 
Dinu Stellan, Șt. O. Ciutac.

. ■■■■■■■

Spectacolul Ansamblului 
folcloric al Sfatului 
popular al Capitalei z

specta- 
și for- 

grupuii

muzica 
dansuri 
Arvlnte,

Dintre soliști, ta 
afară de Silvia 
Dragomirescu, cu 
o voce puterni
că, vibrantă, s-au 
impus Șteiania
Rareș, Șteiania 
Stere șl Aurei Io- 
cîntat și Magda- 
Maria Petraru și

niță. Frumos 
lena Călinescu, 
Ana Bălăci, dar dicțiunea lor a lost 
pe alocuri neclară. Interpretarea 
Anei Pop-Corondan în „Ceteraș de 
la izvor" și „Purtata de la Cluj“, deși 
strîns legată de pitorescul lucrărilor, 
a apărut pe alocuri îngroșată.

Coregrafia spectacolului este ta 
generai realizată cu fantezie, în 
mod deosebit distingindu-se : „Dana 
de bucurie" (Eugenia Popescu-Ju- 
deț), „Dansul iecioresc" și „La iîn- 
tîna din Făget' (Petre Bodeuț).

Regia spectacolului — N. Fran
zetti și M. Șitolanu — a adus o con
tribuție substanțială la imprimarea 
unui ritm susținut, spectacolului, la 
amplasarea variată a grupurilor . 
de dcaisuri și vocale. Dirijorii 
Doboș, Șt. O. Ciutac și Troian Tîr- 
colea au asigurat o conducere 
zicală competentă.

De mare bogăție coloristică 
varietate sînt costumele, (Ion 
vid), poate uneori prea încărcate. 
Ü9 aceea probabil, cel de la „Dan
sul iecioresc" a atras atenția și a 
oferit o imagine de ansamblu deo
sebit de frumoasă tocmai prin sim
plitatea sa. Mai puțin reprezenta
tiv a apărut costumul din „Scena 
pescărească".

Printre lipsurile de oare suferă 
noul spectacol al Ansamblului fol
cloric de cîntece și dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei, mai tre
buie amintite : decorurile (T. Nițes- 
cu), slab realizate atît sub raportul 
concepției cit și al execuției. Se 
pulsa găsi o soluție mai ingenioa
să care să reliefeze prin mijloace 
plastice conținutul de idei și emo
țional al spectacolului, 
luminilor, nepotrivită, a 
cele mai multe scene 
treacă într-o ambianță 
obscură, obositoare. Confuză ne-a 
apărut și scena care cuprinde cîn- 
țecuil „Cioca-boca“, de un umor în
doielnic. In general, poate că ar tre
bui ca direcția muzicală și regia 
atenueze unele efecte sonore 
compartimentul alămuri- percuție 
pe scenă, tropotitul exagerat).

Cu toate aceste lipsuri — remedia- 
bile — spectacolul „București — ini
ma țării“ oglindește prin cîntece și 
dansuri, în mod convingător, tabloul 
viu, cuprinzător al patriei noastre, 
relevînd bogăția și frumusețile ine
puizabile ale folclorului romînesc. 
întregul colectiv al Ansamblului 
folcloric al S.P.C. merită bune apre
cieri pentru energia și dăruirea ar
tistică de care a dat dovadă în 
acest spectacol, a cărui experiență 
credem că ar trebui studiată și de 
celelalte formații asemănătoare din 
Capitală și din țară.

TEODOR BRATU

Folosirea 
făcut ca 
sâ se pe- 

roșietica-

să
(la

Și

TEATRE • •'Te/ev/zûwe «"Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : ANNA KARE-

De la masa prezidiului adunării, 
Gheorghe Marica privea mirat pes
te sala tixită de colectiviști. Oame
nii își spuneau părerea .simplu și 
cam zgomotos despre fiecare din cei 
propuși spre a fi aleși în consiliul de 
conducere al gospodăriei. „Buun I“ 
„E om cinstit, și harnic !“ „Știe 
carte bună I“. „O să facă treabă în 
conducerea gospodăriei I“. Și zvîc- 
neau mîinile în sus, cînd se trecea 
la vot. Fuseseră propuși și aleși 8 
din cei 9 membri ai consiliului de 
conducere, dar numele celui care 
pînă în clipa aceea fusese președinte 
al gospodăriei colective nu-1 rostise 
nimeni. Tocmai de aceea Gheorghe 
Marica (el fusese președinte) privea 
tot mai uimit adunarea. în sfîrșit...

— Tovarăși, există și propunerea 
ca în consiliul de conducere să fie 
ales tovarășul Marica.

în sală se făcu, pentru o clipă, 
o liniște adîncă. Apoi se auziră 
murmure de surprindere. Mai mulți 
colectiviști ridicară mîna, semn că 
cer cuvîntul. Și fiecare spuse a- 
celași lucru — că nu-1 socoate pe 
Marica vrednic să mai facă parte 
din conducerea gospodăriei.

Adunarea generală a colectiviști
lor, pe care Marica o nesocotise- 
vreme îndelungată, îi spunea a- 
cum. clar și hotărît că nu-i acordă 
încrederea să mai facă parte nici 
măcar din consiliul de conducere, 
dar încă să fie președinte.

In ultima vreme Comitetul raional 
de partid Calafat a acordat un aju
tor concret organizației de bază din 
G.A.C. Izimșea. Ca urmare, în pe
rioada de pregătire a adunării gene
rale de dare de seamă șl alegeri, a- 
céàstà a intensificat munca politico- 
educativă în rîndul colectiviștilor.

Dar să vedem de ce a luat adu
narea generală a colectiviștilor din 
satul Izimșea hotărîrea de a nu-1 
mai alege pe Gheorghe Marica în 
fruntea gospodăriei colective.

Deși tînără, căci abia împlinește 
doi ani de la înființare, gospodăria

colectivă din Izimșea a obținut reali
zări însemnate. Anul trecut pe tar
lalele gospodăriei colective n-a 
plouat din mai și pînă-n toamnă. Cu 
toată seceta, colectiviștii au obținut, 
în medie, de pe o suprafață de 375 
hectare, cîte 2.000 kg. porumb la ' 
hectar. „Dacă am fi fost gospodari 
individuali, spun colectiviștii, n-am 
fi scos nici pe jumătate“. Și la alte 
culturi recoltele au fost destul de 
bune, dacă se ține seama de condi
țiile naturale vitrege. O seamă de 
realizări a obținut gospodăria în 
crearea și dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Acum ea are 259 tauri
ne din care 79 vaci, 178 de porci. 
Colectiviștii au construit grajduri, 
saivane, cotețe, magazii. Din valori
ficarea produselor agricole vegetale 
și animale gospodăria a realizat în 
1961 un venit de 950.000 lei. La 
ziua-muncă s-âu repartizat cîte 8,5 
kg. cereale, 1,1 kg. legume, furaje, 
zahăr, cartofi, precum și cîte 8 lei.

Aceste realizări au fost arătate 
atît în darea de seamă prezentată 
în fața adunării generale cît și de 
cei vreo 20 de colectiviști care au 
luat cuvîntul. Dar colectiviștii au 
ținut să spună, totodată, că anul 
trecut au existat lipsuri serioase în 
conducerea treburilor obștești ale 
gospodăriei, care au făcut ca rezul
tatele să nu fie pe măsura posibili
tăților ei.

Experiența gospodăriilor colective 
fruntașe arată că obținerea unei re
colte bogate depinde de executarea 
la vreme și la un înalt nivel agro
tehnic a lucrărilor agricole. Colecti
viștii din Izimșea au arătat însă că 
în gospodăria lor nu s-a controlat 
cum se face semănatul și nu s-au 
luat măsuri pentru executarea la 
vreme a prășitului, ceea ce ar fi dus 
la obținerea unei recolte sporite la 
hectar. De asemenea, legumele, și 
mai ales roșiile, au fost semănate 
tîrziu. De aceea nu s-a obținut pro
ducție timpurie, care aduce însem
nate venituri bănești. O serie d« 
neglijențe-s-au manifestat și în sec
torul zootehnic.

Ce vină are pentru toate acestea 
fostul președinte ?

Gheorghe Marica s-a aflat în frun
tea' gospodăriei colective începînd 
din toamna anului 1960. In primele 
luni după ce i s-a încredințat con
ducerea gospodăriei colective, se 
apucase vîrtos de treabă. De la o 
vreme, însă, Marica a început să 
creadă că de vreme ce este pre
ședinte poate hotărî de unul singur 
ce și cum trebuie făcut. Și fiind 
încrezut și cam repezit din fire, i se 
părea că cei care îi dau un sfat sau 
fac o propunere urmăresc doar să-i 
micșoreze autoritatea.

— Președintele de la Obîrșia a 
luat măsuri să se pună lut în podul 
grajdurilor — i-a spus spre sfîrșitul 
verii trecute colectivistul Ion Jifcu. 
Să punem și noi ca să nu sufere 
animalele de frig la iarnă.

— Lasă, lasă ! N-avea tu grijă. 
Știu eu ce trebuie făcut. Eu nu mă 
iau după ce face Iordache de la 
Obîrșia — îi răspunse Marica. Și 
ca să nu facă ceea ce face Iordache 
(președintele de la Obîrșia) Marica 
n-a luat măsuri să se pună lut în 
poduri. înfumuratului Marica i se 
părea că n-are ce învăța din expe
riența unor președinți de gospodă
rii colective cum sînt Gheorghe An
tonescu de la Piscu Vechi, Constan
tin Boroi de la Basarabi, Ion Ilea 
de la Salcia și mulți alții, oameni 
vrednici, cu multă experiență.

Dar nu era vorba numai de neso
cotirea unor propuneri făcute de un 
colectivist sau altul. In adunarea 
generală, colectiviștii au arătat că 
pe măsură ce președintelui „îi creș
teau cornițele înfumurării" nu mal 
ținea seama nici de consiliul de 
conducere, nici de adunarea gene
rală. „Toate hotărîrile luate de con
siliul de conducere erau date pest« 
cap de președinte — a spus colecti
vistul D. Călinescu. El făcea numai 
ce voia“. Lăsîndu-se purtat pe ari
pile înfumurării șl tămîierll, stropit« 
destul de des cu băutură, Marica a

căzut tot mai jos, ajungînd să calce 
prevederile statutului gospodăriei 
colective și să albă ieșiri inadmisi
bile față de unii colectiviști și trac
toriști.

Toate acestea erau nu numai de- 
ajuns ci încă prea multe ca aduna
rea generală a colectiviștilor să-1 
înlăture din conducerea gospodăriei.

Cu Gheorghe Marica s-a întîmplat 
așa pentru că G.A.C., Izimșea n-a fost tarea sa. 
temeinic îndrumată și sprijinită de 
sfatul popular raional. Aproape un 
an de zile, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective, deși și-a ți
nut cu regularitate ședințele, n-a 
discutat decît lucruri mărunte. A- 
proape de loc nu s-au discutat în 
consiliul de conducere probleme im
portante ale organizării și conduce
rii treburilor obștești, ca, de exem
plu, situația din sectorul zootehnic, 
cum se ține evidența produselor și a 
zilelor-muncă, cum se desfășoară lu
crările în cursul campaniilor agri
cole, cum își îndeplinesc sarcinile 
membrii consiliului, brigadierii etc.

Potrivit prevederilor statutului 
gospodăriei colective, consiliul de 
conducere, președintele au obligația 
de a prezenta periodic dări de sea
mă în fața adunării generale, forul 
suprem de conducere al gospodăriei 
colective. Or, din februarie 1961, 
cînd s-a discutat planul de produc
ție al gospodăriei, și pînă în septem
brie, la împărțirea avansului, la 
G.A.C. Izimșea nu s-a ținut nici o 
adunare generală.

Ținînd seama că fostul președinte 
Marica o apucase pe o pantă nesă
nătoasă, nu e de mirare că el n-a 
dorit să dea ochii atîta timp cu adu
narea generală. în schimb e de mi
rare că activiștii sfatului popular 
raional, care au mers în această 
gospodărie, nu au îndrumat consi
liul de conducere să convoace adu
nări generale.

Experiența gospodăriilor colective 
fruntașe arată că activitatea orga
nizației de bază are un rol hotărî- 
tor în educarea cadrelor de condu
cere șl a tuturor colectiviștilor, în 
respectarea prevederilor statutului 
gospodăriei colective. Organizațiile 
de bază îndrumă și controlează 
permanent consiliile de conducere, 
analizăază activitatea membrilor de 
partid cu munci de răspundere aju- 
tîndu-i să lichideze lipsurile ce le 
au. La G.A.C. Izimșea într-o vrem« 
organizația de bază nu și-a îndepli
nit aceste sarcini. De altfel pa 
cît de înfumurat și ambițios era 
președintele gospodăriei, pe atît d«

moale era secretarul organizației de 
bază. O mare răspundere pentru 
toate acestea revine și fostului in
structor teritorial al comitetului 
raional de partid, I. Ciobanu, care 
n-a îndrumat și ajutat organizația 
de bază, pe membrii biroului să 
analizeze activitatea consiliului de 
conducere, să ceară socoteală pre
ședintelui Marica pentru1 compor-

Abia cu ocazia 
campania agricolă 
cută, primul secretar al comitetului 
raional a aflat de la colectiviști des
pre abaterile președintelui. Poziția 
exigentă, hotătîtă a adunării gene
rale față de abaterile fostului pre
ședinte al gospodăriei colective se 
datorește activității duse de organi
zația de bază care; îndrumată și 
sprijinită de comitetul raional de 
partid, s-a ocupat temeinic de înlă
turarea lipsurilor în conducerea tre
burilor obștești.

în adunarea generală, ținută zile
le trecute, colectiviștii l-au scuturat 
bine, ciim se spünë, pe fostul preșe
dinte Marica și au ales .în fruntea 
gospodăriei pe colectivistul Ion Ior
dache. Colectiviștii au arătat în adu
nare că Ion Iordache, care a fost 
brigadier doi ani, „e cel mai cinstit", 
„știe să dea respectul omului fie el 
vîrstnic, fie tînăr”, „e tare la agro
tehnică și aritmetică", „luptă pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pen
tru întărirea gospodăriei colective".

*
In raionul Calafat sînt multe gos

podării colective înfloritoare. Ele au 
în fruntea lor oameni vrednici, edu
cați de organizațiile de partid, care 
se bucură de stima și prețuirea ma
selor largi de colectiviști. Este posi
bil și absolut necesar ca asemenea 
oameni să fie în fruntea tuturor gos
podăriilor colective, aceasta fiind o 
condiție deosebit de importantă a în
tăririi lor economice și organizato
rice, a succesului în lupta pentru 
sporirea producției agricole și creș
terea nivelului de trai al țăranilor 
colectiviști.

Fără îndoială că membrii birou
lui comitetului raional de partid au 
tras concluziile cuvenite din acest 
caz atît în ce privește felul cum tre
buie îndrumate și sprijinite organi
zațiile de partid din gospodăriile co
lective cît și în legătură cu contro
lul activității pe teren a aparatului 
comitetului raional și a organelor de 
stat

unui control în 
din toamna tre-

N. ENUȚĂ

NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30). (Sala Teatrului 
C.C.S.) : DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : CUM VA PLACE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU $1 CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — 
(orele 20),

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO - (orele 20). (Sala 
copil) : BĂIATUL DIN BANCA
— (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC _____
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT
— (orele 19.30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
ZUL CEL MARE — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIÜL ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA MAI 
FiiUMOASĂ STEA - (orele 16).

fËATÂÙL SATIRIC! MUZICAL ;;C. TÀ- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 - 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE.. HAZLIU — (orele 20).

SALA MICA A PALATULUI R. P. RO
MINE : Concert dat de Iulla Bucluccanu 
și cvintetul de suflători format dé Vic
toria Roman, Edy Guci; Emil Franz, 
Victor Karpati, Wilhelm Raëtz — 
(orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. DOCUMENTARE
LE NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
ȘI DIN NOU SPRE STELE : Cen
tral (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30).
DRAGOSTEA LUI ALIOȘA — cine
mascop : Patria (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21), București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 
21), Arta (16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). SENTINȚA : Sala Pa
latului R. P, Romîne (orele 19,30), I. C. 
Frlmu (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45;
19,30; 21,15), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21). CETATEA HURRAMZAMIN — cine
mascop : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45: 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). PERLE NEGRE : Lumina (10: 
12; 14; 16;. 18,15; 20,30), Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 21). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Maghëru. (9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 
19,15; 21J5), V. Alecsandri (10,30; 12,30; 
14,30; 16 30: li);30; 20,30), Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), înfrățirea între 
popoare' (10,30; 15; 17; 19; 21), Alex. Sa
bia (9; 11;. 13; 15; 17; 19; 21). FII FERI
CITA, ANI I: Grlvlța (15; 17; 19; 21), Munca 
(16; 18,15; 20;30), Iile Pihtilie (15; 17; 19; 
21). CER SENIN : T. Vladitrilrescu (15; 
17; 19; 20,45). TOM DEGEȚELUL : Victo
ria (16; 12,15: 14,30; 16,45; 19; 21,15), 13 
Septembrie (9,15; 11,15; 13,30; 15.45), Mo
șilor (11; 14,30; 16,45: 19; 21,15). SECE
RIȘUL VERDE : Tineretului (15; 17; 19; 
21), Cultural (15; 18,50; 1,8,40; 20,30). DOUA 
VIEȚI — ambele serii : 13 Septembrie 
(18,30). ÙN CROS NEOBIȘNUIT — PIO- 
NIERIA NR. 1/1962 — JOC LA FLA- 
MINZI — POȘTAȘUL — LEUL ȘI AR
MONICA - IN MAREA DE RĂSĂRIT 
rulează ia cinematograful Timpuri 
Noi de la orele 10 în continuare 
pînă la' orele 21. FRUMOASA LU
RETTE : 8 Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Popular (15; 17; 19; 21). EL HAKIM : 
C-tln David (15; 17; 19; îl). S-A FURAT 
O BOMBA : Unirea (15,15; 16,45; 19 45; 
20,30), Volga (11: 10: 17; 19; 21), 30 De-

pentru 
DOUA

C.F.R.-

LO-

cembrle (15, 17; 19; 21). O INTIMPLARE 
EXTRAORDINARA — ambele Serii : 
Donca Simo (14; 17; 20). INSULA • Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). PRIMELE
ÎNCERCĂRI — ambele serii : 16 Februa
rie (9; 15,30; 13.30). FĂCLII — cinema
scop : M. Emlnescu (16; 18,15: 20.30), Dru
mul serii (16; 18; 20). SOSEȘTE CIRCUL : 
8 Mai (15- 17; 19; 21). PROFESORUL
MAMLOCK : Floreasca (19). IN NOAP
TEA SPRE 13 : N. Bălceșcu (16; 18,16; 
20.30), Olga Banele (15,30; 18; 20.30) CAI
DUL ; Luceafărul (15; 16,45; 18,30: 20.15). 
CIRCUL FĂRĂ CUPOLA rulează la cine
matograful G. Baco via (15,30; 18; 20.30). 
MUZICANTUL ORB rulează la cinema
tograful A. Vlaicu (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
IVAN CEL GROAZNIC — ambele serii : 
B. Delavrancea (16; 19.30).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptăminii. Cum ăm reușit Să ajungem 
la un coeficient redus de rebuturi în 
turnătorie; Reportaj de la fabrica dej 
scule Rîșnov. Noutăți dlii. industria bu
nurilor de larg consiim. Melodii îndră
gite. Cîntă o formație condusă de Dinu 
Șerbăneșcu. Soliști: Dorina Drăghici, 
surorile kdsak, Mii-cëa Nömehä șl Geor
ge Bunea. 18,00 — EMISIUNEA PENTRU ■ 
SATE. Din cuprins : Noi gospodării co
lective. Tribuna fruntașilor : „Vom crcțte 
700 dc păsări la suta de hectare'' de 
Emurla Sabri, președintele gospodăriei 
cbléctlve dlii Cobadltl; rëgiütièa Dobro- 
gëa. Cîntece și jocuri populare romîncștl 
interpretate de o formație ihàtriirhërii-.lâ 
condusă de Ionël Banu. Sdllștl : Adriana 
Codl-eanu, Lucia Habără și Nelu Orian. 
„Tot despre Llcă" — scenetă de Bleono- 
ra Radu.

RADIO, MIERCURI 21 FEBRUARIE 
o Fragmenté din opera „Mcflstofele“ de 
Botto — orele 9,00 — I • Teatru : „Rec
viem pentru un boxer“ de Rod Serling
— orele 10,08 — I o Melodii populare ro- 
mîne.ști — orele 12,00 — I a Concert 
popular — orele 12,15 — il a Din folclo
rul popoarelor sovietice — orëlé 13,25 — 
II e Cîntă Maria Tăhăse și violonistul 
Nicu Stănescu — orele 14,30 — I a Mu
zică din operele compozitorului Bciiini
— orele 14,30 — II o Programe 
alcătuite de ascultători — orele 15,1
o Vorbește Moscova — orele 16.15.'^ i 
a Prelucrări corale — orele 16,15 — II 
o Lieduri din ctciui „Dragoste dé poet“ 
de Sfclluinann — orele 16,45 — I ® Arii 
din operete — orele 17,00' — II o Inter
pret! la niicrofon — orele 10,05 — II 
o Jüfnalül satelor — orele 19;()0 — I 
o Poemul simfonic „niarea Neagră“ de 
Alex. Pașcanii — : orele 19;00 — li e Noi 
înregistrări de muzică populară din R. s. 
Cehoslovacă — orele 19,40 — II o Tribuna 
radio — orele 20,30 — II « Din viața dc 
cdhcert a Capitalei — orele 20,40 — I 
o Pagihl orchestrale din Operele Iul 
Wagner — orele 21,15 — II © Concert de 
noapte — orëlë 23,15 —

■J

A

i'lhipul probabil pentru zilei? <lc 22, 
23 șl 24 februarie : vremea continuă să 
ss Încălzească ușor. Cer variabil. Ninsori 
slabe locale vor cădea mal ales în no d- 
estul țării. Vint în general slab, predo
min tnd din vest. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între, plus 2 șl minus 8 grade, iar ma
ximele între minus 2 și plus 8 arade. 
Local ceață.
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Fruntaș Jn producție la Uzinele do pompe șl mașini agricole din 
Capitală, muncitorul Ion Mița a realizai o serie de dispozitive auto
mate pentru confecționarea diferitelor piese de serie mare. Iată-1 în 
fotografie discuîînd cu Inginonil Steîian Cristescu, șeful cabinetului 
tehnic, despre unul din dispozitivele realizate recent.

(Foto : Agerpres)

Expoziție consacrată muncii sanitare
DEVA (coresp. „Scînteii“). — Cu 

ocazia conferinței organizației re
gionale de Cruce Roșie, s-a deschis 
la Deva o expoziție în care sînt 
oglindite diferite aspecte ale muncii 
de educație sanitară în regiune. 
Panourile și graficele expuse arată 
că în cadrul regiunii Hunedoara 
numărul membrilor Crucii Roșii a 
crescut de la 50.372, cîți erau în

0 delegație a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne 

va vizita unele țări din Asia
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, a primit din 
partea președinților parlamentelor 
Uniunii Birmane, Republicii Indo
nezia și Republicii India, invitații 
ca o delegație a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne să viziteze 
aceste țări, drept răspuns la vizi
tele făcute în țara. noastră de că
tre delegații ale acestor parlamente.

Vizitele delegației Marii Adunări 
Naționale urmează să aibă loc în 
cursul lunii martie 1962. (Agerpres)

Primirea ambasadorului Indiei 
de către ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romine
Marți, 20 februarie, ministrul Afa

cerilor Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al In
diei la București, Mohan Prakash 
Mathur, în legătură cu apropiata de
punere a scrisorilor de acreditare.

---- oso----

La ambasada R. P. Polone
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ÎEIE6KAME EXTERNE Alături de lupta voastră,Cum se vor desfășura viitoarele zboruri interplanetare dragi prieteni!

1958, la aproape 95.000 în 1961, iar 
numărul posturilor sanitare care 
activează în uzine, mine, șantiere și 
școli a ajuns la 1.856. Expoziția cu
prinde și utilaje medicale moderne 
cu care sînt înzestrate dispensarele 
și policlinicile din orașele și satele 
regiunii, medicamente, broșuri și 
pliante privind educația sanitară.

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la crearea Partidului Muncitoresc 
Polonez, ambasadorul R. P. Polone 
la București, Janusz Zambrowicz, a 
oferit marți seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii general- 
locotenent Mihai Burcă, Ștefen 
Voicu, membri ai C.C. al P.M.R., 
Constantin Lăzărescu, membru sup
leant al C.C. al P.M.R., Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice ale țărilor socialiste, acre
ditați la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu acest prilej a 
filmul polonez „Tor“, 
cutului de luptă al 
toare din Polonia 
partidului.

MOSCOVA 20 (Ager
pres). — TASS: Ca 
rezultat al zborurilor 
efectuate de cosmonau- 
ții sovietici s-au contu
rat perspectivele unor 
noi cercetări asupra 
problemelor biologice 
ale viitoarelor comuni
cații interplanetare, 
scrie acad. Norair Si
sakian în revista „AVIA
ȚIA ȘI COSMONAUTI
CA".

Autorul subliniază 
că este necesar, prin
tre altele, să se stu
dieze efectul zborurilor 
cu o durată mult mai 
mare pe trasee noi, 
încă neexplorate, să se 
elaboreze noi sisteme 
complexe de asigurare 
a condițiilor activității 
biologice a cosmonau- 
ților în cursul zboru
rilor lat distanțe mari.

Norair Sisakian con
sideră că, probabil, și 
pe viitor „zborurile 
animalelor și altor vie-

Un articol al academicianului Sisakian
tense, prin punerea la 
punct a unor procedee 
de protecție fizică, chi
mică și biologică pen
tru cosmonauți.

Ocupîndu-se de pers
pectivele de realizare 
a unor stațiuni științi
fice cosmice, Norair 
Sisakian scrie : In pri
mul rînd va trebui să 
se lămurească dacă în 
spațiul cosmic există 
forme extrem de sim
ple de viață, procese 
biochimice elementare 
atît apropiate celor cu 
care ne întîlnim pe Pă- 
mînt, cît și altele care 
se deosebesc de aces
tea din urmă.

Autorul articolului 
emite ipoteza potrivit 
căreia nu este obligato
riu ca în spațiul cos
mic să piară reprezen
tanții cei mai simpli ai 
lumii organice de pe 
Pămînt și, cu atît mai 
puțin, să se distrugă

tăți vor preceda zborul 
omului spre alte pla
nete, vor servi drept în
cercare biologică 
solut necesară“.

Referindu-se la 
dițiile zborurilor 
mice la distanțe 
acad. Sisakian sublinia
ză că, în mod vădit, pe
ricolele implicate de 
meteoriți și radiații 
constituie problemele 
cele mai importante, de 
a căror soluționare sa
tisfăcătoare va depinde 
în bună măsură posi
bilitatea zborurilor in
terastrale ale omului.

Savantul sovietic pre
supune că aceste pro
bleme pot fi soluționa
te pe trei căi: prin e- 
laborarea unei cons
trucții raționale a man
talei aparatului, prin 
zboruri pe trasee sigu
re, ocolindu-se zonele 
cu conținut sporit în 
materie meteoritică sau 
zonele de radiații in- substanțele organice,
--------- o ©o----------

ab-

con- 
cos- 

mari,

Printre scrisorile sosite la redacție în ultimele zile multe 
se referă la evenimente de dincolo de hotarele țării. Autorii lor — 
oameni ai muncii'din uzine, de la sate, intelectuali, studenți, gospo
dine — scriu cu admirație, în cuvinte pornite din inimă, despre 
lupta oamenilor muncii din țările capitaliste pentru drepturile lor, 
pentru o viață mai bună ; îți exprimă indignarea față de uneltirile 
cercurilor agresive și în același timp sentimentele de adîncă solida
ritate internaționalistă cu comuniștii, cu toți patrioții care înfruntă 
represiunile reacțiunii, atacurile fasciștilor. Iată cîteva extrase din 
aceste scrisori :

fost prezentat 
consacrat tre- 
clasei munci- 

sub conducerea 
(Agerpres)

teritoriul tării

con- 
Ge- 

t&ri- 
pro-

Ieri seară pe patinoarul artificial 
„23 August", echipa cehoslovacă de 
hochei pe gheață Spartak Plsen à sus
ținut primul meci-’cu-" selecționata 
Bucureștiului. Hocheiștii bucureșteni 
s-au comportat, excelent, reușind să 
obțină victoria cu scorul de 8—2 (0—1; 
5—1 ; 3—0).

Astă-seară de la ora 19, cele două 
echipe susțin o nouă întîlnire.

★
în cea de-a treia zl a campionatelor 

mondiale de schi de la Zakopane au 
fost cunoscuți cîștigătorii titlurilor 
mondiale în proba de combinată nor
dică și proba specială de 15 km. Ulti
ma probă, a „combinatei nordice' — 
15 km. fond, a fost cîștigată de A. Ka
lin (Elveția) cu timpul de 59’18”9/10.. 
In clasamentul general primul'loc a 
revenit norvegianului Arne Larsen. 
Titlul de campion mondial în proba 
specială de 15 km. a fost cucerit de 
Assar Ronnlund (Suedia).

★
In cursul unei conferințe de presă 

care a avut loc la Moscova, președin
tele Uniunii internaționale de patinaj, 
Sven Loftanann (Suedia) a anunțat că 
viitoarele campionate mondiale de pa
tinaj viteză (masculine și feminine) 
se vor desfășura între 20 și 24 februa
rie 1963 în Japonia. întrecerile se vor 
disputa în apropiere de Tokio, pe o 
pistă de gheață artificială.

în ce privește campionatele europe
ne, acestea se vor desfășura în Sue
dia, la începutul lunii februarie.

★
Astăzi pe stadionul Dinamo din Ca

pitală se va desfășura finala competi
ției de fotbal dotată cu „Cupa primă
verii". Trofeul competiției va fi dis
putat de echipele bucureștene Dina
mo și Progresul. învingătoare în în- 
tîlhirile de duminică. Jocul va începe 
A ora 15,30, avînd în deschidere de la 
ora 13,30 meciul pentru locurile 3-4 
dintre Rapid și Steaua. (Agerpres)

In satele regiunii Argeș, mii de 
. tineri țărani muncitori activează în 
cadrùl celor 455 asociații sportive 
sătești. Anul trecut, în activitatea 
sportivă au fost antrenați peste 
250.000 de tineri și vîrstnici. Despre 
dezvoltarea sportului în satele aces
tei regiuni ne-a vorbit tov. ALE
XANDRU OȚELEANU, 
ședințe al Consiliului 
U.C.F.S.-Argeș.

O acțiune care dă bune 
în antrenarea maselor de 
activitatea sportivă sînt „duminicile1 
sportive. Asociațiile noastre sporti
ve .sătești au organizat pînă acum 
597 asc-menea „duminici“ în care zeci 
de mii de tineri și tinere au luat parte 
la întreceri de atletism, oină, volei, 
trîntă, fotbal, ciclism și altele. Deo
sebit de atractive sînt întrecerile 
deschise la ștafete, la cățărări și 
tracțihni, la frînghie etc. Aceste ma
nifestări duminicale au adus pe tere
nurile de sport 260.000 de spectatori.

La Stoicănești, bunăoară, a treia 
parte din colectiviști sînt membri ai 
U. C. F. S. Asociația sportivă „Re
colta" de aici are echipe for
mate la 7 discipline. Tinerii sportivi 
sînt prețuiți și încurajați de colecti
viștii din Stoicănești pentru că ei 
sînt înainte de toate. fruntași în 
muncă. Ion Roșu, Constantin Toloș, 
Petre Negru și ceilalți componenți- 
ai echipei de fotbal au avut anul 
trecut cîte 240 zile muncă, în me
die, fiecare. Asemenea aspecte pot 
lî întîlnite și la Recea, Curtișoara, 
Dobroteasa, Titești, Cetățeni, Slăti- 
oara și altele.

' -------- ---- —....... - ......................~

vicepre- 
regional

rezultate 
tineri în

în activitatea sportivă de masă 
desfășurată în satele regiunii s-au 
ivit inițiative interesante. Astfel 
Consiliul regional U.C.F.S.-Argeș a 
socotit că e bună inițiativa asocia
ției sportive „Avîntul“ din comuna 
Tigveni, unde tineretul, cu sprijinul 
organizației U.T.M., a organizat o 
„Olimpiadă“ de iarnă, în scopul a- 
tragerii în activitatea sportivă și a 
tinerilor din satele mai îndepărtate.

Pentru a populariza sporturile 
mai puțin cunoscute, anul acesta 
vom mări numărul echipelor de 
sportivi fruntași de la orașe care 
se vor deplasa la sate, pen
tru demonstrații și întîlniri cu 
echipe din comune.

Consiliul regional și consiliile ra
ionale U.C.F.S. au un sprijin prețios 
în cei peste 3200 tovarăși din activul 
obștesc, format din profesori de edu
cație fizică, învățători, instructori 
sportivi, arbitri.

Trebuie spus însă că nu în toate 
satele regiunii 
este sprijinită de către organele ra
ionale U.C.F.S. In unele asociații, 
activitatea sportivă nu are încă un 
caracter continuu, iar numărul tine
rilor antrenați în activități sportive 
este mic față de posibilități. Multe 
consilii raionale U.C.F.S. nu au a- 
cordat atenția cuvenită atragerii pe 
terenurile de sport a tinerelor fete.

în activitatea viitoare noi. ne-am 
propus să dezvoltăm rezultatele de 
pînă acum, să lărgim baza de masă 
a sportului sătesc, pentru ca acesta 
să cuprindă mase tot mai largi de 
tineri și tinere din satele regiunii.

Poporul camenincz cerc evacuarea trupelor 
străine simte pe

CAIRO 20 (Agerpres). — La 19 
februarie, TCHAP TCHET, membru 
al delegației cameruneze la Confe
rința scriitorilor din Africa și Asia 
de la Cairo, a acordat agenției MEN 
un interviu în care a vorbit despre 
situația actuală din țara sa.

Se știe că la 1 ianuarie 1960, 
form unei hotărîri a Adunării 
ne.rale O.N.U., Camerunul, fost 
toriu sub tutelă franceză, a fost
clamat independent. La 1 octombrie 
1961, în urma unui plebiscit care 
s-a desfășurat sub supravegherea 
O.N.U., i s-a alăturat și partea de 
sud a fostului Camerun britanic. 
După proclamarea independenței a 
iost instalat un guvern impus de 
foștii stăpîni, colonialiștii francezi, 
iar pe teritoriul țării au continuat 
să lămînă atît trupe franceze, cît și 
trupe engleze.

Tchap Tchet a arătat că actualul 
guvern al Camerunului continuă să 
se opuiiă voinței poporului african 
din această țară. Sprijinit de trupe
le de ocupație franceze și britanice, 
ei promovează o politică de teroare

șl represiuni. Teroarea oare dom
nește în toate regiunile țării, lipsa 
unei vieți cu adevărat democrate, 
imposibilitatea pentru camerunezi 
de a organiza instituții și up guvein 
la alegerea lor, a spus Tchap Tchet, 
sînt datorate vechilor colonialiști 
care vor să-și mențină pozițiile în 
această țară. Cei 80.000 de soldați 
străini aflați în Camerun' sprijină 
guvernul marionetă în impunerea 
unor legi antidemocratice ca : legea 
pentru interzicerea întrunirilor popu
lației băștinașe sau legea care pre
vede obținerea unei permisiuni s.pe. 
claie pentru deplasări dintr-un oraș 
în altul. Persoanele „suspecte“ 
sînt pasibile de a fi arestate. Tchap 
Tchet a arătat în interviul său că 
numai în decurs de o lună au fost 
arestați 297 de africani.

Poporul camerunez, a spus el în 
încheiere, cere evacuarea trupelor 
străine aflate pe teritoriul țării sale 
și un guvern reprezentativ, care să 
nu se mai mențină la puțer-e prin 
violență.

■O® O----------

activitatea sportivă

ELISABETHVILLE 20 (Agerpres).— 
în ultimele cîteva zile agențiile de 
presă menționează în relatările lor 
noi acțiuni ale separatistului Chombe. 
La 18 februarie Chombe a remis mi
siunii O.N.U. în Congo o scrisoare 
în care respinge propunerea ca for
țele Națiunilor Unite să fie staționate 
în localitățile Jadotville, Kolwezi, 
Kipushi și Kamlna, cu scopul de a 
supraveghea operațiunile de „eva
cuare“ a mercenarilor din Katanga. • 
Chombe — care de data aceasta nu-și 
mal repetă afirmațiile că în Katanga 
nu se mai găsește picior de merce-' 
nar — își motivează răspunsul prin 
aceea că prezența forțelor O.N.U. ar 
„dezorganiza viața economică" a re
giunilor respective. In schimb, căpe
tenia separatiștilor katanghezi pro
pune ca unitățile O.N.U. să colabo
reze cu el pentru izgonirea soldaților 
guvernului provinciei Orientale din 
nordul Katangăi. Deși pînă acum nu 

răspuns la această propunere, mi-

în insula Reunion

a

Educație, tinerețe, specific tineresc
(Urmare din pag. I-a)

s-a 
co-

zînd fotografii ce reprezentau viața 
nouă a regiunii, costume populare 
specifice portului maramureșean. 
Expunerea a fost atrăgătoare, 
folosit și o ilustrație muzicală
respunzătoare. în cadrùl aceluiași 
ciclu, prezentarea Olteniei s-a făcut 
fără inspirație, totul rezumîndu-se la 
trei conferințe puse cap la cap.

Preocupârea pentru programe în
tocmite cu inventivitate, atractiv, nu 

rmărită întotdeauna cu perseve
ra g cuvenită. Cum se face că, deși 
experiența caselor de cultură a scos 
la iveală numeroase forme atractive, 
interesante, ele nu sînt toate folosite 
— acolo unde și cînd e cazul? De 
multă vreme, de pildă, la Casa de 
cultură a raionului >;Tudor Vladimi
rescu“ nu s-a mai . desfășurat un 
procès literar. Arareori sînt aduse 
în fața tinerilor lecturi dramatizate, 
montaje literar-muzicale. Se prezin
tă cîfeodată „vitrină cu cărți". De 
obicei, însă, prin „vitrină" se înțe
lege simpla etalare a unor recen
zii.

Un cuvînt despre formațiile artis
tice de amatori de pe lîngă casele 
de cultură. Succese s-au dobîndit. 
Unele formații se bucură de apre
ciere din partea tinerilor ; ele au 
apărut și pe micul ecran al televi
ziunii. O bună echipă de teatru sari 
o brigadă artistică de agitație cu 
un program actual, bazat pe fapte 
concrete, un cor numeros și bino 
pus la punct, oferă exemple, stimu
lează și activitatea artistică din 
întreprinderi.

Formațiile artistice de amatori ale

caselor de cultură au și un anumit 
rol de „pepinieră". Ele pot contri
bui la afirmarea continuă a noi ta
lente, depistate cu pasiune. Există 
însă la unii instructori artistici ai ca
selor tendința nejustificată de a 
aștepta să le „pice" talente gata 
formate. Pe de altă parte, nu poate 
fi scuzată nici lipsa de interes a 
unor comitete U.T.M. în ce privește 
îndrumarea tinerelor talente spre 
casele de cultură. E firesc ca din- 
tr-o întreprindere ca uzinele textile 
„7 Noiembrie" să participe în for
mațiile casei de cultură... doi tineri? 
Organizarea periodică, cu sprijinul 
comitetelor raionale U.T.M., a unor 
concursuri dé selecție, ar favoriza o 
creștere substanțială, cantitativă și 
calitativă, a formațiilor de pe lîngă 
casele dé cultură.

Prin pregătirea de manifestări la 
un nivel înalt, prin întreaga lor 
activitate, casele de cultură tre
buie să ofere exemple orga
nizațiilor U.T.M. în ceea ce pri
vește organizarea timpului li
ber al. tineretului. Faptul că sînt 
chemate să facă îndrumare meto
dică impune o și mai mare răspun
dere în alcătuirea programelor — în 
care preocuparea pentru un. conți
nut instructiv și educativ cît mai bo
gat să fie împletită cu folosirea 
unor forme tinerești, specifice. în 
acest sens, comitetele raionale de 
partid trebuie să manifeste o grijă 
permanentă în îndrumarea activi
tății cultural-educative desfășurate 
la casa de cultură.

Misiunea orientării do perspectivă, 
a alcătuirii în colectiv a unor pro
grame strtns legate de preocupări

le actuale ale tineretului, revine 
consiliului de conducere, a cărui 
muncă este îndrumată zi de zi de 
comitetele raionale U.T.M. sub con
ducerea comitetelor 
partid. După cum 
acest consiliu fac 
avînd dragoste față 
meni cir experiența vieții — activiști 
de partid, directori dé întreprindere, 
oameni de cultură, cadre didactice. 
O bună activitate desfășoară consi
liile de conducere ale caselor de 
cultură din raioanele „Grivița Roșie", 
,,23 August". Nu același lucru s-ar 
putea spune, de pildă, despre con
siliul de conducere din raionul „Tu
dor Vladimirescu", care nu s-a mai 
întrunit de aproape un an.

Atît pentru popularizarea manifes
tărilor de la Casa de cultură cît șl 
pentru a cunoaște părerile tineretu
lui, sugestiile și propunerile sale cu 
privire ld aceste manifestări, . este 
bine ca toate casele de cultură să 
se bizuie pe un larg activ obștesc, 
în întreprinderi și școli, în fiecare 
organizație U.T.M., casa de cultură 
să-și aibă prietenii ei, activiștii săi 
entuziaști. .Adesea însă se subapre- 
ciază însemnătatea acestui activ. 
Comitetul orășenesc U.T.M., comite
tele raionale U.T.M. sprijină încă în-- 
tr-o măsură insuficientă dezvoltarea 
și adîncirea legăturilor casei de cul
tură cu masa tineretului din raion.

Legături intense și mereu mai strîn- 
se cu masa tineretului — iată un fac
tor care va contribui la perfec
ționarea continuă a întregii activi
tăți, astfel încît flecare tînăr să con
sidere casa de cultură drept un 
bun și nedespărțit tovarăș în timpul 
aâu liber.

raionale de 
se știe, din 

parte tovarăși 
de tineret, oa-

Sălbatice represiuni 
antimuncitoresti

I

SAINT DENIS (Insula Reunion) 
20 (Agerpres). Ziarul „L’Humanité" 
relatează că muncitorii din insula 
Reunion, arestați săptămîna tre
cută cu prilejul reprimării de 
către poliție a manifestațiilor or
ganizate de muncitorii de pe plan
tații au fost condamnați la trei 
ani închisoare. După arestarea lor 
de către jandarmi, unii muncitori 
au fost schingiuiți cu atîta sălbăti
cie la poliție încît chiar și după o 
săptămînă, cînd au fost aduși în 
fața tribunalelor, rănile le mai 
sîngerau. Alții au apărut în fața 
tribunalelor cu fețele tumefiate. 
Printre manifestanții judecați se 
află mulți adolescenți și chiar copii. 
Vîrsta lor variază între 11 și 17, ani.

Inundații și furtuni 
de zăpadă în Europa 
occidentală și centrală
HAMBURG 20 (Agerpres). — Agen

țiile de presă occidentale continuă să 
transmită știri cu privire la marile cala
mități naturaie înregistrate în Europa 
occidentală și centrală.

La Hamburg, scrie corespondentul 
agenției France Presse, aspectul 
urbiilor care au suferit cel mai 
de pe urma acestor calamități 
de-a dreptul „apocaliptic”.

în Olanda mari suprafețe de 
mînt au fost inundate, digurile au 
avariate sau sparte.

în Belgia a fost declarată starea 
alarmă în regiunea Ostenda. Mari inun
dații au avut loc în regiunea de coastă, 
la frontiera dintre Belgia și Franța.

Agenția Reuter anunță că în Suedia, 
în jurul orașului Stockholm au avut loc 
mari furtuni de zăpadă care au pertur
bat circulația feroviară și rutieră.

în Austria, Elveția șl în regiunea al
pină a Italiei, după cum relatează a- 
genfla Associated Press, s-au produs, 
de asemenaa, mari avalanșa da zăpadă.

slunea O.N.U. prin atitudinea sa de 
„neamestec“, sprijină de fapt opera- 

. țiunile desfășurate în această re
giune de jandarmeria katangheză. 
Agențiile de presă au anunțat în le
gătură cu aceasta reocuparea de că
tre unitățile chombiste a orașului 
Kongolo.

„Pe străzile Parisului a curs din 
nou singe muncitoresc" — ne 
scrie tovarășul Pop Gh. Ion, 
strungar la uzinele „Electroapa- 
rataj“

Am 
că în 
sirații 
B tovarăși — bărbați, femei, ti
neri. Așadar în timp ce fasciștii 
sînt lăs-ați să-și facă de cap, 
săvirșind zilnic noi crime, oa
menii muncii sînt atacați și 
uciși de poliție. Dar unde duce 
îngăduința față de huliganii fas
ciști se știe bine. Și ia noi in 
trecut politicie
nii burghezi i-au 
luat pe legionari 
sub pulpana lor, 

' ca să-i folosea
scă împotriva 
clasei muncitoa
re ; așa s-a a- 
juns la fascism, la cotropirea 
hitleristă care au adus atîtea ne
norociri poporului.

Acum sînt însă alte timpuri. 
Cei care apără pacea, în fiecare 
țară și în lumea întreagă, sînt 
mult mai mulți și mai puternici. 
Poporul francez este hotărît să 
bareze calea fascismului, să a- 
prcpie sfîrșitul războiului colo
nial din Algeria. Noi, muncitorii 
de la uzina „Electroaparataj“, ca 
și toți oamenii muncii din țara 
noastră sîntem alături de voi, 
to-varăși francezi ; avem încre
dere că lupta voastră va fi bi
ruitoare".

Tovarășul Onichie Mihai, ingi
ner la uzinele „Timpuri Noi“ din 
Capitală, ne scrie : „Am citit cu 
mars interes propunerea făcută 
de tovarășul Hrușciov ca lucră
rile Comitetului celor 18 țări pen
tru dezarmare să înceapă-, la ni
velul șeiilor de guverne (de 
state) ai țărilor participante la 
acest comitet; într-adevăr, ce 
preocupare poate ii mai impor
tantă astăzi pentru conducătorii 
de state decît problema dezar
mării. Rezolvarea ei ar întări 
pentru totdeauna temeliile păcii, 
uriașe fonduri irosite acum pen
tru înarmări ar fi folbcite spre 
binele întregii omeniri. Con
ducătorii statelor din .Occi
dent sînt, după cit se pare, de 
altă părere, devreme ce n-au 
răspuns afirmativ 
care le-a adresat-o 
nulul sovietic.

Popoarele cer cu 
se pună capăt cursei înarmări
lor. Dezarmarea . generală și to
tală aste imperios necesară.

Victor Mitu, tehnician la uzi
nele „Electroputere"-Craiova, ne 
scrie : „Citesc cu mult interes și

admirație tot ce apare în ziare 
în legătură cu Cuba, cu lupta 
eroică a poporului ei pentru 
făurirea unei vieți noi, pentru 
apărarea independenței. Recent 
am citit despre Conferința de la 
Punta del Este șl despre pregă
tirile făcute de S.U.A. pentru o 
nouă agresiune Împotriva Cubei. 
Acei care își închipuie că vor 
înăbuși lupta poporului cuban 
se înșeală amarnic. Sînt sigur că 
orice înceroare a dușmanilor li
bertății popoarelor de a înge
nunchea Cuba va ii înfrîntă. Sînt 
mîndru că glasul țării noastre 

s-a ridicat cu
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM hotărîre de la

tribuna O.N.U. în 
apărarea Cubei. 

Din zilele cînd 
reacțiunea ame- 

t lu
ata cti-

din București.
aflat cu adîncă indignare 
cursul unei mari demon- 
antifasclste politia a ucis

Di m scrisorile sosite 
la redacție

''llllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllll1' și'a

chemării pe 
șeful guvet-

hotărîre să

tens iii cat
rile împotriva Partidului Comu
nist din S-U.A., pentru a-1 scoate 
în alara legii, un mare număr 
de Scrisori exprimau solidarita
tea oamenilor muncii din țara 
noastră cu comuniștii americani. 
„Legea McCarran, în virtutea 
căreia sînt urmăriți membrii, 
partidului comunist aduce a- 
minte de legiuirile hitleriste — 
ne scrie tovarășul Vanica I. Gri- 
gôïe, economist la D.R.N.C. Tr. 
Soverin. Ea este îndreptată nu 
numai împotriva comuniștilor, ci 
împotriva tuturor acelora care 
prin vederile lor nu sînt pe pla
cul reacțiunii. Ca cetățean ăl 
unei țări libere, în care poponil 
stăpîn pe soarta lui făurește o 
viață nouă, protestez împotrivă 
persecutării forțelor democratice 
din S.U.A. și cer să fie anulat 
fără întîrziere procesul înscenat 
partidului comunist“.

Tovarășul Volintiiu Marin, teh
nician din comuna Tărtășești, 
raionul Răcari, regiunea Bucu
rești, ne scrie :

„Sînt profund indignat de ne
legiuirile comise de colonialiști 
împotriva lui A. Gizenga, frun
taș al forțelor patriotice din 
Congo. La numai un an de la 
mișeleasca asasinare a lui Pa
trice Lumumba, sub .oblăduirea 
forțelor O.N.U. se pregătește o 
nouă mișelle. Colonialiștii- în- 

. cearcă să prelungească zilele 
stăpînirii lor în colonii. Dar elé 
sînt numărate".

Scrisori cerînd eliberarea lui 
Gizenga ne-au scris și tov. Vică 
Rădoi, funcționară din Galați, 
tovarășul Florentin Catțan, pro
fesor la Calomfirești, raionul 
Alexandria, tov. Mițrache P. 
loan, șofer în Drăgășanl, și alții

Eroica inpfâ a ffiisicrilw ffli BccazcviHc «llwă
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

PARIS 20 (Agerpres). — De 63 
zile continuă lupta curajoasă a mi
nerilor din Decazeville. După trata
tivele preliminare ale Comitetului 
intersindical al minerilor cu repre-

zentanțil guvernului, comitetul de 
grevă a declarat că propunerile gu
vernului francez pot servi ca punct 
de plecare pentru discutarea reven

dicărilor formulate de greviști. E- 
roica luptă a minerilor din Decaze- 
ville a silit guvernul francez să 
treacă la examinarea revendicărilor 
lor economice.

la sfîrșltul conferințol de pjesä minorii delegați de grovlștl au cintat „Marsellleza* șl „Internaționala" 
Ceea ce epuno mult despre moralul greviștilor.

sub-

Aspect de la Conferința de presă a Comitetului Intersindical care conduce greva minerilor de la 
Decazeville.
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declarația guvernului sovietic
voluționarii cubani, întregul nostru 
popor, au primit cu adîncă satis
facție declarația țării care prima a 
început lupta pentru eliberarea de
plină a omului“.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Poporul cuban salută cu satisfacție

Ideea dezarmării generale și totale Zborul orbital al cosmonautului 
american John Glenn .

cucerește inimile popoarelor
Răspunsul guvernului R. P. Polone
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. a transmis răspunsul 
Republicii Populare Polone la me
sajul lui N. S. Hrușciov, din 10 fe
bruarie.

în răspunsul R.P. Polone se arată 
că este împărtășită întrutotul păre
rea expusă în mesajul lui N. S. 
Hrușciov ca lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor de state

sau guverne și se comunică totodată 
că Polonia este gata să participe la 
acest nivel în prima fază a lucrări
lor Comitetului.

Argumentele împotriva unei ase
menea întîlniri, se spune în răspuns, 
sînt neconvingătoare. Ele dovedesc 
doar că puterile occidentale nu ma
nifestă bunăvoință în vederea luării 
de măsuri reale pentru dezarmare.

„Guvernul birmanez sprijină propunerea 
lui N. S. Hrușciov“

Declarația primului ministru a! Birmaniei U Nu
RANGOON 20 (Agerpres). — Gu

vernul birmanez sprijină propune
rea lui N. S. Hrușciov ca lucrările 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare să înceapă Ia nivelul șefilor 
de guverne reprezentate în acest 
comitet, a declarat la 20 februarie 
în cadrul unei conferințe de presă 
primul-ministru al Birmaniei, U Nu.

Pînă acum, a spus U Nu, aseme
nea conferințe nu au ajuns la un

Propuneri realiste
WASHINGTON. După cum rela

tează agenția France Presse, Dag
mar Wilson, conducătoare a mișcă
rii pacifiste din Statele Unite, a pro
pus ca Jaqueline Kennedy, soția 
președintelui S.U.A., să răspundă la 
radio la apelul pentru pace lansat 
duminică de Nina Hrușciova. A- 
ceastă propunere este cuprinsă în- 
tr-o scrisoare adresată Casei Albe.

La rîndul său, ziarul „New York 
Post“ sugerează ca Eleanore 
Roosevelt, soția fostului președinte 
al S.U.A., să răspundă la mesajul 
Ninei Hrușciova.

La 13 minute după 
cosmică s-a plasat pe

a efectuat prima 10- 
Pămîntului în 89 de

acord, deoarece o parte prezenta 
propuneri, iar alta le respingea. 
Pentru a evita o astfel de situație, 
cel mai bun lucru este de a accepta 
propunerea lui Hrușciov.

„Vreau să adresez Occidentului 
chemarea de a accepta propunerea 
lui Hrușciov, astfel îneît întîlnirea 
—------------------- X'-s -,i-y șjșefilor de guverne să aibă loc 
să-și încheie cu succes lucrările“ 
a declarat U Nu.

<►

(Desen de V. FO- 
MICEV din ziarul 

„Izvestia“)

— Nu, nu 1 Stăm 
mai comod așa...

Poziție 
rigidă"

Mesajul de răspuns 
al președintelui De Gaulle

PARIS 20 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Franței a 
dat publicității textul răspunsului 
președintelui De Gaulle la mesajul 
din 10 februarie al lui N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic.

Mesajul de răspuns cuprinde asi
gurarea că „Franța dorește să ia 
parte la orice tratative de natură 
să ofere o speranță măcar într-un 
progres modest pe calea spre dezar
mare, adică în primul rînd și mai 
cu seamă spre dezarmarea nuclea
ră". In același timp, De Gaulle res
pinge tratativele cu privire la de
zarmare cu participarea unor țări 
neutre. El .propune să se limiteze 
componența participanților la tra
tative la puterile care dispun de 
arma atomică.

„Franța, declară De Gaulle, este 
dispusă să ia parte la tratative care 
ar începe între puterile atomice : 
Uniunea Sovietică, Statele Unite, 
Marea Britanic, Franța și al căror 
țel apropiat ar fi distrugerea, inter
zicerea și controlul asupra tuturor 
mijloacelor de lansare a proiectile
lor nucleare“.

a- 
în

Cum s-a desfășurat demonstrația pentru dezarmare 
a studenților din statul New York

Relatările
In legătură cu de

monstrația pentru de
zarmare și pace, care a 
avut loc în statul New 
York, într-o corespon
dență publicată în zia
rul „Pravda“ se spu
ne : In orașul Albany, 
capitala statului New 
York, era o zi friguroa
să. Dar congresmenilor 
și senatorilor locali, a- 
dunați într-una din să
lile clădirii guverna
mentale, le era cald. 
Prin ferestre pătrundea 
zgomotul mulțimii care 
creștea mereu în fața 
intrării. Autobuzele a- 
duceau oameni aproape 
fără întrerupere. Nici 
nu ploua, nici nu nin
gea, dar oamenii ve- 
niți aici țineau în mîini 
umbrele 
panglici de 
fiecare 
scris : 
tiv". Alții purtau pan
carte : „Nu de adă
posturi avem nevoie, ci 
de un tratat de dezar
mare !“, „Dezarmarea 
este çea mai bună a- 
părare de bombe".

în continuare autorul 
arată că mii de de
monstranți veniți aici 
din toate colțurile sta
tului New York au ce
rut să fie primiți de 
guvernatorul Rockefel
ler, de senatorii și con
gresmenii Adunării le-

deschise, 
doliu, 

umbrelă 
.Adăpost porta-

cu 
Pe 

era

Scurte știri
MOSCOVA. Guvernul sovietic a 

dresat guvernului Australiei o notă
care se subliniază că refuzul de a-1 
extrăda pe criminalul de război Viex 
constituie o încălcare a angajamente
lor internationale asumate de guver
nul australian, angajamente potrivit 
cărora criminalii de război trebuie să 
fie predati acelor țări în care au să- 
vîrșit crimele. în notă se amintește că 
Tribunalul suprem al Estoniei, jude
cind în mod public procesul intentat 
lui Viex, l-a condamnat la moarte.

ATENA. „Libertate lui Manolis 
Glezos „Glezos — în Parlament !" 
— sub aceste lozinci a avut loc Ia 19 
februarie la teatrul „Papaioanu" din 
Atena un miting popular convocat din 
inițiativa Comitetului pentru recunoaș
terea mișcării de rezistentă națională.

TEL AVIV. Agenția de informații 
lsraeliană anunță că apelul crimina
lului nazist Adolf Eiohmann va veni 
în fața Curții Supreme a Israelului la 
22 martie.

din punctul mort pro
blema dezarmării".

Despre atitudinea 
cercurilor oficiale din 
S.U.A. față de inițiati
va șefului guvernului 
sovietic i-au întrebat

De ce

CAPE CANAVERAL 20 (Agerpres). 
— La 20 februarie, ora 8,48 (ora lo
cală), la Cape Canaveral a fost 
lansată nava cosmică americană 
„Friendship-7", la bordul căreia se 
afla cosmonautul John Glenn jr., lo- 
cotenent-colonel al infanteriei ma
rine a S.U.A. 
lansare nava 
orbită.

John Glenn 
tație în jurul
minute pe o orbită cu următorii pa
rametri : apogeul — 256 kilometri, 
perigeul — 160 de kilometri. Radioul 
a transmis vocea lui Glenn din 
Cosmos. „O panoramă extraordi
nară“, a spus el. Glenn a comuni
cat că în momentul cînd a început 
starea de imponderabilitate s-a 
simțit excelent. El a spus de ase
menea că zborul decurge normal. 
După cea de-a doua rotație, repre
zentanții Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) au de
clarat că toate sistemele navei func
ționează bine dar că la sfîrșitul 
primei rotații au fost înregistrate 
mici defecțiuni în sistemul automat 
de orientare a navei. Lui Glenn 1

s-a comunicat de pe Pămînt să 
treacă la sistemul manual de orien
tare a navei. Peste cîtva timp cos
monautul american a comunicat 
stațiunilor terestre că orientează 
fără dificultăți nava în Cosmos cu 
ajutorul sistemului manual.

Glenn a comunicat, de asemenea, 
că atunci cînd nava a zburat dea
supra Oceanului Pacific, a observat 
mii de particule mici reflectând lu
mina solară, care se deplasau cu 
aceeași viteză ca și nava. înaintea 
începerii celei de-a treia rotații 
Glonn a comunicat că s-a înregis
trat o defecțiune în sistemul de con
trol automat al altitudinii, care a 
fost însă reparată de el.

După cum transmit agențiile ame
ricane de presă, nava cosmică 
„Friendship-7" a amerizat în Ocea
nul Atlantic la ora 14,43 (ora locală) 
— 21,43 (ora Bucureștiului), după ce 
mai întîi au fost puse în funcțiune 
cele două parașute care au redus 
viteza de coborîre. Puțin mai fîrziu, 
capsula și cosmonautul au fost re
cuperate de un. elicopter al marinei 
americane. John Glenn a declarat 
că se simte foarte bine.

■o a o----------

HAVANA 20 (Agerpres). TASS 
transmite : Poporul cuban a întîm- 
pinat cu adîncă satisfacție Declara
ția guvernului sovietic în care se 
demască noul complot imperialist 
împotriva Cubei revoluționare și
se reafirmă hotărîrea Uniunii So
vietice de a acorda ajutor și sprijin 
Cubei. Această declarație este pri
vită la Havana ca o expresie vie a 
sentimentelor frățești ale poporului 
sovietic față de poporul liber al Cu
bei, ca o mărturie a internaționa
lismului proletar și a grijii față de 
menținerea păcii, care călăuzește 
Uniunea Sovietică în politica sa ex
ternă.

„Declarația Uniunii Sovietice va 
exercita o influență paralizantă 
asupra agresorilor și a tuturor a- 
celora care sprijină aventurile lor 
împotriva patriei noastre, scrie ziarul ------ ?------- --  ---------- „„ -

Un dar pentru elevii 
cubanezi

„DIARIO DE LA TARDE“. Re-

HAVANA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Da Havana a sosit car-< 
gobotul sovietic „Ivan Polzunovut 
Printre diferitele mărfuri, pe bor
dul său se află 500.000 de caiete 
pentru elevi și alte rechizite șco
lare. Acesta este darul sindicatelor, 
sovietice făcut Cubei revoluționare^

La 19 februarie darul oamenilor, 
muncii sovietici a fost remis, într-urt 
cadru solemn, elevilor cubanezi^

o® o

în capitala Guyanei Britanice
au încetat

U.P.I. anunță că tulbu-
Georgetown 

elementele

După anunțarea tratativelor franco-algeriene
• Bandele O.A.S. cornii noi atentate ® Agenția U.P.I. despre „temeri 
privitoare Ia o încercare de lovitură de sfat din partea O-A.S." pentru 

menținerea „Algeriei franceze"

PARIS 20 (Agerpres). — în timp 
ce s-a anunțat că o delegație a gu
vernului francez a dus tratative cu 
o delegație a Frontului de eliberare 
națională a Algeriei pentru regle
mentarea problemei algeriene, fas
ciștii din O.A.S., după cum relatează 
agenția France Presse, „au declanșat 
la Alger un nou val de violențe și 
teroare". Făcînd un bilanț al victi
melor atentatelor de luni ale O.A.S., 
agenția France Presse scrie că au 
murit 27 de persoane, iar alte 23 au 
fost rănite.

Observatorii politici din Paris sînt 
de părere că intensificarea acțiuni
lor teroriste ale ultracolonialiștilor 
este determinată și de faptul că în 
urma tratativelor franco-algeriene 
se întrevede perspectiva încetării 
războiului din Algeria. Referindu-se 
la aceasta, agenția U.P.I. vorbește 
de „temeri privitoare la o încercare 
de lovitură de stat din partea 
O.A.S.-ului“ pentru menținerea „Al
geriei franceze”.

Comentînd știrile referitoare la tra
tativele franco-algeriene, „LIBERA
TION", sub semnătura trimisului său 
special, Claude Estier, scrie : „Dacă 
cea mai grea etapă a fost depă
șită. rămîne încă un oarecare drum 
de străbătut înainte de a se ajunge la 
semnarea definitivă a acordurilor la 
care s-a ajuns și la proclamarea în
cetării focului*.

„L’HUMANITÉ*, sub titlul „Pentru 
ca speranțele să devină realitate*, pu
blică un articol al lui Etienne Fajon, 
în care se spune printre altele : „Se 
pare că semnarea unui acord a deve
nit posibilă, dar pacea în Algeria nu 
a sosit încă. Drama algeriană nu apar
ține încă trecutului. Este necesar să 
se continue lupta pentru pace înainte

de a saluta victoria definitivă. Atîta 
timp cît acordul, privind încheierea 
păcii nu va fi încheiat, poporul va tre
bui să rămînă vigilent și să-și inten
sif ice acțiunile. pentru ca să se ajungă 
la o pace adevărată*.

Agenția 
rările provocate la 
(Guyana Britanică) de 
huliganice aflate în slujba colonia
liștilor au încetat, iar instituțiile și 
magazinele își reiau activitatea.

în legătură cu aceasta, agenția 
France Presse transmite un mesaj 
adresat poporului la 19 februarie 
de primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan. El a subliniat 
că încercările partidelor de opoziție 
de a răsturna guvernul legal, creînd 
dezordine, au eșuat. Anul acesta, a 
arătat primul ministru. Guyana bri
tanică va deveni independentă. 
.Jagan a chemat poporul să se u- 
nească în jurul Partidului popular- 
progresist pe care îl conduce.

Primul ministru a relevat că tul
burările provocate de elementele de 
dreapta au dus la sacrificii de vieți ’ 
omenești și la distrugeri. „Conducă
torii rebelilor — a spus el — s-au 
dovedit a fi fasciști lacomi de pu
tere care disprețuiesc democrația. 
Noi nu vom îngădui niciodată 
aceasta".

tulburările
Agenția France Presse anunță ci 

„poliția a descoperit postul clandestin 
care săptămîna trecută îi chema — 
prin vocea unei crainice cu accent a- 
merican — pe guyanezi să răstoarne 
guvernul Jagan. Postul era montat în
tr-un camion care staționa la colțul 
unei străzi din Georgetown”.

Presa engleză arată că adevăratele 
forțe care s-au aflat în spatele acțiu
nilor antiguvernamentale în Guyana 
Britanică în încercarea de a amîna 
acordarea independenței acestei țări- 
sînt acele forțe care reprezintă inte
resele imperialiștilor din Anglia si 
S.U.A. într-un editorial, ziarul „DAILY 
SKETCH" vorbește despre „teama* 
provocată la Casa Albă de politipa 
guvernului Jagan. Ziarul dezvăluie că 
Washingtonul a cerut anul trecut An
gliei ..să nu se grăbească" în a pro
mite Guyanei Britanice independența 
completă.

Potrivit unui comunicat al Minis
terului Marinei al Angliei, cele 5 
nave ale flotei maritime militare en
gleze, avînd la bord peste 1000 de 
marinari și ofițeri, continuă încă să 
staționeze în apele Guyanei Brita
nice.

A, ÎNCEPUT OFENSIVA DE PRIMĂVARĂ A OAMENILOR MUNCII DIN JAPONIA

Peste ■ 5 milioane persoane au participat 
la mitinguri și demonstrații

TOKIO 20 (Agerpres). — L.a 20 fe
bruarie, a început ofensiva de primă
vară a oamenilor muncii din Japonia 
în apărarea intereselor lor vitale și 
drepturilor democratice. Pe întreg cu
prinsul țării au avut loc numeroase
linguri și demonstrații. La chemarea ce
lor mai mari organizații sindicale 
țării

mi-

ale
Consiliul general al Sindica

telor din Japonia și Federația Sindica
telor Neutre, la acțiunile unite din 20 
februarie au participat peste cinci mili
oane de oameni.

Mari mitinguri au avut loc la Tokio, 
în zorii zilei de 20 februarie spre Par
cul Hibia s-au îndreptat coloane de 
demonstranți purfînd pancarte pe care 
erau scrise lozincile cu revendicările 
oamenilor muncii japonezi : „Cerem 
majorarea salariilor șl stabilirea unui 
salariu minim garantat“. „Protestăm îm
potriva raționalizării' capitaliste a pro
ducției care aduce

firea condițiilor de frai". „Să înceteze 
complotul reacflunii japono-sudeoree- 
ne". „Vom obține independența, de
mocrația și pacea".

La ora 10 a început mitingul oame
nilor muncii din Tokio. Din prezidiul 
mitingului au făcut parte deputați co
muniști și socialiști, conducători 
carii sindicale.

Sighemori, lider al Partidului 
list și deputat în parlament, a 
pe demonstranți. In cuvîntarea sa, el a 
arătat că lupta oamenilor muncii japo
nezi din çrimavora acestui an se des-

■09 O-

ai miș-

Socia- 
salufat

fășoară în condiții cînd monopolișfil 
japonezi opun ofensivei de primăvară 
a oamenilor muAcii frontul unit al capi
talului. Sighemori a chemat la întărirea 
rîndurilor participanților la ofensiva din 
primăvară și la o extindere și mai largă 
a mișcării în apărarea intereselor oa
menilor muncii și a drepturilor lor de- 

. mocrafîce.
Participanfii la miting au adoptat cî- 

teva rezoluții, care cuprind cererile vi
tale ale oamenilor muncii japonezi.

Mitingurile și demonstrațiile oameni
lor muncii din Japonia continuă.

șomaj șl înrăufă-

Largă mașcar® grevistă in Spania
(Agerpres). — Ziarul 
relatează că în pro-

?
corespondentului „Pravdei“
gislative a statului. Oa
menii au ridicat, cu a- 
jutorul unor prăjini 
lungi, la ferestrele ca
binetului guvernatoru
lui trei pancarte : „Roc
kefeller, ieși din beciul
tău și privește ce se în- pe funcționarii depar- 
tîmplă în jur /“, „Avem tamentului de stat stu- 
nevoie de școli pentru denții care timp de 48 
a-i învăța pe copii, iar de ore, ziua și noaptea, 
nu de morminte comune- ' pe zăpadă și ploaie au 
adăposturi", „Guverna- 
torule ! Legislatori ! Ce
tățenii statului New 
York au propuneri im
portante și insistă asu
pra lor : „Pace, dezar
mare, prietenie !“.

Rockefeller n-a ieșit 
să stea de vorbă cu 
demonstranții ; și ma
joritatea legislatorilor 
s-au temut să dea ochii 
cu poporul. Demon
stranții au reușit să se 
întîlnească numai cu 
cîțiva senatori demo- 
crați. Demonstranții au 
întrebat insistent pe 
senatori ce cred ei des
pre propunerea lui N. S. 
Hrușciov cu privire :la 
întîlnirea conducători
lor celor 18 state la 
tratativele pentru de
zarmare de la Geneva. 
Mii de oameni au a- 
plaudat cînd senatorul 
Joseph Murrov a răs
puns : „Sînt bucuros 
că. în sfîrșit, a apărut 
posibilitatea de a urni
—————O® O-----------

de ore, ziua și noaptea,

format pichete în fața 
Casei Albe. Ei au venit 
la Washington din toa
te colțurile țării și au 
reprezentat peste 100 
de institute de învăță- 
mînt superior. Ziarele 
au păreri deosebite în 
ce privește aprecierea 
numărului participan
ților la demonstrația 
studențească. Toate însă 
sînt de acord că aceas
ta a fost demonstrația 
cea mai impresionantă, 
de cea mai lungă dura
tă a tineretului ameri
can pentru dezarmare, 
pentru interzicerea ex
periențelor nucleare, 
pentru pace, din cîte a 
văzut Washingtonul în 
ultimii 17 ani.

Autorul arată că știri 
despre mitinguri și de
monstrații la care oa
menii simpli cer rezol
varea urgentă a pro
blemei dezarmării so
sesc în aceste zile a- 
proape din toate regiu
nile țării.

a primului ml- 
conflictul de 

3 sindicate ale

re-

ATENA 20 (Agerpres). —TASS „centrul de exerciții pentru rachete 
transmite : Hotărîrea N.A.T.O. de a din Creta nu va dispune de posibili- 
crea pe insula Creta o bază de ra
chete a provocat neliniște în rîndul 
opiniei publice din Grecia, anunță 
ziarul „AVGHI”. în urma acestei 
hotărîri, Grecia se transformă în 
mod direct într-o bază nucleară a 
N.A.T.O. Crearea acestei baze repre
zintă o primejdie de moarte pentru 
Grecia și poporul său.

Tinzînd să liniștească opinia pu
blică, subliniază ziarul, guvernul 
grec a anunțat la 20 februarie că

tăți tehnice pentru lansarea de ra
chete cu orice rază de acțiune”. Dar, 
după cum arată „Avghi”, această 
declarație nu a liniștit nici pe de
parte opinia publică, deoarece în
treaga politică a guvernului nu lasă 
nici o îndoială asupra faptului că 
acesta tinde să înșele încă o dată. 
poporul. Baza de rachete de pe Cre«1 
ta nu este necesară Greciei, ci ame
ricanilor, și N.A.T.O.

Infervenția personală 
nisfru Macmillan în 
muncă ivit înfre cele 
feroviarilor, din care fac parte 500.000 
de muncitori, și sfaful-patron arată cît 
de ascuțită a devenit în general lupta 
revendicativă a clasei muncitoare en
gleze împotriva politicii guvernului de 
„înghețare a salariilor".

în cursul întrevederii de 2 ore pe 
care a avut-o săpfămîna trecută cu
prezenfanții celor 3 sindicate feroviare, 
Macmillan le-a oferit o sporire de sa
lariu de trei la sută și le-a promis că 
mai fîrziu vor putea să obțină o nouă 
sporire. în rîndurile conducătorilor sin
dicali, oferta lui Macmillan a stîrnit vii 
discuții. în cele din urmă ea a fost ac
ceptată cu 14 voturi contra 10 și astfel 
posibilitatea unei greve imediate în re
țeaua căilor ferate a fost evitată.

După cum a arătat însă chiar votul, 
numărul liderilor sindicali care se pro
nunță pentru continuarea luptei este 
mare. Aceasta oglindește o stare de 
spirit și mai răspîndifă în rîndurile 
membrilor de rînd ai sindicatelor. Fapt 
este că mulți muncitori feroviari soco
tesc că oferta primului ministru nu este 
decît o manevră.

Guvernul și multe din ziarele care-l 
susțin acordă însă importanță înțele
gerii realizate cel puțin pentru moment 
cu sindicatele feroviare. Liderii conser
vatori ar voi ca această înțelegere să 
constituie un precedent și pentru re
zolvarea altor cereri similare. Este însă 
puțin probabil ca această manevră să 
reușească.

în cercurile politice și sindicale se 
prevede dimpotrivă că la sfîrșitul lunii 
martie și începutul lunii aprilie, cînd 
perioada de înghețare totală a sala
riilor va lua sfîrșit, mișcarea revendica
tivă cu privire la sporirea salariilor va 
căpăta o amploare și mai mare decît 
în prezent.

Dar încă de pe acum se poate spune 
că în Anglia se desfășoară o luptă re
vendicativă a muncitorilor comparabilă 
cu cea care a dus la marea grevă ge
nerală din 1926.

Cele frei milioane de muncitori din 
industria constructoare de mașini și din 
industria navală, care au făcut o grevă 
de o zi la 5 februarie, intenționează să 
o repete la 5 martie. Ei urmează să ho
tărască prin voi dacă vor proclama sau 
nu o grevă prelungită, înfrucîf reven
dicările lor — mărirea salariilor cu o

liră po săptămînS și reducerea săpfă- 
mînii de lucru — au fost respinse de 
patroni.

Minerii, docherii, șoferii de autobuze, 
funcționarii publici, învățătorii sînt și 
ei angajați în lupta cu privire la spo
rirea salariilor. Mereu noi categorii de 
oameni ai muncii își prezintă revendi
cările.

Cît de aprigă a devenit această 
luptă se poate vedea din comentariile 
ziarului celui mai mare sindicat dintre 
cele trei sindicate ale feroviarilor. Tn-

Corespondență 
din Londra

fr-un număr recent, ziarul scria că gu
vernul conservator este gafa să atace 
mișcarea sindicală la fel cum a fost 
gata să bombardeze Suezul. „După pă
rerea unora, adăuga ziarul, adevăratul 
obiectiv al politicii guvernului este de 
a paraliza mișcarea sindicală".

Există multe dovezi care vin în spri
jinul acestei păreri. Guvernul nu neagă 
urcarea costului vieții. Cu toate aces
tea, el a încercat să împiedice urcarea 
salariilor, ceea ce înseamnă că în
cearcă să reducă nivelul de trai al 
muncitorilor. Pentru a impune această 
politică, guvernul a refuzat să pună în 
funcțiune sistemul negocierilor și al ar
bitrajului. Guvernul știe că și conducă
torii cei mai de dreapta ai sindicatelor 
nu pot susține fățiș această politică și 
că, din moment ce sistemul negocieri
lor a fost respins, sindicatelor nu le mai 
rămîne decît să-și încerce puterea în 
lupta deschisă cu patronii.

Mulți sindicaliști își pun întrebarea : 
de ce a ales guvernul tocmai acest 
moment pentru a da cărțile pe 
față în chestiunea revendicărilor mun
citorești ? De ce îi provoacă pe con
ducătorii sindicali care au sprijinit docil 
războiul rece și cursa înarmărilor, înă
bușind lupta revendicativă oriunde au 
putut să o facă ? Pe cît se pare, gu
vernul este hotărît să-șl pună în apli
care planul de a intra în Piața Comună, 
deși opoziția împotriva acestui pas 
crește în țară șl chiar în rîndurile mem
brilor parlamentului. Dar intrarea în 
Piața Comună înseamnă declanșarea 
unei noi ofensive împotriva nivelului

Sub pretextulde trai al muncitorilor.
că mărfurile britanice vor trebui să facă 
față unei concurențe și mai ascuțite în 
Piața Comună, se va cere muncitorilor 
să accepte condițiile patronilor. Pro
babil, guvernul crede că sindicatele, 
după ce-și vor risipi resursele într-o 
serie de greve, vor fi și mai ușor de 
supus cînd Piața Comună își va face 
simțită efectele. Și în această privință 
ca și în multe altele posibilitățile mun
citorilor de a-și apăra drepturile sînt 
subminate de alianța de fapt dintre 
conservatori și conducerea de dreapta 
a partidului laburist și a sindicatelor 
pentru sprijinirea războiului rece. Desi
gur că GaitskeII, liderul laburist, care 
întreprinde în prezent o călătorie în 
S.U.A., nu se va întoarce de acolo cu 
o înțelegere mai clară a intereselor 
muncitorilor și ale cauzei păcii.

Politica de înghețare a salariilor a 
clarificat lucrurile pentru mulți munci
tori care înțeleg acum mai bine legă
tura dintre reducerea nivelului lor de 
frai și povara cheltuielilor de înarmare, 
precum și legătura dintre lupta lor eco
nomică și cauza reducerii încordării 
internaționale și apărării păcii.

GORDON SCHAFFER

MADRID 20 
„L’Humanité“ 
vincia bască Guipuzcoa ihai multe 
mii de muncitori au declarat grevă 
și au participat la manifestații de 
stradă pentru a obține satisfacerea 
revendicărilor lor cu privire la ma
jorarea salariilor.

La Irun, mii de muncitori și func
ționari, de la o sucursală a între
prinderii de material rulant din Be
sain și de la atelierele căilor-ferate 
au încetat săptămîna trecută lucrul.
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întreprinderile și nuEi au ocupat 
le-au părăsit decît după intervenția 
brutală a poliției.

La Eibar, mii de muncitori de la 
diverse fabrici din această localitate 
au declarat, de asemenea, grevă. La 
Besain, cei 3.000 de muncitori care 
au. declanșat mișcarea grevistă din 
decembrie anul trecut defilează în 
fiecare seară pe străzi după termi
narea zilei de muncă, fie în tăcere, 
fie scandînd : „Salariu de minimum 
100 pesetas pe zi".

inR-F,G.| 37.000 gospodarii țărănești 
ruinate în 1961în 1961

în R. F. Germană continuă cu in
tensitate procesul de ruinare a mici
lor gospodării țărănești. lată o știre 
transmisă ieri de agenția France Presse: 
„Giivernül Republicii Federale Ger
mane a prezentat în Bundestag 
raportul său anual asupra situației 
agriculturii Germanici occidentale. 
Potrivit acestui raport — arată 
agenția — în cursul anului trecut 
s-a constatat o nouă accentuare a 
tendinței de concentrare a mijloace
lor de producție : numărul gospodă
riilor agricole mici a scăzut cu 
37.000. Această scădere a afectat 
mai cu seamă gospodăriile mai mici 
de 5 ha., care au fost cu 34.000 mai 
puține la sfîrșitul anului 1961, față 
de sfîrșitul anului 1960.

Raportul arată o nouă scade? : a 
numărului persoanelor care lucrea
ză în agricultură. La sfîrșitul anului 
1961 au fost folosite tot timpul pen
tru culturile agricole sau creșterea 
vitelor doar 2,4 milioane persoane, 
față de 3,9 milioane cu 10 ani mai 
înainte“.

Datoriile față de bănci ale gospo
dăriilor țărănești din Germania oc
cidentală — arată raportul — se ri
dică la 13 miliarde mărci. Dobînzile 
de.740 milioane mărci pe an pe care 
trebuie să le plătească gospodăriile 
țărănești sînt — după părerea gu
vernului de la Bonn — „o sarcină 
cu totul suportabilă".

Faptul că anual sînt ruinate zeci 
de mii de gospodării arată însă 
contrariul.

■H
SS«»:

«

LONDRA. Aspect de la demonstrația muncitorilor din Industria constructoare de mașini pentru îm
bunătățirea salariilor șl a condițiilor de muncă.
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