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Spre noi succese în dezvoltarea 
agriculturii regiunii

în anii 
populare, 
mare a înfăptui
rii politicii parti
dului nostru de 
industrializare so- 
cjalistă, regiunea 
Hunedoara a cu

noscut o 
industrială, 
cărbunele 
altor mari întreprinderi ale indus
triei extractive, energetice, siderur
gice și metalurgice au o mare în
semnătate pentru economia întregii 
țări.

Cu toate că relieful regiunii noas
tre este mai mult muntos și delu- 
ros, există condiții prielnice și pen
tru dezvoltarea unei agriculturi 
înfloritoare. Pășunile și fînețele 
naturale, care ocupă o mare parte 
din suprafața regiunii, constituie o 
puternică bază furajeră naturală 
pentru dezvoltarea creșterii anima
lelor și mai ales a bovinelor pentru 
lapte și carne ; pe dealuri și coline, 
datorită condițiilor climatice favo
rabile se pot cultiva, pe lîngă ce
reale, cele mai valoroase soiuri de 
pomi fructiferi și viță de vie ; văile 
rîurilor care brăzdează regiunea au 
pămînt roditor, bun atît pentru 
cereale cît și pentru culturi tehnice 
și legume.

Țăranii din regiunea noastră sînt 
oameni harnici și pricepuți. Dar 
posibilitățile de sporire a produc
ției agricole pot fi pe deplin valo
rificate numai în condițiile agricul
turii socialiste. Militînd pentru apli
carea în viață a liniei politice 
a partidului nostru, organiza
ția regională de partid Hune
doara a desfășurat o intensă muncă 
politică și organizatorică în rîndul 
țărănimii pentru, atragerea ei în 
gospodăriile agricole colective. Zi
lele acestea comitetul regional de 
partid a avut satisfacția de a ra
porta conducerii partidului că sar
cina trasată de Congresul al III-lea 
al partidului cu privire la încheie
rea colectivizării agriculturii a fost 
îndeplinită cu succes în regiunea 
noastră. în cele 318 gospodării agri
cole colective s-au unit peste 63.000 
familii de țărani muncitori cu o 
suprafață de peste 190.000 ha. Sec
torul colectivizat cuprinde 99,30 la 
sută din suprafața agricolă colecti- 
vizabilă a regiunii.

încheierea colectivizării agricultu
rii se înscrie printre cele mai im
portante succese obținute în regiu
nea noastră pe calea construcției 
socialiste. Aceasta demonstrează că 
politica partidului de întărire a 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare și de construire 
a socialismului la sate a 
puternic ecou în inimile 
muncitori.

Experiența ne-a arătat 
forță de convingere are

puterii 
ca ur-

In raionul Huși s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii

Din noul peisa] al orașului Bacău. (Foto : Gh. Vințilă)

HUȘI (coresp. „Scînteii“). — Du
minică 18 februarie, la Moșna, raio
nul Huși, a avut loc inaugurarea 
noii gospodării colective, care cu
prinde toate cele 803 familii cu 
peste 2.100 ha. In ultima vreme s-a 
terminat colectivizarea agriculturii 
și în comunele Răducăneni, Boho- 
tin, Deleni, Ghermănești și Cosmești. 
Cu acestea, colectivizarea raionu
lui Huși s-a încheiat. Urmînd în
demnul partidului și convingîndu- 
se de avantajele muncii în gospo
dăria colectivă, un număr de 32.380 
familii, adică 99,7 la sută din to
talul familiilor țărănești s-au unit 
în 75 gospodării colective. în pre
zent, 
97.426 ha., ceea ce reprezintă 99,7 
la sută din suprafața colectiviza- 
bilă a raionului.

La baza acestui succes stau re
zultatele importante obținute de gos
podăriile colective în creșterea con
tinuă a producției agricole și bună
stării țăranilor colectiviști. La 31 de
cembrie 1961, fondul de bază al gos
podăriilor colective din raionul Huși 
era de peste 37 milioane lei. Numai 
în anul trecut, fondul de bază al 
gospodăriilor colective a crescut cu 
aproape 15 milioane lei, multe gos
podării colective ca cele din Tîrzii, 
Vutcani, Berezeni, Stănilești deve
nind milionare și multimilionare.

Realizările gospodăriilor colective

fruntașe au fost larg popularizate 
în întregul raion. Astfel s-au orga
nizat vizite la gospodăriile colec
tive din Tîrzii, Stănilești, Vetri- 
șocria. La G.A.C. Vetrișoaia, oaspe
ții au putut afla că 150 de 
colectiviști ău aparate de radio, 
300 și-au cumpărat mobilă nouă, 
350 familii și-au construit case noi.

Organizațiile de partid au folosit 
și alte forme ale muncii politice 
pentru convingerea țăranilor mun
citori să pășească în G.A.C. Bună
oară, la căminul cultural din Moșna 
s-au organizat seri de calcul și de 
întrebări și răspunsuri, citirea do
cumentelor Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști. Toate acestea 
au constituit un îndemn puternic 
pentru țăranii întovărășiți de aci de 
a păși cu încredere în gospodăria 
colectivă.

încheind colectivizarea agricul
turii, colectiviștii din raionul Huși 
s-au adresat tuturor țăranilor înto
vărășiți din regiunea Iași cu che
marea de a le urma exemplul, pă
șind cu încredere pe drumul gos
podăriei colective.

în prezent în raion se stabilesc 
măsuri de întărire și dezvoltare a 
gospodăriilor colective, de folosire 
a marilor posibilități create prin 
colectivizarea agriculturii pentru 
creșterea producției agricole vege
tale și animale.

-..........■ ••-----------------------------------------------

tații în masiv, să 
execute lucrări de 
îmbunătățiri fun
ciare, să-și procu
re diferite mașini 
și utilaje, îngră
șăminte chimice 
etc. Gospodăria 

agricolă colectivă din Apoldu de 
Sus, bunăoară, dezvoltînd ramurile 
de producție specifice condițiilor 
locale de climă și sol — zootehnia 
și producerea de material săditor 
viticol — a reușit să ajungă la un 
fond de bază de aproape 3.000.000 
lei revenind în medie peste 326.000 
lei la suta de ha. teren.

în centrul preocupării celor mai 
multe gospodării colective din re
giunea noastră a stat continua spo
rire a efectivelor de animale, care 
sînt un izvor de venituri bănești. 
Gospodării agricole colective cum 
sînt cele din Pricaz, Cîlnic, Gîrbova, 
Bobîlna, Spini și altele au reușit 
ca prin folosirea creditelor acor
date de stat și prin reținerea ani
malelor tinere din prăsilă proprie 
să-și creeze mari ferme de bovine 
și porcine. Ca urmare, efectivul de 
bovine proprietate obștească exis
tent în gospodăriile colective din 
regiune a putut să se dubleze în 
anul 1961.

Obținînd recolte sporite și dez
voltînd creșterea animalelor, gos
podăriile colective au început să 
valorifice cantități tot mai mari de 
produse agricole. Aceasta le-a dat 
posibilitatea să împartă colectiviș
tilor la ziua-muncă însemnate sume 
de bani. Anul trecut, la G.A.C. din 
Micești, de pildă, colectiviștilor li 
s-a repartizat la ziua-muncă, în 
afară de produse, cîte 15 lei în nu
merar. în multe gospodării valoa
rea zilei-muncă s-a ridicat anul tre
cut la 30—35 lei.

în dezvoltarea lor, gospodăriile 
colective s-au bucurat și se bucură 
de un ajutor substanțial din partea 
statului. Agricultura regiunii a fost 
înzestrată cu circa 600 tractoare și 
2.500 alte mașini agricole. Pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic 
gospodăriile colective au primit, 
numai în anul 1961, credite pe ter
men lung și fără dobîndă în sumă 
de peste 28.000.000 lei. Ele au pri
mit de asemenea materiale de con
strucții, semințe din soiuri de mare 
productivitate, animale de rasă etc. 
în satele regiunii lucrează în pre
zent aproape 500 cadre de specia
liști cu pregătire medie și supe
rioară.

Realizările gospodăriilor colective 
au fost larg popularizate prin cele 
mai variate forme ale muncii poli
tice de masă. Pentru a da posibili
tate țăranilor întovărășiți și cu gos
podărie individuală să cunoască 
realizările gospodăriilor colective, 
cum muncesc și cum trăiesc colec
tiviștii, organizațiile de partid au 
organizat un mare număr de vizite 
la gospodăriile colective fruntașe. 
La căminele culturale s-au ținut un 
număr mare de conferințe și expu
neri, s-au organizat întîlniri cu pre
ședinți de gospodării colective și 
colectiviști fruntași, seri de calcul, 
de întrebări și răspunsuri, progra
me ale formațiilor culturale și bri
găzilor artistice de agitație. Filmul

PETRU FURDUI 
prim-secretar 

al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R.

puternică
Metalul

Văii Jiului, producția

dezvoltare 
Hunedoarei,

găsit un 
țăranilor

ce mare 
exemplul 

viu’ al gospodăriilor colective frun
tașe. Tocmai de aceea, în munca 
de transformare socialistă a agri
culturii, comitetul regional de 
partid a acordat o atenție deosebită 
întăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective existente, 
îneît ele să sporească an de an pro
ducția agricolă vegetală și animală. 
Consiliile de conducere au fost spri
jinite în planificarea producției, 
organizarea muncii, folosirea rațio
nală a creditelor acordate de stat 
și a resurselor proprii în vederea 
creării și dezvoltării acelor ramuri 
de producție pentru care gospodă
ri?' colectivă are condiții prielnice. 
De exemplu, G.A.C. Pricaz și-a dez
voltat creșterea animalelor, avînd 
acum cîte 51 bovine, din care 19 
vaci la 100 de hectare, G.A.C. Mi- 
cești sectorul legumicol etc.

în ultimii doi ani, gospodăriile 
colective au repartizat la fondul de 
bază, în medie pe regiune, peste 16 
la sută din totalul veniturilor bă
nești. Numărul gospodăriilor colec
tive care au fondul de bază de 
peste un milion de lei este tot mai 
mare. Aceste gospodării au reușit 
să-și ridice construcții gospodărești 
trainice și ieftine, să sporească e- 
fectivul de animale, să facă plan-

(Continuare în pag. IlI-a)

gospodăriile colective dețin

Gata pentru începerea muncilor 
de primăvară

In ultima vreme, colectivele celor 
trei unități agricole socialiste, S.M.T., 
G.A.S. și G.A.C. din comuna noastră 
au intensificat ritmul pregătirilor în 
vederea muncilor agricole de primă
vară. La S.M.T. și G.A.S. sînt gafa re
parate toate tractoarele și mașinile a- 
gricole ce urmează a fi folosite în 
campania de primăvară.

Gospodăria agricolă de stat a în
corporat sub brazdă, pe o suprafață 
de 170 ha., cîte 25 tone îngrășăminte 
naturale și cîte 300 kg. superfosfat. 
Și gospodăria colectivă a îngrășat te
renul destinat objinerii unei produefii 
de 5.000 kg, porumb boabe la ha. cu 1 
20 tone gunoi de grajd și 200 kg. azo
tat de amoniu pe fiecare hectar. Atît 1 
gospodăria agricolă de sfat cît și gos
podăria colectivă și-au asigurat canti
tatea de seminfe necesare însămînfă- 
rilor de primăvară. <

Pentru a ajuta gospodăriile colecfi- 1 
ve din raza sa de activitate să redea 
agriculturii noi terenuri, stațiunea de 
mașini și tractoare a organizat o briga
dă de tractoare care a executat și exe
cută la gospodăriile colective din ti
pia, Ulmeni, Năeni, Greceanu etc. lu
crări de desfundare și ferasare a fere-

----------------- =-------------■:-■■■?==

nurilor în pantă, pe care se va planta 
viță de vie. Numai de la 1 ianuarie 
și pînă în prezent brigada a desfun
da) o suprafafă de 90 hectare urmînd 
a mai desfunda încă 100 ha.

O afenjie deosebită dau colectivele 
unităților noasfre măsurilor privind 
combaterea dăunătorilor. S.M.T. a or
ganizat patru brigăzi fifo-sanifare pen
tru combaterea dăunătorilor în secto
rul pomicol.

Începînd din această primăvară, co
lectiviștii din comuna noastră se vor 
ocupa și de legumiculfură. Pentru a 
scoate recolfe fimpurii, el au făcut o 
răsadnifă cu o suprafafă de 150 m.p.

în cela trei unități agricole socialis
te din comună munca e în toi. Meca
nizatorii, lucrătorii gospodăriei de sfat, 
colectiviștii sînt gata să înceapă mun
cile agricole de primăvară.

Victof Lupșa, maistru mecanic 
S.M.T,, Mihai Nicolae, inginer șef 
G.A.S., Petre Olaru, colectivist, 
secretar al organizației de bază 
P.M.R., C-fln Șerban, brigadier în 
gospodăria colectivă, din comuna 
Stîlpu, raionul Buzău.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, l-a primit miercuri la amiază, 
la Palatul Republicii, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

al Republicii India, Mohan Prakash 
Mathur, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în Republica 
Populară Romînă.

(In pag. 5-a, cuvîntările rostite)
■■ ■- ■ ■ ' »♦♦»=== :

Cadre de constructori pentru 
combinatul siderurgic din Galați

în prezent, școlile de calificare ale întreprinderii de 
construcții siderurgice din Hunedoara pregătesc un 
însemnat număr de muncitori constructori pentru noul 
combinat gălățean. După o perioadă de mai multe 
luni de pregătire teoretică și practică în sălile de 
cursuri și pe șantierele Hunedoarei, prima serie de 
30 de fierari betoniști din Galați s-au întors la locul 
lor de muncă. în lunile care urmează, vor absolvi 
cursuri de calificare la Hunedoara alte trei serii de 
constructori veniți de 
în meseriile de zidari

la Galați pentru a se pregăti 
șamotori și instalatori.

Premieră 
la Bârlad
BÎRLAD. Ieri a 

avut loc pe scena 
Teatrului de stat 
din Bîrlad premie
ra piesei „Cavale
rul mut" de Jenö 
Heltay. Regia pie
sei este semnată de 
Tiberiu Pentia, iar 
scenografia de Mir
cea Marosin. Spec
tacolul s-a bucurat 
de succes.

folosirea materialelor plastice
in industrie, construcții și agricultura

Se extinde

Industria de mase plastice din tara 
noastră produce în prezent pette 800 
de repere și piese pentru industrie, 
construcții și agriculturi.

Prin însușirile lor, piesele din ma
teriale plastice capătă o largă folosire, 
ele înlocuind tot mai mult metalul și 
alte materiale din diverse sectoare. 
Pentru industria constructoare de ma
șini și electrotehnică se produc acum 
circa 300 de piese care se folosesc la 
construirea diferitelor mașini, a auto
vehiculelor, vagoanelor, navelor, apara
telor electrice etc. și înlocuiesc anual 
mii de tone de metale și alte ma

teriale mult mai costisitoare. Țevile de 
instalații, cele de hidroameliorații și 
tuburile pentru instalații electrice din 
materiale 
de pildă, 
metal.

plastice realizate anul trecut, 
înlocuiesc circa 4.000 tone de

(Agerpres)

moderne 
al calității

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). —• 
Specialiștii de la laboratorul meta
lurgic al uzinelor „Steagul Roșu" 
din Brașov lucrează la punerea la 
punct a unui nou procedeu pentru 
controlul pieselor metalice. Acest 
lucru se va realiza prin introducerea 
metodei de defectoscopie cu raze 
gama, folosindu-se o sursă de co
balt radioactiv. Colectivul laborato
rului metalurgic se ocupă de aseme
nea de introducerea unui alt proce
deu de control al pieselor metalice ; 
este vorba de metoda de defecto
scopie cu ultrasunete. încercările 
făcute la arborele cotit al autoca
mionului și la alte piese mari tur
nate. au dat bune rezultate.

Lucrările de experimentare și pre
gătire fiind terminate, în curînd a- 
ceste metode vor fi aplicate în pro
cesul de producție, înlăturîndu-se 
astfel complet posibilitățile intrării 
la prelucrare a unor piese turnate 
sau forjate cu defecte greu de sem
nalat cu alte aparate de control.

Metode 
de control

DE PESTE HOTARE
1000 DE JURIȘTI GRECI,

Expozifie volantă
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

în raionul Costești, regiunea Argeș, 
s-a organizat o expoziție agricolă 
volantă, care cuprinde grafice și 
fotomontaje ce înfățișează realizările 
gospodăriilor colective fruntașe din 
raion. într-unul din grafice se arată 
că fondul de bază al gospodăriei co- 

Ungheni a 
lei în 1959 la 

iar valoarea 
lei la 37 lei.

PESTE
caro s-au întîlnit la Atena, au a- 
doptat o hotărîre în care arată că 
ei consideră actualul guvern ca 
fiind ilegal, iar alegerile parlamen
tare din 29 octombrie 1961 ca fiind 
alegeri ținute într-o atmosferă 
violență și falsificări, de 
a democrației și libertății 
grec.

la Tel Aviv, a luat 
iebruarie au parti- 
majoritatea tactorl- 
țară. A fost sistată

ds 
înăbușire 
poporului

la 16 februarie 
proporții. La 21 
cipat la grevă 
lor poștali din
difuzarea corespondenței la Tel 
Aviv, Ierusalim, Haifa și alte osașe. 
Greviștii cer majorarea salariilor șl 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

lective „Unirea" din 
crescut de la 164.500 
1.100.000 lei în 1961, 
zilei-muncă de la 25 
Importante sînt și realizările G.A.C. 
Strîmbeni, unde membrii colecti
viști au primit în 1961 la ziua-mun- 
că produse și bani în valoare de 
39 lei.

ÎN ORAȘUL MAROCAN 
avut loc funeraliile celor 
gerieni uciși în timpul bombarda
mentului efectuat duminică de 
oane franceze. La funeralii 
participat 20.000 de oameni.

UJDA au 
patru al-

avi-
au

GREVA FACTORILOR POȘTALI
DIN IZP.AEL, care a fost declarată

SUVANNA FUMMA, primul minis
tru al guvernului regal laoțian, a 
sosit la 21 februarie la Vientiane 
în vederea continuării- tratativelor 
cu gruparea de la Savannaket, pen
tru formarea unui guvern de • coa
liție.

Stofe și țesături 
de,calitate superioară

ustria textilă a introdus în fa
bricații: circa 130 de noi modele de 
stofe și diverse țesături pentru pri
măvară. Printre acestea sînt țesă
turi în carouri din fire de lînă car- 
date pentru fuste, stofe superioare 
pentru taioare și costume, materia
le fantezii, articole speciale din re- 
lon și din bumbac pentru imper
meabile, poplinuri și picheturi pen
tru rochii și bluze etc.

Spre deosebire de mărfurile cu
noscute, noile produse — datorită 
folosirii unor procese tehnologice 
perfecționate de finisare — au o re
zistență mai mare la purtare, se și
fonează mai greu și nu se decolo
rează la spălat și la acțiunea raze
lor soarelui.

In același timp, extinderea pro
cedeului de fotogravură, bazat pe 
principiul copierii directe pe valțu- 
rile de imprimare a desenelor ce ur
mează a fi reproduse pe pînză, a 
determinat realizarea unor desene 
atrăgătoare, ou un colorit o Iu, clare, 
fin conturate, potrivit tendinței ac
tuale a modei.

Primele cantități 'din noile mărfuri 
au și fost livrate zilele acestea ma
gazinelor comerciale. (Agerpres)

în acțiuneGrupa de modernizare

Afară ele 
dispozitivelor 

create, oalitatea produselor a fost mult îm
bunătățită, nivelul tehnio al producției a 
oresout.

în fotografiile alăturate redăm cîteva ima
gini din activitatea grupei de modernizare 
de aici. O parte din membrii acestui co
lectiv — Ștefan Dărvăreanu, inginer, Adria
na Marin, desenatoare, Iosif Lisovsclii, șe- 
ful grupei de modernizare, și Cristian Teo-

• ■ ■
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Fabricile și uzinele noastre sînt înzestrate 
an de an cu tot mai multe mașini moderne, 
de înaltă productivitate. Paralel cu acestea, 
oolectivele întreprinderilor își îndreaptă 
atenția spre modernizarea unor mașini- 
unelte mai vechi aflate în exploatare. în 
multe întreprinderi din industria construc
toare de mașini au luat ființă grupe de mo
dernizare.

Și la uzinele „1 Mai" din Ploiești există 
o asemenea grupă de modernizare. Din ca 
fac parte muncitori, ingineri și tehnicieni 
cu o înaltă pregătire profesională și o bo
gată experiență în producție. Activitatea 
acestei grupe este deosebit de rodnică. Nu
mai anul trecut au fost modernizate și create 
agregate și dispozitive cu o eficiență eco
nomică de circa 2.500.(100 lei. 
aceasta, datorită aplicării

dorescu, inginer — discutînd, cu proiectele 
în fată, asupra cîtorva din temele de mo
dernizare pe care și le-au propus în acest 
an (FOTOGRAFIA 1). Montorii Mihai Li- 
sovschi și Ilie Crețu montînd una din mași
nile de danturat roti dințate helicoidale. Cine 
ar crede că doar cu cîteva luni în urmă ma
șina aceasta urma să fie trimisă Ia fier vechi 
din cauza uzurii înaintate ? (FOTOGRAFIA 
2). Pînă nu de mult bielele pentru pompele 
de foraj se prelucrau pe acest strung-gigant 
(FOTOGRAFIA 3). Grupa de modernizare a 
modernizat o mașină de dimensiuni mult mai 
reduse, adaptind-o pentru prelucrarea pie
selor mari. în felul acesta strungul vertical 
a fost eliberat, putîndu-se prelucra pe el 
alte piese. (ÎN MEDALION).

„Piesele sînt de cea mai bună calitate" — 
îi spune controlorul de calitate Nicolae Po
pescu, frezorului Ștefan Dorobantu. Aprecie
rea se adresează în aceeași măsură grupei 
de modernizare care a modernizat mașina 
de prelucrat roți dințate (FOTOGRAFIA 4). 
în biroul directorului se discută tematica 
pentru viitoarele modernizări (FOTOGRA
FIA 5).

Fotoreportaj de FL. AVRAMESCU 
și R. COSTIN

ÎN INSULA BUKA au avut loc 
ciocniri puternice intre papuași — 
populația băștinașă — și poliția co
lonialistă australiană. S-au înre
gistrat morți și răniți de ambele 
părți. (Amănunte în pag. Vl-a).

NUMĂRUL TOTAL AL FALIMEN
TELOR DIN S.U.A. a atins în luna 
ianuarie 1962 nivelul record din 
1939 cînd au dat faliment 1567 de 
societăți. Aceasta reprezintă cu 13 
la sută mai mult decît în decembrie 
1961.

La ce nu s-au gîndit 
.— proiectanții —?

Locuiesc într-unul din blocurile noi 
de pe strada Anton Pan din orașul 
Roman. Toți locatarii ne-am bucu
rat mult cind am primit aparta
mentele. Ele oferă condiții toarte 
bune, confoitabile de locuit. Un lucru 
insă m-a nemulțumit, atît pe mine cit 
și pe vecinii mei. La ferestrele de la 
casa scărilor n-au fost prevăzute gri- 
lațe de protecție. Este de ajuns

un moment de neatenție 
partea unui copil sau 
unui adult, pentru ca alunecînd 
împiedieîndu-se să lie in pericol de a 
cădea pe fereastră de la etajul II sau 
III. Se vede treaba că proiectanții nu 
s-au gîndit (poate din economie I) la 
acest lucru, deși e foarte necesar.

Locatarii blocului au sesizat aceasta 
in repetate rînduri, atît conducerii 
șantierului nr. 3 care a executat cons
trucțiile cît și sfatului popular orășe
nesc. A trecut mai bine de un an de 
atunci, dar măsuri pentru montarea 
grilajelor de protecție nu s-au luat. 
A satisface cererea noastră nu este 
nici greu și nici costisitor.

CONSTANTIN SMEREA 
muncitor lăcătuș 

la fabrica de țevi Roman

neatenție din 
I chiar a 

I sau
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ds producție, un mare a- 
jutor în orientarea mea îl 
constituie Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale între
cerii socialiste.

valoros în întrecerea socia- < 
listă, fără să neglijez în ac- ț 
tivifatea mea de corespon- < 
dent voluntar șl aspectele J 
critice pe care le sesizez. <
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este o 
cu ade- 

frumoasă, 
multă 
dacă 

orien- 
pro-

Despre ce scriu ziarului
în primul rînd, 

fin o legătură 
strînsă cu comi
tetul de partid și 
cu comitetul sin
dicatului. Merg 
adesea, la co
mitetul de partid, 
unde aflu ce
este nou în ac
tivitatea secțiilor. 
Mă duc apoi în 

respectivă și adun

R/BUNA
CORESPONDENTULUI VOLUNTAR

daci tot secția

»

Munca de co
respondent vo. 
lunfar 
muncă 
vărat 
câre-țl 
satisfacție 
știi să fa 
tezi spre 
blemele Impor
tante ale colec
tivului în mijlo
cul căruia lucrezi, 
ce scrii ziarului aduce un foaie datele necesare întoc- 
cît mai mare folos înfăptu
irii sarcinilor trasate de 
partid. în corespondențele 
trimise ziarului în ulfima 
vreme, am relatat aspecte 
ale întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în fabrică pentru 
îmbunătățirea calității pro
duselor, creșterea producti
vității muncii șl reducerea 
prețului de cost. M-am o- 
cupat de asemenea de pro
bleme ale vieții de partid 
din fabrică, ale activității 
soclal-culturale.

Pe la mijlocul anului tre
cut, urmăream cum se des
fășoară întrecerea în sec
ția mdntaj automate. Cele 
mai bune rezultate le ob
țineau : bobinăfoarele din 
brigada condusă de comu
nista Marie Dumitrescu, Cu 
materiale puține izbuteau 
să-și depășească mereu 
sarcinile de plan, să men
țină procentul de rebuturi 
mult sub limita admisă. Am 
scris „Scînfeii" despre fe
lul cum ' muncește această 
brigadă. După publicarea 
scrisorii’ în ziar, tov, Euge
nia Petrescu, șefa unei bri
găzi de la montaj instala
ții; mi-a spus :

— Să știi că ne-am ho
tărî! să muncim mai bine 
decît pînă acum, ca să 
scrii și despre noi ziarului.

într-adevăr, brigada Eu
geniei Petrescu își îmbu
nătățește mereu munca.

Din., inițiativa comitetu
lui de partid al întreprin
derii a început să se edi
teze la noi, lunar „Bule
tinul calității“. —Colecti
vul secției, construcții me
talice, după ce a fost cri
ticat în acest buletin pen
tru executarea unor piese 
de calitate slabă, a făcut 
o cotitură în muncă, de
venind, în scurtă vreme, 
fruntaș pe fabrică. Și des
pre acest lucru am scris 
ziarului, Care a publicat 
scrisoarea mea. M-am bucu
rat cînd am auzit că, luînd 
cunoștință din ziar de ex
periența noastră, comitetul 
de partid de la întreprin
derea mecanică din Roman 
a inițiat și el editarea în 
fabrică a unul „Buletin al 
calității“.

Cum mă documentez l

mirii scrisorii către redac
ția. Comitetul de partid 
mă sprijină ori de cîfe ori 
am nevoie. Pentru a cu
noaște bine oamenii și pro
blemele actuale din între
prindere, iau parte la u- 
nele adunări de partid și 
consfătuiri de producție, 
la manifestările cultural- 
artistice de la clubul între
prinderii. Anul trecut, brl-, 
gada artistică de agitație a 
secției bachelifă a prezen
tat o scenetă critică în le
gătură cu calitatea comu
tatoarelor. Am fost și eu 
acolo. Mi-am notat tot 
ce era necesar. Am urmă
rit apoi să văd ce efect a 
avut critica adusă. Nu mult 
după prezentarea scene
tei, colectivul secției ba- 
chelită a redus simțitor 
procentul de rebuturi. Ca
litatea comutatoarelor s-a 
îmbunătățit. Am socotit că 
e un subiect interesant și 
am scris ziarului.

Mă străduiesc, desigur, 
să observ și problemele 
nerezolvate, lipsurile din 
activitatea noastră. înfr-o 
corespondență am semna
lat, bunăoară, ziarului că 
uneori, din cauză că nu s-a 
asigurat decalajul între 
secții, la montaj se mai lu
crează „în asalt“. Altă dată, 
am scris despre faptul 
că unele întreprinderi nu 
respectă contractele eco
nomice încheiate cu fabri
ca noastră etc. Am soco
tit, de asemenea, că în ca
litate de corespondent vo
luntar, e bine să privesc a- 
tenf și dincolo de zidurile 
întreprinderii. Am scris 
ziarului și despre proble
me ale vieții din cartier, 
ale aprovizionării magazi-

De la
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pe lingă faptul că mă con
ving întotdeauna personal 
de justețea lucrurilor des
pre care scriu, stau de vor- 
bă și cu alfi muncitori, 
maiștri, ingineri. Caut, de în ce privește problemele 
fiecare dată, să verific cu 
cea mai mare scrupulozitafe 
datele, cifrele pe care 
le comunic redacției, fie la 
comitetul de partid, fie la 
serviciile fehnico-adminis- 
frative ale uzinei.

Voi continua să scriu cu 
regularitate ziarului, în pri
mul rînd despre ceea ca 
este mai interesant șl mal

ION POP
»justor, întreprinderea 

„Electroaparataj
București

Subiecte din viața 
satului colectivizat

fate, să recol
tăm de pe 600 
ha, cantitatea 
de 5.000 kg. 
porumb boabe 
la hectar, în pă- 
mînf neirigat, să 
scoatem 
turi duble 
cultura 
melor.

Gospodăria 
avut anul tre- 
venit bănesc 

lei și un

veni- 
din 

legu-

In regiunea Brașov, pentru mun- 
citorii forestieri au fost construita 
mai mult de 250 cabane, bine ame
najate, precum și cluburi, magazine, 
dispensare ?i altele. Caravanele ci
nematografice prezintă săptămînal 
filme artistice și jurnale- documen
tare.

Da o altitudine de 1.200 metri sa 
află una din cele mai noi așezări 
din regiunea Brașov : centrul fores
tier Comandau. în această localita
te, s-au construit în ultimii ani
— în locul colibelor acoperite 
cu ' cetină de brad și pămînt
— locuințe noi, confortabile, o 
școală elementară, grădiniță și cre- 
șă pentru copii, spital, dispensar, 
magazin etc. Străzile sînt luminate 
electric. Locuitorii orășelului au la 
dispoziție un club și o bibliotecă, 
cinematograf, sală de spectacole, te
ren de sport.

mele 
pe

De cîflva ani 
sînt corespon
dent voluntar al 
„Scînteil“. Scriu 
cu drag ziarului 
despre viața 
nouă a țăranilor 
din Ceacu, care 
muncesc laolal
tă înfr-o gospo
dărie colectivă 
multimilionară.

în corespondențele 
am arătat experiența 
care au dobîndif-o colecti
viștii noștri în sporirea pro- 
dqcției de cereale, în dez
voltarea diferitelor ramuri. 
Arp scris, bunăoară, despre 
felul cum a crescut la noi 
settorul zootehnic, arătînd 
cum am mărit numărul de 
vaci cu lapte, efectivul de 
porci, de oi, de păsări. Nu
mai creșterea păsărilor ne-a 
adus în 1961 un venit de 
204.000 lei. într-un articol 
al postului nostru de cores
pondenți voluntari publicat 
recent în „Scînteia“, ară
tam că în gospodăria noa
stră sînt condiții- pentru a 
realiza încă din acest an 
recomandările Consfătuirii 
pe țară a țăranilor colecti
viști, de a crește 500—600 
de păsări la suta de hec
tare.

Venituri însemnate ne 
aduce-și legumicultura, sec
tor în-cadrul căruia lucrez 
și eu. Din vînzarea produ-

a
un

9.545.000

. care le trimit caut, în pri
mul rînd, să arăt ce meto
de au fost aplicate în fie
care sector al gospodăriei, 
ce rezultate am obținut, cum 
este răspîndită experiența 
fruntașilor. în acest an 
ne-am propus ca, aplicînd 
regulile agrotehnice înain-

nelor; ale califafii unor selor .legumicole am sicos
produse de consum. anul trecut un venit de

Desigur, și acele scrisori 1.600.000 lei. Și despre a-
care nu sînt publicate în ceasta am scris ziarului.
ziar își au utilitatea lor, în corespondențele pe
dacă îi aduc la cunoștință 
probleme importante de in
teres obștesc sau personal.

După cum se știe, cores
pondentul voluntar trebuie 
să se simtă răspunzător 
pentru fiecare rînd adre
sat presei de partid. Pa 
baza îndrumărilor primite,

ION 
coresp.

Iată-l ți pe maistrul Teodor 
Tenczlinger. E un om exigent 
care nu trece nepăsător pe lin

gă lipsuri. A constatat 
că unele reparații lasă 
de dorit. Tot el a des
coperit și cauza. Munci
torii 
vechi, 
erau aprovizionați din 
timp. Tenczlinger a luat 
cuvîntul într-o consfă
tuire de producție și a 
criticat conducerea de

poului. Piesele care lipseau, stă
teau nefolosite în magazie. A 
doua zi au fost scoase de sub lacăt. 
După un timp, scrisorile ne pri
lejuiesc o nouă întîlnire cu tov. 
Tenczlinger. Acum se interesează 
de alte probleme. în urma unei 
propuneri făcute de el, s-a rea
lizat un dispozitiv cu ajutorul că
ruia termoelemenții automotoa
relor se bobinează mai repede și 
mai bine.

In depou lucrează mulți tineri. 
Muncitorii cu măi multă expe
riență, membrii de partid, se 
ocupă cu dragoste de educarea 
lor. Montorul Nicolae Maci, de 
pildă, proaspăt absolvent al șco
lii profesionale, a ajuns fruntaș

foloseau piese 
pentru că nu

LUCA 
voluntar

Sînt 80 de scrisori so
site la redacție într-un 
an de zile de la aceeași 
adresă: Depoul de auto
motoare C. F. R.-Arad. 
Laolaltă, alcătuiesc un 
tablou bogat al activi
tății colectivului de la 
depoul de automotoare, 
al muncii montărilor, 
lăcătușilor și electricie
nilor care se străduiesc 
să îmbunătățească lu
crările de reparații la
automotoare, al muncii mecanici
lor care le prelungesc viața prin- 
tr-6 .întreținere și exploatare ra
țională.

Scrisorile consemnează fiecare 
succes mai important obținut de 
colectiv. De la „3.220 km. par
curși cu economii de combusti
bil“, mecanicii loan Todan, Pe
tru Moț, Gheorghe Parasca ș.a. 
au ajuns în scurtă vreme là 4.000 
km. După cîteva luni, bilanțul 
este și . mai bogat. „Datorită îm
bunătățirii ■ calității reparațiilor 
și exploatării' raționale a auto
motoarelor, s-a prelungit viața a 
10 automotoare. Ele au parcurs 
peste norma tehnică 200.000 km., 
aducînd unității o economie de 
400.000 lei“. Vasile Axinia a par- „ ,
curs cu automotorul său 105.000 m producție. în timpul Jtber, în- 
km. între două reparații gene
rale. în loc de 70.000, cît era 
norma. Un succes despre care 
merită să scrii. Dar cîteva zile 
mai tîrziu se apropiau și mulți 
alți mecanici de suta de mii do 
kilometri. Mecanicul Ioan Bar îi 
și depășise, iar automotorul lui 
mergea în continuare ca ceasul.

Dar montării ? Din scrisori a- 
flăm că echipa lui Petru Cîm- 
pean, de 6 luni de zile își înscrie 
cu regularitate în cont 3.000 lei 
economii lunar, reparînd peste 
plan de fiecare dată cite două 
automotoare.

noasfră 
cut 
de 
fond de bază de 7.534.400 
lei. Cu prilejul Consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor, 
gospodăria a fost distinsă 
cu Ordinul Muncii clasa 
l-a. Anul acesta, veniturile 
totale ale gospodăriei vor 
trece de 10.000.000 lei. Pe 
această bază, viața noas
tră, a colectiviștilor, s-a 
schimbat și se schimbă me
reu în bine. Eu, cu familia 
mea, bunăoară, (3 brațe de 
muncă), am primit anul tre
cut, pentru zilele-muncă, 
produse și bani totalizînd 
32.312 lei ; am casă nouă, 
plină cu de toate.

Munca și viața satului co
lectivizat este pentru mine 
un bogat izvor de subiec
te. în sat au dispărut uli
țele noroioase, a pătruns 
lumina electrică. Mulți co
lectiviști și-au construit case 
noi, și-au cumpărat mobilă, 
aparatè de radio, aragaze 
etc. Copiii noștri nu mai 
bat ca în trecut ulițele sa
tului, ci merg la școală, iar 
cei mici sînt îngrijiți și e- 
ducați în grădinița care 
funcționează înfr-o clădire 
nouă. în sat s-au ridicat și 
alte construcții social-cul- 
furale. Socotesc că, în ca
litate de corespondent vo
luntar, e bine ca, pe vii
tor, continuînd să mă ocup 
îndeaproape de probleme
le dezvoltării gospodăriei 
colective, să nu pierd din 
vedere nici alte aspecte — 
activitatea obștească, mun
ca culturală la cămin, mun
ca sfatului popular, a 
deputafilor șl, în general, 
tot ce e noy șl Interesant 
în viața satului colectivizat.

Aspect din secția de preparați® d® la fabrica de postav Buhușl. (Foto : Gh. Vințilă)
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Oa non stimulent pentru îmbiinătățirea deservirii 
in

Recent, printr-o 
Hotărîre a Consi
liului de Miniștri 
a fost aprobată 
îmbunătățirea sa
larizării lucrători
lor operativi din 
bucătării, labora
toare do prepara
te culinare și co- 
fetării-patiserii din sectorul 
tației publice, în vederea 
cointeresării lor materiale 
îmbunătățirea calității produselor, 
lărgirea sortimentelor, creșterea 
producției de preparate, precum 
și stimularea ridicării calificării lor 
profesionale.

Datorită măsurilor luate de partid 
și guvern, activitatea sectorului de 
alimentație publică a fost îmbună
tățită an de an. Rețeaua de desfa
cere a fost continuu extinsă, s-au 
creat și amenajat unități noi, mo
derne, înzestrate ciu utilaj cores
punzător, în care se poate asigura o 
deservire tot mai bună a populației. 
Volumul desfacerilor în alimentația 
publică a crescut simțitor, în struc
tura acesteia o pondere din ce în 
ce mai mare constituind-o produc
ția proprie de preparate culinare și 
de cofetărie.

Dezvoltarea sectorului de alimen
tație publică în condițiile undi vo
lum sporit de bunuri de consum, 
necesitatea de a șaitisfcțce cerințele 
crescînde ale populației -au prepa
rate variate și de bună calitate, 
pun în fața lucrătorilor din ali
mentația publică sarcini de im
portanță deosebită cu privire la 
îmbunătățirea continuă a calității 
preparatelor, asigurarea unei gartie 
variate de sortimente și a- unei ser
viri în condiții cît mai bune. Un rol 
important din acest punct de vedere 
îi au bucătarii șl cofetarii-pcriisori, 
cadre ds bază în producția alimen
tației publico, care se bucură d® 
un bun renume, bucătăria romî- 
nească — cu o veche tradiție în 
arta culinară — fiind apreciată șl 
peste hotare.

în oadrul măsurilor pentru îmbu
nătățirea salarizării, Hotărîrea pre
vede majorarea salariilor tarifar® 
ale bucătarilor și cofetarilor-patl- 
3eri de toate categoriile, ale grata- 
ragiilor și muncitorilor din bucătării 
și laboratoare. Astfel, salariul tari
far ai unul bucătar I crește au 13 
la sută, al unul bucătar șef II cu 14

unitățile alimentației publice
Cu privire Ia majorarea salariilor 

personalului operativ din bucătăriile 
ți laboratoarele alimentației publice 
ți instituirea distincției de „Maestru 

în arta culinară".

la sută, al unul 
cofetar-patiser III 
cu 9 la sută, iar 
muncitorii din bu
cătării și labora
toare primesc un 

salariu 
la 15 la

cel

alimen- 
sporirii 
pentru

f o 11) a I
du-se în special portarul Mîndru. E- 
chipa Dinațno înscrie golul -victoriei 
prin Ene II. La sfirșitul meciului, di- 
namoviștii au primit „Cupa primă
verii”.

Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit „în 
deschidere” echipele Rapid si Steaua. 
Meciul a luat sfîrșit cu scorul de 3—1 
pentru Rapid, prin golurile înscrise de 
Ozon (din 11 m.). I. Ionescu și Geor
gescu. Pentru Steaua- a marcat Raksi.

Seră, ia
DINAMO A CÎȘTIGAT 

„CUPA PHIMÄVERII“
Stadionul din șoseaua Ștefan

Mare s-a dovedit ieri neîncăpă- 
tor pentru numărul mare de bucureș- 
teni veniți să asiste la cuplajul fot
balistic din cadrul „Cupei primăve
rii”.

Echipele care și-au disputat tro
feul — Dinamo și Progresul — au 
oferit spectatorilor un meci atractiv. 
Progresul a dominat în prima repriză, • 
deschizînd scorul prin Oaidă. Dina- 
moviștii au egalat abia în ultimele mi
nute prin Țîrcovnicu. După pauză, ju
cătorii celor două echipe imprimă me
ciului un ritm extrem de rapid. Cei 
care domină acum sînt dina- 
moviștii. Acțiunile lor, foarte spec
taculoase, sînt însă oprite de a- 
părarea echipei Progresul, remareîn-

spor de 
de pînă 
eută.

Odată 
Joraiea salariilor tarifare 
bunătățește și sistemul 
pentru lucrătorii din 
laboratoare de preparate culi
nare și de cofetărie-patiserie care 
sini salarizați în regie. Criteriile 
principale de premiere vor ii cali
tatea, lărgirea sortimentelor și creș
terea producției' de preparate pro
prii, atribuirea premiilor urmînd să 
se facă lunar. în felul acesta lucră
torii cuprinși în prevederile Hotă- 
rîrii vor putea primi — în afară de 
majorarea salariilor arătată mai 
SU3 — și premii individuale lunare 
care se pot ridica pînă la 40 la sută 
din salariile 1er tarifare.

Hotărîrea prevede totodată stabi
lirea unui stimulent deosebit, prin 
instituirea distincției de „Maestru în 
arta culinară“. Această distincție se 
va acorda de către Ministerul Co
merțului pe baza prevederilor unui 
Tegulamenf elaborat dp minister de 
comun acord cu C.C. ca Uniunii Sin
dicatelor Lucrătorilor din Comerțul 
de Stat și Cooperația de Consum, 
celor mai buni, bucătari și cofetari 
cu înaltă calificare profesională, 
care aduc o contribuție deosebită 
la ridicarea nivelului calitativ al 
alimentației publice și la buna pre
gătire și specializare a cadrelor din 
acest sector.

Lucrătorii cărora li b® acordă 
această distincție beneficiază de un 
spor la salariul tarifar d® pînă la 
25 la sută.

Măsurile arătate mal sub se apli
că au începere de la 1 Ianuarie 
1962.

îmbunătățirea «salarizării pentru 
lucrătorii din bucătăriile șl labora
toarele alimentației publice va con
stitui un puternic stimulent în asi
gurarea unui volum sporit de prepa
rate do calitate superioară și în 
sortiment variat, precum șl a unui 

ridicat do deservire, în 
satisfacerii exigențelor 

alo consumatorilor.

ma- 
îm-

cu
I se 

premial 
bucătării,

OLIMPIAKOS—STEAGUL ROȘU 1—0

ATENA 21 (Agérpres). — Miercuri, 
în cadrul turneului balcanic de fotbal 
intercluburi, echipa Olimpiakos Pireu 
a dispus cu 1—0 (1—0) de Steagul 
Roșu Brașov, Fotbaliștii romînl ur
mează să susțină în zilele următoare 
două meciuri amicale la Atena,

In cîteva rîndurl
Sportiva sovietică Alevtina Koicina 

a cucerit miercuri la Zakopane cea 
de-a doua medalie de aur din cadrul 
campionatelor mondiale de schi (pro
be nordice). Koicina și-a înscris nu
mele pe lista campioanelor lumii în 
proba do 10 km.

Proba de sărituri speciale de la 
trambulina mijlocie a revenit norve
gianului ...........
puncte).

Aseară pe patinoarul „23 August* 
din Capitală a avut Ioc meciul de 
hochei pe gheață dintre echipele Ști
ința București și Spartak Plsen (R.S. 
Cehoslovacă). Victoria a revenit oas
peților ou scorul de 7—1 (1—0 ; 4—0 ; 
2—1). (Agerpres)

MIHAI BĂDIȚA 
colectivist, G.A.C. Ceacu, 

raionul Călărași

treabă importantă. Oamenii 
îți vorbesc
iau mereu
condițiilor

Toralf Engan (cu 205,8

’★
meci retur contînd pentru 
de finală ale „Cupei cupe>

Intr-un 
sferturile 
lor" Ia fotbal, Ujpest Dozsa Budapesta 
a învins ou scorul de 1-0 (0-0) forma
ția scoțiană Dunfermline. Echipa 
gliiară victorioasă și în primul 
(4-3) s-a califloat în semifinale.

★
In semifinalele competiției masculi

ne de handball în 7 „Cupa campionilor 
europeni", echipa F.A. Goppingen 
(R.F. Germană) a dispus ou scorul do 
13-8 (8-3) de eohipa Dukla Braga.

Clubul t,Flacăra Roșie" organizează

Primul ciclocros al anului

ma-
Joo

Clubul sportiv „Flacăra Roșie“- 
București va organiza duminică 25 
februarie a.c. primul ciclocros al 
anului. Traseul competiției este si
tuat în împrejurimile Fabricii de 
bere Rahova (calea Rahovei 175). 
Organizatorii au invitat la acest 
concurs cicliști din toate oluburile 
sportive bucureștene. Regulamentul 
prevede deopotrivă alergări pentru 
seniori și pentru juniori.

-O a o ..... -

ÛTI

nivel mai 
vederea 
crescînde

De drago! unui proces verbal

Teodor

vață. E elev în clasa a X-a. Frun
tași la învățătură și în activita
tea obștească sînt și mecanicul 
Vasile Mihalcovici, electricianul 
Iosif Șodînca, montorul 
Bonca și alții.

Multe și felurite sînt 
consemnate în cele 80 de 
Despre mulți oameni- e vorba în 
ele. Numai unul singur lipsește, 
deși e prezent în toate: modestul 
lor autor. Montorul Ion Luca, și 
el fruntaș în producție. E cores
pondent voluntar al „Scînteii" de 
aproape 9 ani.

D. TÎRCOB

lor periodică de către maiștri are 
deci o mare însemnătate.

Și în această privință, a Instruirii 
periodice a muncitorilor, lucrurile 
par să fie, la prima vedere, în 
ordine. Tehnicianul care răspunde 
de protecția muncii în uzină are 
un dosar, destul de voluminos, în 
care sînt capsate fișele de instruc
taj pe anul 1962 ale muncitorilor 
de la secția sculărie. Citim atent 
în rubricile fișelor. Pentru luna i'a“ 
nuarie instructajul a fost făcut în

La redacție a sosit 
o scrisoare

de 10. Fișele poartă semnă- 
maistrului, a muncitorului ins- 
a inginerului șef și a inspec- 

cu protecția mun-

faptele 
scrisori.

Instruirea noilor comitete de Cruce Roșie
Comitetul executiv al Crucii Roșii 

a luat măsuri pentru instruirea noi
lor comitete de Cruce Roșie alese 
cu prilejul adunărilor generale de 
secții, conferințelor raionale, 
șenești și regionale.

In acest sens s-au elaborat 
părit o serie de lecții printre 
„Secțiile de Cruce Roșie și

oră-

și ti- 
care : 
sarci-

nile membrilor din comitete“, 
„Grupele sanitare“, „Posturile sani
tare", Munca cu donatorii de 
sînge”.

Aceste lecții au fost difuzate co
mitetelor regionale, raionale și oră
șenești de Cruce Roșie, ' precum și 
celor din întreprinderi,'unități agri
cole socialiste și instituții.

despre măsurile 
. pentru îmbună- 

de muncă și 
lor. Amintim cî- 

măsuri. La poli- 
au

într-o scrisoare trimisă redacției, 
un corespondent voluntar — munci
tor din secția sculărie a uzinei „7 
Noiembrie” din Craiova — arăta 
printre altele :

„în secția noastră, la sculărie, 
lucrează oameni de diferite meserii : 
strungari, frezori, rectificatori, ma- 
trițeri, rabotori. într-una din dimi
nețile treaute am fost convocați eu 
toții pentru o ședință. Tovarășul 
Ilie Anghelina, maistrul secției, ne-a 
făcut atuncf — timp de cîteva mi
nute — instructajul periodic de 
protecția muncii. Instructajul a fost 
făcut formal, numai de dragul de 
a fi întocmit un proces-verbal și 
pentru a se putea semna apoi 
fișele de instruire“.

Am mers pe urmele scrisorii.
în uzină protecția muncii este so

cotită o 
de aici 
care se 
lățirea
apărarea sănătății 
teva din aceste 
zoarele de la sculărie, au fost 
instalate ventilatoare care asigură 
captarea prafului ce rezultă din 
pietrele de abraziv în timpul poli
zării. Pentru a-1 proteja pe muncito
rii de la forjă de radiațiile calo
rice, la cuptoare au fost prevăzute 
apărători de azbest. La sectorul 

. turnătorie s-a executat o lucrare 
care asigură ventilația la morile de 
preparat nisip. Șirul unor aseme
nea lucrări este mult mai lung. 
Pentru executarea lor au fost 
cheltuiți anul trecut aproape o ju
mătate milion lei.

După cum se vede, se fac eforturi 
susținute pentru ca muncitorilor să 
le fie create condiții din ce în ce 
mai bune de muncă. Dar, odată cu 
aceasta este nevoie ca, sistematic, 
muncitorii să fie temeinic instruiți 
în problemele de protecția muncii 
spre a ști să evite eventualele ac
cident® sau îmbolnăviri. Instruirea

ziua 
tura 
tiuit, 
torului obștesc
cii din grupa sindicală.

Să vedem însă cum a 
instructajul din ziua 
nuarie a.c. ? După 
mai mulți muncitori 
luat parte la

decurs 
10 ia- 

spun 
au

de 
cum 

care 
această ședință,

totul a durat numai 15-20 minute. 
Participa întreg schimbul de dimi
neață al sculăriei, adică vreo 70 de 
oameni de diferite mese-ril. Maistrul 
Ilie Anghelina le-a citit 
(instrucțiunile prevăd 
crarea normelor de tehnica 
rității muncii speficice

oameni) 
(normele
Apoi a 
plin de

„fără

Mulți muncitori din uzină propun 
— și este bine să se dea întreaga 
atenție acestei propuneri — ca in
structajul periodic al muncitorilor 
în privința cunoașterii normelor de 
tehnica securității muncii să nu se 
rezume doar la citirea unor in
strucțiuni. înainte de a se trece la 
instructaj, e bine să se facă o ve
rificare minuțioasă a locurilor de 
muncă. Instrucțiunile citite ar putea 
fi însoțite astfel de exemple 
concrete de la diferitele locuri ds 
muncă. S-ot putea crea în. acest 
caz o puternică opinie de masă 
pentru respectarea cu strictețe a 
normelor de tehnica securității.

Pentru faptul că la secția sculărie 
de la uzina „7 Noiembrie“ din 
Craiova unele probleme de protec
ție a muncii au fost rezolvate prin 
practici formale, răspund, în mare 
măsură, organele sindicale din uzi
nă. Pe cele 74 de fișe ale muncito
rilor din secția sculărie, alături de 
semnătura maistrului, mai e o sem
nătură. Este a unui muncitor vîrst- 
nic, cu 19 ani de meserie, a respon
sabilului cu protecția muncii din 
secția sindicală, loan Boborel. Poa
te socoti tov. Boborel că și-a înde
plinit sarcina obștească numai sem- 
nînd fișele? Comitetul sindicatului 
n-a controlat cu destulă exigență 
munca responsabilului cu protecția 
muncii din uzină și a. inspectorilor 
obștești din grupele sindicale care 
au sarcina să asigure cunoașterea 
temeinică de către muncitori a tutu
ror normelor de tehnica securității 
muncii și să asigure un control per
manent asupra felului în care maiștri

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : CARMEN — (orele 19,30).

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

STUDIOUL DE CONCERTE AL RADIO- 
TELEVIZIUNII : CONCERT DE CON
CERTE. Dirijor : Ioslf Conta. Solist : Ion 
Voicu — artist emerit — (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE” (Sala Comedia; OAMENI CARE 
TAC — (orele 15,30) : DISCIPOLUL DIA
VOLULUI — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
TARTUFFE — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA” (B-dul Schitu Măgureanu rir. 
1) : UN STRUGURE IN SOARE — (orele 
19,30). (Sala Studio — Str. Alex. Sahia 
nr.76) : CRED IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : VLAICU VODĂ — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — orele 
20).

TEATRU PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — orele 20). (Sala 
pentru copil) : EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 10) ; 
(orele 17))

orele 20).

MUNCITORESC C.F.R. -TEATRUL ___________  . _
GIULEȘTI : O LUNA DE CONFORT — 
(orele 19,30).

TEATRUL _.
MEA PIX — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA (premi
eră) — (orele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L, CARA- 
GIALE“ : MINCIUNA ARE PICIOARE 
LUNGI — (Orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei): CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL j.C. 
TANASÉ“ (Sala Savoy).: REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN' RE.. HAZLIU — (orele 20). (Sala 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.Ö.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL Șl JOCUL — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : NOTA ZECE “ ’ 
TRAPEZ — (orele 16) ; BERLINER 

(orele 20).

DE COMEDIE : PRIETENA

ARITMETICA —

RADIO, JOI 22 FEBRUARIE e Vreau 
să știu — orele 9,00 — Io Sonate pentru 
orchestră de Rossini — orele 10,08 — I 
o Cîntece de Radu Șerban șl Llviu 
Ionescu — orele 11,35 — I o Concert de 
muzică ușoară — orele 12,00 — I o Din 
creația de operă a compozitorilor romînl
— orele 12,15 — II o Lucrări literare so
vietice propuse pentru premiul „Lenin“ 
pe 1962 — orele 13,15 — II s Emisiunea 
studioului de radio Timișoara — orele 
14,00 - I a Interprețl și formații de mu
zică ușoară din R.S. Cehoslovacă — orele 
15,40 — Io Almanah științific — orele 
16,30 — II o Formații artistice de amatori
— orele 16,45 — Io Jurnal de întrecere

CIk-

plan— orele 17,30 — Io Lucrări pentru . 
de Liszt — orele 18,05 — II e Dicționar 
muzical — orele 18,30 — I ® Jurnalul sate
lor — orele 19,00 — Ie Tinerețea ne e 
dragă — orele 19,30 — II e Transmisiune 
din studio. Cintă orchestra simfonică a 
Radloteleviziunii dirijată de Iosif Conta, 
în program : Concertul în Sol major de 
Mozart ; Simfonia spaniolă de Lalo șl 
Concertul nr.l în Re major de Paganini 
(Solist : Ion Voicu) • Din muzica po
poarelor — orele 20,40 — II e Părinți șl 
copil — orele 21,45 — II • Lucrări de 
Mihael Haydn șl Leopold Mozart — orele 
22,30 — II.

cîteva articol» din fac instructajul muncitorilor. La rîn- 
de tehnica 
prezentat un 
generalități.
să vă spun

secu- 
scurt 
Și a 
prea 
aveți

tuturor 
că prelu- 

secu- 
fiecărei

meserii, fiecărui loc de muncă, să 
se facă în grupuri restrînse de cel 
mult 10 
N.T.S. 
rității). 
referat
încheiat : 
multe, știți voi prea bine co 
do făcut”. Fișele au fost semnate 
în grabă de maistrul Anghelina — 
fără a se mai face seminarizarea 
oamenilor, a se controla dacă 
aceai-o norm® au foat însușit®.

dul său. Inspecția tehnică pentru 
protecția muncii din cadrul Consiliu
lui regional al sindicatelor — Olte
nia, care-și are sediul la numai cîți- 
va pași de uzină, a cunoscut și cu
noaște prea puțin cum merg lucru
rile în această privință în secțiile 
întreprinderii „7 Noiembrie”.

CONST. MORARU

CINEMATOGRAFE. DOCUMENTARE
LE NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
ȘI DIN NOU SPRE STELE : Republica 
(9,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Central 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA — cinemascop : 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 Palatului R. P. Romî- 
ne (orele 19,30), I. C. Frimu (9; 10,45; 
1'2,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30; 21,15), V. Alec- 
sandri (10,30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,15; 
21). V. Boaită (10; 12; 15; 17; 19; 21). CE
TATEA HURRAMZAMIN— cinemascop : 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fla
căra (15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
10,30; 20,30). PERLE NEGRE : Magheru 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Lumina (10; 
12; 14; 16; 10,15; 20,30), Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 2J). CURSA DE 100 KILOMETRI : 
Maxim Gorki (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
înfrățirea între popoare (10,30; 15; 17;
19; 21). Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). FII FERICITA, ANI ! : Grivița 
(15; 17; 19; 21), Munca (16; 10,15; 20,30), 
Ilie Plntilie (15; 17; 19; 21). CER SENIN : 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). TOM 
DEGEȚELUL : Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16.15; 19; 21,15), 13 Septembrie (9,15; 11,15; 
13,30; 15,45), Moșilor (11; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). SECERIȘUL VERDE : Tinerr+;ilui 
(75; 17; 19; 21). Cultural (15; 16,50;18,40;
20.30) . DOUĂ VIEȚI — ambele serii : 13 
Septembrie (18,30). UN CROS NEOBIȘ
NUIT — PIONIERIA NR. 171962 — JOC

LA FLAMINZI — POȘTAȘUL — ■
ȘI ARMONICA — IN MAREA DE RĂ
SĂRIT rulează la cinematograful Tim
puri Noi de la orele 10 în continuare 
pînă la orele 21. FRUMOASA LURETTE : 
8 Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21), Popular 
(15; 17; 19; 21), Drumul serii (15; 17; 19; 
21). PINZE PURPURII : C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). S-A FURAT O BOMBA : 
Unirea (15,15; 16,45; 19,45; 20,30), Volga 
(11; 15; 17; 10; 21), 30 Decembrie (15; 17; 
19; 21). O INTIMPLARE EXTRAORDI
NARĂ — ambele serii : Donca Simo (14; 
17; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune lite
rară pentru pionieri șl școlari : scriitori 
sovietici pentru copii „SERGHEI MI- 
HALKOV”. 20,00 — Transmisiune din 
studioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii „CONCERT .DE CONCERTE”. So
list : Ion Voicu, artist emerit. Cîntă or
chestra simfonică a Radioteleviziunii, di
rijor Ioslf Conta. In pauză : poșta te
leviziunii. In încheiere : ultimele știri.

CIJM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele do 23 

24 șl 25 februarie : Vreme schimbătoare 
cu cer variabil. Izolat vor cădea nin
sori slabe Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura va scădea ușor în estul ță
rii rămînînd staționară în rest. Mini
mele vor fi cuprinse între plus 2 șl mi
nus 8 grade, local mal coborîte, Iar 
maximele între minus 4 șl plus 0 gratä«
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tare de

1OOO tone

e ocupata

află pe

pentru a spori 
și producția a-

Și mai putem adăuga 
Peste 200 de colecti- 
la cercurile agroteh-

colecti- 
Recol- 
secto-

noi 
ani- 
sute

toate acestea ? 
singur : munca

In 
colectivă

trecut, deși timpul n-a 
în părțile noastre, am 
kg. grîu la ha.

am
Pro-

obținut și la po-

Ț Sînt aproape 
12 ani de cînd, la 
îndemnul parti
dului, un număr 

I de 210 familii din 
comuna noastră, 

ș Daia Romînă, au 
pornit pe calea 
gospodăriei colec- 

ț? tive. Eram atunci 
printre primii care 
pășeam pe aceas
tă cale, eram fără 
experiență, iar a- 

cîtevaverea gospodăriei — doar
vite ds muncă, niște pluguri și că
ruțe. Am fost însă îndrumați și spri- 

B partid și de 
1 ne-a pus la 
ji mașini, ne-a 
fteriale de con- 

selecționate. 
de noi și de 

ctive au arătat 
regiune calea 

ni s-au alăturat 
e regiunii noa

pte gospodării, 
‘iată că întreaga 
pe calea arătată

te schimba gos- 
fiața satului s-au 
prășiți și țărani 
re-au vizitat și 
t și ei în gospo- 

' s-a realizat în 
tcum ?
case noi, acope- 
im făcut școală 

cămin cultural 
oibliotecă cu mii 
rape 800 de citi- 
ectrificat. Avem 
rtru, de fluierași, 
de agitație, la 
total 110 colecti- 

nici. Dăm specta- 
•mună, precum șl 
Rănău, Cut, Vin-

unde a ‘ 
acestei 
lent de 
rare le 
lui Pis- 
ort are 
3ze cll- 
r și de 

părți 
■o des- 
erentă, 
reții în 
itul de 
irsona- 
t însă 
uție și 
ceeași 
entării 
ni, nu 

ci
la o 

singur 
ridică 
două 

iblicul 
ge ce 
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gard, Sebeș, 
multe altele, 
viști învață 
nie, zootehnic, vitipomicol și legu
micol, organizate în cadrul învăță- 
mîntului agrozootehnic. Aici ei în
vață metode noi 
rodnicia pămîntului 
nimalelor.

Cine ne-a adus 
Răspunsul e unul 
unită în gospodăria colectivă, 
primul rînd go-spodăria 
ne-a ajutat să sporim producția la 
hectar. Cea mai mare parte din 
pămîntul nostru arabil se află pe 
dealuri și-i’ cam sărac. Dar prin 
mecanizarea lucrărilor, folosirea 
îngrășămintelor și a semințelor de 
soi, am reușit să obținem recolte 
bune. Anul 
fast prielnic 
obținut 1800 
ducții bune 
rumb, cartofi și alte culturi. Cu aju
torul specialiștilor noi luăm măsuri 
ca în anii următori să obținem re
colte și mai mari. Pentru a ne asi
gura semințe din cele mai potri
vite condițiilor locale am înființat 
Un lot experimental pe care am se
mănat 5 soiuri de grîu astfel ca să 
vedem care dă cea mai mare pro
ducție în condițiile noastre. Am 
luat și luăm în continuare măsuri 
pentru a obține 5000 kg. porumb la 
ha pe 200 ha. Pînă acum am cărat 
la cîrnp mai mult de 
gunoi de grajd.

în regiunea noastră o mare parte 
din suprafața agricolă 
de pășuni naturale, care constituie 
o bază puternică pentru dezvol
tarea creșterii animalelor. Gospo
dăria noastră are 589 ha. pășuni și 
336 ha. fînețe naturale. E drept că 
majoritatea acestora se 
dealuri. Muncind însă în gospodă
ria colectivă, avem posibilitatea să 
le îmbunătățim prin îngrășare, su- 
praînsămînțare, curățire. Pe baza

sporirii producției de furaje, 
dezvoltăm continuu fermele de 
male. Acum avem 537 bovine, 
de vaci, oi, porci, construcții bune 
și ieftine. La sfîrșitul anului 1962 
vom avea 1000 de bovine, 1500 de 
oi (dubla față de anul trecut), 500 
porcine, 2000 păsări matcă.

Planurile noastre prevăd să fa
cem terase pe dealuri și să plan
tăm, pînă în 1965, 120 ha. livadă și 
100 ha. vie.

Pentru plantarea pomilor am să
pat 8000 de gropi, iar allele sînt 
în curs de săpare. Totodată au fost 
desfundate la 60 cm. adîncime 6 
ha. pe care plantăm vie. Am pre
gătit de asemenea semințele, ră
sadnițele și totodată am transpor
tat 70 m.c. de material lemnos, pre
cum și piatră și nisip, pentru con
strucții. La toate acestea 
viștii lucrează cu hărnicie, 
tele sporite și dezvoltarea
rului zootehnic ne dau putința să 
valorificăm cantități tot mai mari 
de produse agricole și să reali
zăm venituri sporite. Anul acesta 
prin vînzarea unor cantități mari de 
produse agricole vegetale și ani
male pe bază de contract cu statul 
vom obține, potrivit prevederilor 
planului, 3.256.000 lei — cu 1.700.000 
lei mai mult decît am realizat anul 
trecut. Valoarea zilei-muncă va de
păși 31 lei.

Țăranii colectiviști sînt recunos
cători partidului pentru că le-a ară
tat calea spre o viață îmbelșugată 
și fericită, pentru sprijinul ce li se 
dă de către statul democrat-popu
lar, de clasa muncitoare. Sîntem 
hotărîți să muncim neobosit pentru 
întărirea și înflorirea gospodăriilor 
noastre colective, să sporim pro
ducția agricolă pentru a contribui 
la făurirea belșugului întregului po
por muncitor.

IOSIF PAȘTIU 
președintele G.A.C. Daia Romînă

— Prunii miei 
din acest an rezul
tați din însămîn- 
țările artificiale la 
G. A. C. Daia Ro
mînă sînt pre
zentați de cio
banii Vasile Mihu, 
Vasile Hăprian și 
Matei Chișbac (fo. 
tografia nr. 1).

— O metodă a- 
plicată cu succes 
la G.A.C. Micești 
este și iarovizarea 
cartofilor timpu
rii. La executa
rea acestei lucrări 
fruntașe sînt co
lectivistele Marla 
Sîrbu și Maria 
Gavrilă (fotogra
fia nr. 2).

— Ioan Kirr, pre
ședintele G.A.C. 
Apoldu de Sus, e- 
xaminează starea 
butașilor de viță 
de vie (fotografia 
nr. 3).

— Se așteaptă 
ieșirea primei se
rii de pui la 
G.A.C. Sebeș. Ing. 
zootehnist Virgi
nia Dăscălescu și 
colectivista Flo- 
rica Gherman con
trolează ouăle pu
se la incubât.

(Foto : M. Cioc)
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SPOREȘTE PRODUCȚIA PĂȘUNILOR
Suprafața pășunilor și fînețelor din 

raionul Hațeg este de peste 55.000 
ha., adică 70 la sută din suprafața 
agricolă a raionului. Această supra
față constituie o bază puternică 
pentru o largă dezvoltare a crește
rii animalelor în gospodăriile co
lective. Experiența arată că prin 
exeoutarea unui complex de lucrări 
de îmbunătățire se poate obține 
dublarea producției de iarbă. Ast
fel anul trecut, față de producția 
medie de iarbă de 7.800 kg. la hec
tar, pe pășunea model de la Cracu 
s-au obținut peste 19.000 kg. masă 
verde la ha. Această pășune și al
tele de acest fel au servit ca mo
del, bun de urmat, pentru gospo
dăriile colective, care și-au întoc
mit planuri concrete de măsuri pen
tru îmbunătățirea pășunilor și pen
tru organizarea pășunatului rațio
nal. Rezultate foarte bune se obțin 
prin folosirea îngrășămintelor chi
mice precum și în urma îngrășării 
prin tîrlire.

Pe pășunile unor gospodării co
lective cum sînt cele din Sarmise-

la suta de51 bovine5 1

getuza, Peștenița, Rîu Bărbat și al
tele s-au făcut defrișarea arborete- 
lui dăunător, curățirea de resturi 
lemnoase, pietre, buruieni, mușu
roaie, supraînsămînțări, ’ îngră- 
șarea, precum și pășunatul pe 
tarlale. Ca urmare a aplicării între
gului complex de metode indicat de 
specialiști, pe aceste pășuni, pro
ducția de iarbă a crescut în ultimii 
ani de la circa 4.000 kg. la ha, la 
16.000—19.000 kg. masă verde la ha.

încheierea colectivizării creează 
condiții pentru întreprinderea unor 
acțiuni mai largi, mai sistematice 
de îmbunătățire a pășunilor și fîne
țelor. între acțiunile prevăzute în 
planul sfatului popular raional se 
prevede defrișarea arboretelui dău
nător pe o suprafață de 1.100 ha. 
iar pe 300 hectare se vor efectua 
lucrări de combatere a eroziunii, 
vor fi distruse mușuroaiele etc. ; vor 
fi îngrășate 500 ha. pășuni din care 
350 ha. cu îngrășăminte chimice și 
150 ha. prin tîrlire.

în gospodăriile colective se vor 
amenaja 30 ha. loturi semincere cu 
diferite ierburi pentru zonele de 
deal și șes, iar pentru pășunile al
pine se vor recolta din flora spon
tană 1.500 kg. semințe. Odată cu 
încheierea colectivizării regiunii a 
devenit posibil ca pe suprafețe tot 
mai mari de pășune să se aplice 
întregul complex de măsuri reco
mandate de specialiști, să fie gene
ralizată experiența cîștigată în or
ganizarea pășunilor model. în acest 
fel, într-un timp scurt se va obține 
o creștere simțitoare a producției 
de iarbă de care depinde buna 
hrănire a animalelor și obținerea 
unor cantități mari de carne, lapte, 
lînă, la un preț de cost scăzut!
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inarea popu- 
gospodăriile 

liza venituri 
Gospodăria

ha. livezi pe rod și 15 
ezi tinere.

©spodăria noastră ca și 
gospodării colective este 

jinită de specialiștii de 
j stafiunea 
lagiu care ne-au 
că putem face 
să rodească

colective 
bănești 
noastră

experimentală 
demons- 
ca 
tot

live- 
mai

I.
> acest scop, ei 
izat un punct de sprijin 
•o livadă de meri. Sub 
rumarea lor am îngrășat

In-

au or-
z

'a-
are pom din livadă, 
jămintele au fost împrăș- 
5 în jurul pomilor în 

n—i ^juri cîf suprafața coroa- 
neibomilor. După împrăș- 
tieia îngrășămintelor am

făcuf o arăfură 
dîncă de 18—20 
cm., peste tot, care 
a fost lăsată negră- 
pată.

In timpul iernii 
s-au făcut tăieri și 
stropiri la pomi.

In urma lucrări
lor aplicate , pomii 
s-au refăcut încă din 
primul an, cînd au 
dat o producție 
medie de fructe

de 154 kg. de fiecare pom, 
revenind peste 19.000 kg. 
mere la hectar.

Văzîndu-se rezultatele ob
ținute pe lotul demonstrativ 
noi am început să extindem 
metodele recomandate 
specialiști.

Pentru acest an avem 
plan să plantăm încă 20 
cu pomi din care 14 ha. 
meri, iar restul peri și caiși. 
De asemenea, vom planta vii 
pe terase și vom înființa o 
pepinieră, din care vom ob
ține 250.000 vițe altoite.

Anul acesta am prevăzut 
să obținem 543.000 lei 
sectorul pomivificol.

de

în 
ha. 
cu

1n satul nostru există o veche tradi
ție în cultura legumelor, 
muncim uniți 
am trecut la 
pe suprafețe mai mari și 
metodelor care asigură producții sporite. 
Anul trecut, de exemplu, am obținut 
două recolte pe același teren. Am pus 
cartofi iaroviza/i din soiuri timpurii, care 
ne-au dat în medie 26.000 kg. la hec
tar, iar după recoltarea cartofilor am pus 
varză de toamnă, care ne-a dat 
duefie de 27.500 kg. la hectar. Recolte 
medii cuprinse între 21.500 — 23.500 kg. 
la ha. am obținut și la ardei, vinete, castraveți și al
tele. Obținem a doua recoltă de legume nu numai 
după cartofii timpurii, ci și după varza de vară, 
ceapă și alte culturi. O altă metodă care ne aduce 
venit este cultivarea de roșii timpurii, ardei, vinete, 
varză de vară în ghivece nutritive.

Veniturile obfinute din cultura legumelor 
lost anul trecut de 818.000 lei. Aceasta ne-a 
putinfa să impărțim la fiecare 
lei, în afară de produse.

Văzînd veniturile mari care 
cultura legumelor, colectiviștii 
acest an suprafața destinată acestora să fie mărită

De cînd 
în gospodăria colectivă, 

cultivarea legumelor 
la aplicarea

o pro-

zi-muncă cite

se pot ob/ine 
au hotărîf ca

au 
dat

15

din
în

la 109 hectare și am prevăzut să obți
nem din vînzarea producției 1.856.000 
lei.

Acum în gospodărie se lac pregătiri 
intense pentru producerea răsadurilor de 
legume timpurii. Am cărat gunoi și am 
pregătit o bună parte din răsadnițe, am 
pus cartofii timpuiii la iarovizat, ne pre
gătim să construim o seră de 1.000 m.p., 
să mărim suprafața irigată etc.

Pentru cultura legumelor am pregătit 
terenul-, din vreme: am făcut arături 
adinei și am dat cîte 30-40 tone de gu
noi la hectar. Pe terenul unde vom pune

cartofii timpurii iarovizați am împrăștiat și îngră
șăminte potasice.

In frunte cu grădinarii pricepuți, cum sînt Maria 
Avram, Victoria Gavrilă, Ion Moldovan, Teodor 
Oarga, Gheorghe Crișan și alții, colectiviștii noștri 
se străduiesc să mărească producția de legume.

Membrii gospodăriilor colective din multe alte 
sate pot să extindă mult cultura legumelor. Astfel ei 
vor contribui la buna aprovizionare a orașelor și 
centrelor muncitorești din regiune și vor obține ve
nituri bănești tot mai mari.

DAN TRAIAN 
președinte G.A.C. Micești

(Urmare din pag. I-a)

„Puterea pîinii", care înfățișează 
viața colectiviștilor din regiune, a 
fost vizionat numai în decurs de 
3 săptămîni de peste 55.000 țărani 
din satele regiunii.

Acum, după încheierea colectivi
zării, în fața organizației regionale 
de partid stă sarcina de a desfășu- 

neo- 
de

t

J

ANA CUNUȚ 
colectivistă, 

șefa echipei pomicole 
G.A.C. Geoagiu

( ® Volumul mărfurilor desfăcute în satele regiu
nii Hunedoara crește an de an, ca urmare a spo- 

I ririî veniturilor colectiviștilor. în 1961, prin coo- 
I perația de consum s-au vîndut la sate mărfuri în 
I valoare de peste 706.000.000 Iei.
I ® La cele 495 cămine culturale din satele regiu- 
[ nii Hunedoara desfășoară o bogată activitate 1.500 
( formații de coruri, brigăzi artistice, echipe de tea- 
j tru, dansuri — care cuprind aproape 20.000 artiști 
[■ amatori.
[ 1V ® Pentru a construi rapid grajduri ieftine, co- 

-xictiviștii din raioanele Ilia și Brad folosesc prese 
pentru cărămidă construite de ei într-un sistem 
iriginal. Cu ajutorul unei astfel de prese se fac 
Unic 16.000 cărămizi Colectiviștii din Clinic dau • mare atenție dezvoltării sectorului zootehnic. In fotografie : 

din vacile gospodăriei.

ra o muncă 
bosită, plină 
răspundere pen
tru întărirea — 
nomico - organiza
torică a tuturor 
gospodăriilor co
lective. Multe gos
podării colective 
sînt tinere, fără 
experiență, iar u- 
nele, chiar din 
cele mai vechi, 
nefiind îndruma
te și sprijinite în 
suficientă măsură 
de către organele 
locale de partid și 
de stat nu s-au 
dezvoltat pe mă
sura posibilități
lor lor.

Garanția înde
plinirii cu succes 
a sarcinilor com
plexe care se pun 
în fața agricultu
rii colectivizate a 
regiunii o consti
tuie întărirea per
manentă a orga
nizațiilor de par
tid din gospodă-

eco-

Oricine știe că în re
giunea noastră este pu
țin părriînt pentru ară
turi și e cam sărac. In 
schimb 
prafețe ocupate de pă
șuni și finețe. Aceasta 
a făcut ca țăranii de pe 
la noi să se ocupe din 
cele mai vechi timpuri 
cu creșterea animalelor 
și mai ales a bovinelor. 
Dar în condițiile gospo
dăriei individuale, po
sibilitățile de dezvol
tare a creșterii anima
lelor nu puteau fi fo
losite din plin. Acum 
cînd s-a colectivizat a- 
gricultura regiunii, s-au 
creat condiții pentru o 
puternică dezvoltare a 
creșterii animalelor, pe 
baza sporirii recoltei la 
hectar la culturile agri
cole și mai ales a pășu
nilor și fînețelor natu
rale.

Colectiviștii noștri, 
convinși că creșterea a- 
nimalelor este un izvor 
de venituri, au mărit 
an de an numărul ani
malelor proprietate ob
ștească. Acum avem o 
încărcătură la suta de 
hectare de 51 bovine 
din care 19 vaci, 114 
ovine, 27 porcine.

Noi am organizat fu
rajarea animalelor pe 
bază de rații calculate 
de specialiști. Anul tre-

avem mari su-

cut am însilozat 1.400 
tone furaje, iar pentru 
acest an ne-am propus 
să însilozăm 2.000 tone. 
Pentru completarea ra
ției cu proteină folosim 
mai ales finul de trifoi. 
Una din metodele care 
dă bune rezultate la noi 
este întreținerea ani
malelor în timpul verii 
în tabere pe pășune.

Aplicînd astfel de 
metode am reușit să 
obținem anul trecut 
2.442 l. lapte. Pentru 
anul acesta avem în 
plan să obținem 2.500 l. 
lapte de fiecare vacă. 
Mulgătorii Crișan Aron, 
Mărioara lancu, Ion Za- 
haria și alți mulgători 
s-au angajat să obțină 
în medie 2.700 l. lapte 
de la vacile pe care le 
au în primire.

Folosind sfaturile pri
mite și cele citite în 
cărți și broșuri am în-

riile colective. De aceea, le vom 
ajuta să-și lărgească rîndurile 
prin primirea de noi membri 
dintre colectiviștii cei mai vrednici 
și să-și îmbunătățească metodele 
de muncă pentru a putea conduce 
cu mai. multă competență activita
tea politică și economică din gos
podăriile colective.

Comitetul regional de partid ia 
în momentul de față o serie de mă
suri pentru a asigura ca gospodă
riile colective din regiune să pri
mească un sprijin multilateral, con
cret, Ia fața locului. în gospodării
le colective noi vor fi trimiși spe
cialiști, activiști de partid și ai sfa
turilor populare pentru a ajuta or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere în organizarea și planifi
carea producției și a muncii. De 
asemenea organizăm școlarizarea 
cadrelor de conducere din G.A.C. — 
președinți, brigadieri, contabili, so
cotitori. O mare atenție vom acor
da răspîndirii experienței gospodă
riilor fruntașe.

Pe baza unor studii temeinice și 
a respectării liberului consimțământ 
al colectiviștilor vom îndruma gos
podăriile colective mici să se uneas
că pentru a forma unități socialis
te mai mari și mai puternice.

în regiunea noastră sînt mari po
sibilități de dezvoltare a creșterii 
animalelor. Pășunile și fînețele 
naturale ocupă 56 la sută din supra
fața agricolă, iar țărănimea are o 
bună experiență în îngrijirea și hră- 
nirea animalelor. Potrivit planurilor 
întocmite numărul taurinelor pro
prietate obștească a gospodăriilor 
colective va ajunge la sfîrșitul aces
tui an la peste 50.000 capete, rever 
nind cîte 26,3 bovine la 100 hecta-
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re. De asemenea, va crește si\ 
numărul porcinelor, ovinelor, 
rilor. Pentru a se spori pro 
de furaje, care este baza de; 
rii creșterii animalelor, vom 
da o mare atenție măririi p 
ției de masă verde pe finețe 
pășunile naturale prin curățit 
grășarea, supraînsămînțarea 
losirea lor rațională.

Livezile de pomi fructiferi ș: 
tațiile de viță de vie constii 
mare bogăție a regiunii. Go; 
riile colective vor fi îndruma 
ajutate să transforme tere 
erodate și slab productive d 
dealuri în livezi și vii. De aset 
se vor executa lucrări de ami 
re a terenurilor arabile, a p 
lor și fînețelor de pe dealuri 
tru a se asigura aprovizionare 
trelor industriale din regiune, 
podăriile colective de pe văii 
rilor vor cultiva legume pe : 
fețe tot mai mari.

Nu mai este mult pînă la 
perea campaniei agricole de ț 
vară. Pentru ca din primul an 
colectivizarea agriculturii ré 
gospodăriile colective să obții 
colte sporite și să dezvolte 
rile de producție pentru cart 
condiții, le vom sprijini să 
nească la muncă cu toate forț

Organizația regională de ț 
Hunedoara va depune toate e 
rile pentru consolidarea succt 
obținute în construirea social 
lui la sate, îndrumînd și mobi 
țărănimea colectivistă, cadre! 
mecanizatori și specialiști în 
pentru sporirea producției agr 
pentru întărirea gospodăriile 
lective și ridicarea nivelului dc 
al colectiviștilor.
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au contribuit la re 
spectacol, întemeiat 
Inedită asupra textuh 

unor țeluri ideologice ș

Inan din Cluj

Laboratorul de botanică (La Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău) (Foto: Gh. Vințilă)
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Din experiența organizației de partid a școlii

a pregăti temeinic ti
ra viață, pentru o acti- 
1 utilă, cere din partea 
actice o înțelegere clară 

școlii de azi, un larg 
ic și ideologic și o bună 
iințifică de specialitate, 
ie a îmbina strîns pro- 
sciplinei respective cu 

necesitățile practicii, o 
intensă la activitatea 

lin cadrul școlii. în aceste 
îndreaptă atenția și or- 
oastră de partid în mun- 
rele didactice, în îndru- 
ivității instructiv-educa-

i, în primul rînd, o mare 
te studiului ideologic al 
or și profesorilor, legătu- 
ttudiu și problemele con- 
procesului instructiv-edu- 
aul organizației noastre 
împreună cu alți membri 

a analizat felul cum se 
i seminariile, cum se pre- 
opagandiștii și, mai ales, 
iflectă cunoștințele însușite 
rile de studiu ideolo- 

~£da.rea lecțiilor, în activi- 
la yțitedră. Mulți învățători și 
ori. studiază cu conștiinciozi- 
îns. pînă nu de mult, unele 
ii Îl seminarii erau abstracte, 
de viață. Aceasta se datora în 
măsură faptului că propagan- 
și cursanții nu se străduiau 
>nt să facă, acolo unde se im- 
, o legătură strînsă între pro
le teoretice studiate și actlvl- 
în clasă. Asistînd la lecții, am 
constata că există profesori 

»redau lecții fără să înfățișeze 
»r aspectele cele mai impor- 
din viața economică, socială 

Itică a țării noastre sau a altor 
Bunăoară, la o lecție despre 
a electrică s-au folosit o se- 

> exemple mărunte, nesemni- 
re si, în schimb nu s-a dat 
îl cuvenit înfățișării politicii 
ului nostru de electrificare a 
nu s-a vorbit despre rolul 
leității în accelerarea progre- 
ctehnic, în munca și în viața 
i. Unii profesori prezentau 
tr cultura unei anumite epoci 
o accentua rolul determinant al 

, I.ior social-economici.
»nstatările desprinse din această 
.iză s-au discutat într-o adunare 
partid deschisă, cu participarea 
iror profesorilor, adunare în 
j s-a hotărît ca propagandiștii 
vegheze în mod deosebit asupra 
îierii problemelor teoretice în 
tisă legătură cu activitatea prac- 
l la catedră a învățătorilor și 
>fesorilor.
Lm considerat, totodată, util pen- 
i cadrele didactice să cunoască 
leaproape aspecte concrete ale 
nstrucției socialiste și, ca atare,
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s-au organizat vizite la uzinele „23 
August", fabrica de mase plastice 
„București“, pe șantierele construc
țiilor de locuințe și social-culturale 
din Capitală. De asemenea, au fost 
inițiate vizionări de spectacole de 
teatru și filme pe teme actuale, în 
jurul cărora au avut loc discuții. O 
astfel de discuție a fost consacrată, 
de pildă, trăsăturilor morale ale 
constructorului socialismului, meto
delor prin care se pot forma și dez
volta la elevi asemenea trăsături.

Aceste acțiuni au oferit profeso
rilor numeroase exemple pentru 
lecțiile pe care le predau. Astfel, la 
lecțiile de fizică au fost prezentate 
elevilor unele metode moderne de 
prelucrare a metalelor, profesorii au 
vorbit despre dezvoltarea industriei 
noastre chimice și despre folosirea 
tot mai largă a maselor plastice în 
industrie și construcții etc.

Experiența ne-a dovedit că adu
nările de partid deschise organizate 
pe teme actuale ale activității in- 
structiv-educative dau bune rezul
tate, ne ajută să punem mai bine 
în valoare experiența pedagogică a 
cadrelor didactice pentru a îmbu
nătăți munca nu numai într-o clasă 
sau alta, ci în întreaga școală. O 
asemenea adunare a avut ca temă : 
„Disciplina — condiție esențială în 
munca noastră“. în discuții s-a pus 
un accent deosebit pe influența edu
cativă pe care o au asupra elevilor 
pregătirea temeinică a lecțiilor pre
date de profesori, priceperea lor de 
a valorifica aptitudinile fiecărui 
tînăr, participarea activă la diferite 
acțiuni cultural-educative inițiate 
de tineretul din școală, punctuali
tatea la ore. Și conținutul orelor 
educative a format obiectul unei 
adunări. în diferite împrejurări, 
experiența bună a diriginților Mar
gareta Rusu, Zamfirița Danciu și 
Iulius Müller revenea mereu în dis
cuțiile dintre ceilalți profesori. 
Acești diriginți, pornind de la pro
blemele specifice 
tive, cunoscîndu-i 
organizat la orele 
despre prietenie 
despre comportarea 
școală șl în societate, despre păs
trarea avutului obștesc etc. Expe
riența lor, despre care s-a vorbit pe 
larg într-o adunare de partid des
chisă, este acum cunoscută șl folo
sită mai bine în școală.

Intensificarea muncii politice în 
rîndurile cadrelor didactice din 
școala noastră se împletește strîns 
cu preocuparea pentru perfecționa
rea continuă a activității educative 
în rîndurile elevilor. Comuniștii, 
împreună cu ceilalți profesori, acor
dă mai multă atenție conținutului 
muncii organizației U.T.M., creșterii 
contribuției ei în educarea elevilor,

claselor respec- 
bine pe elevi, au 
educative discuții 

și colegialitate, 
elevilor în

al 
Și

în îndrumarea tineretului pentru 
îndeplinirea exemplară a principa
lei îndatoriri — învățătura. Biroul 
organizației de bază veghează la 
desfășurarea învățămîntului politic 
U.T.M. Membrii biroului și ceilalți 
profesori comuniști participă la se
minarii, îi îndrumă pe tineri să lege 
mai strîns problemele studiate cu 
activitatea școlară, cu pregătirea 
lor pentru viață. îi ajutăm, totodată, 
pe utemiști să-și întocmească pla
nuri de activitate care să cuprindă 
acțiuni potrivite vîrstei și preocu
părilor elevilor, să stimuleze iniția
tiva tinerilor, să folosească forme 
de muncă vii, atractive. Avem sa
tisfacția să vedem și roadele aces
tei preocupări. Astfel, a fost înfiin
țată din rîndurile elevilor o bri
gadă artistică de agitație, se orga
nizează periodic adunări tematice, 
conferințe, vizionări de filme și de 
piese de teatru, emisiuni colective 
de televiziune, audiții muzicale, pre
zentări de cărți. La aceste manifes
tări participă cîte un membru 
biroului organizației de partid 
cîțiva profesori.

Este cunoscut rolul important 
excursiilor în educația patriotică 
tineretului. Biroul organizației de 
bază a îndrumat organizația U.T.M. 
să inițieze drumeții nu numai în 
vacanță, ci și în timpul anului șco
lar. Cu ajutorul profesorilor, ute- 
miștii fixează traseul, stabilesc pro
gramul excursiei, indică fiecărui 
excursionist sarcini precise : unii 
scriu jurnalul de călătorie, alții fac 
fotografii, întocmesc diferite colec
ții etc.

Avem în grija noastră aproape 
2.000 de elevi pe care părinții ni 
i-au încredințat spre a-i instrui și 
educa. Ne vom strădui să-i pregă
tim cît mai temeinic pentru viață, 
să-i formăm ca oameni înaintați, 
constructori ai societății socialiste.

Prof. ELENA MUNTEANU 
secretara organizației de bază P.M.R.

- Școala medie nr. 8 „Emil Racoviță“ 
București

al
a

PAUL ANGHEL:

infi înte-& eătuță“
A scrie astăzi despro „viafa la fără" 

înseamnă a aduce în literatură ceva 
din clocotul consfrucjiei socialismului 
la safe, a te face cronicarul unor fapte 
deosebite, pline de semnificație. Una 
din cărțile în care se abordează în
fr-un mod interesant această tematică, 
este „Șapte inși într-o căruță“ de Paul 
Anghel.

Autorul are meritul de a cunoaște 
bine mediul despre care scrie. Noile 
relații de producție au generat schim
bări profunde în viafa și mentalitatea 
țăranilor. Surprinzînd cu finefe și spi
rit de observafie tocmai asemenea 
peefe, purtătoare ale 
situează astfel, de la 
plină actualitate.

Se poate spune că 
volumului este belșugul, 
crescîndă a oamenilor cărora gospo
dăria colectivă le-a deschis perspecti
vele largi ale unei viefi noi. Cei șapte 
țărani care pornesc înfr-o cărufă la 
oraș să cumpere un autocamion acțio
nează tocmai în conformitate cu cerin
țele acestei realităfi. Gospodăria colec
tivă din Corbu este încă la început, se 
află — cum se exprimă unul din perso
najele cärfii — „în faza sfrîngerii mij
loacelor capitale". De aceea, ea nu are 
încă un camion șl nici n-a fost măcar 
planificat unul, crezîndu-se că inven
tarul propriu, cărufele de care dispune 
gospodăria, vor putea face fafă încă 
un an cerințelor de transport, lată însă 
că și aici viafa o ia înainte. In loc de 
40 de vagoane de sfeclă cîte se prevă- 
zuseră, iese o recoltă de o sută de va
goane ! Cu ce să cari de pe cîmp a- 
lîta belșug ? Cumpărarea unui autoca- 

așadar ca o 
frămînfările șl 

repre-

mion se impunea 
necesitate. Gîndurile, 
peripețiile celor șapte țărani 
zentînd conducerea gospodăriei — 
pînă să obțină livrarea camionului cu 
care pînă la urmă se întorc victorioși 
în sat, aducînd sus, în ladă, cărufa și 
iepele și mînzul, constituie subiectul 
cărfii.

Diversele înfîmplări ivite pe parcurs, 
situațiile în care autorul își pune per
sonajele, sînt menite să lumineze chi
purile acestor oameni, să scoată în evl-

SCÎNTEIA

Figuri ale culturii 
universale care vor fi 

sărbătorite în 1962

științl- 
scriltor
Henry 

scriitor

în țara noastră se vor sărbă
tori anul acesta, la recomandarea 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, cîteva dintre marile figuri 
ale culturii și științei universale,
care prin opera lor au contribuit 
la dezvoltarea înțelegerii și prie
teniei între popoare.

Cu acest prilej vor avea loc a- 
dunări, conferințe, expoziții, emi
siuni de radio șl televiziune, con
certe, reprezentații de teatru, vor 
fi editate unele din operele celor 
aniversați. Aceste sărbătoriri vor 
da prilejul oamenilor muncii din 
țara noastră să cunoască mai a- 
mănunțit viața șl opera unor mari 
personalități culturale șl 
fice ca : Charles Dickens, 
englez (1812—1870); O. 
(William Sidney Porter),
american (1862—1910) ; A, 1. Her
zen, democrat revoluționar rus, 
publicist și scriitor (1812—1870) ; 
Blaise Pascal, matematician, fizi
cian și filozof francez (1623-1662) / 
J. J. Rousseau, filozof și scriitor 
francez (1712—1778); Tu Fu, poet 
chinez din timpul dinastiei Tang 
(712—770) ; Vivekananda, filozof 
indian și reformator social (a 100-a 
aniversare a nașterii) -, Lope de 
Vega, autor dramatic spaniol 
(1562—1635) ș.a.

Printre cei a căror aniversare a 
fost recomandată de Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii se 
află și marele nostru scriitor I. L. 
Caragiale, de la a cărui moarte 
se împlinesc anul acesta 50 de 
ani.

(Agerpres)

„Pentru prietenii 
filmului“

la cine- 
Capifală 
prietenii

Sîmbăfă seara, la ora 20,30, 
mafograful „I. C. Frimu“ din 
va avea loc o seară „pentru 
filmului“. Cu acest prilej vor fl pre
zentate filme create de Ion Popescu 
Gopo ! 
„Homo Sapiens“, 
basme“ și „S-a furat o bombă“. în pau
ză 
Șl 
la

„ScurfS Istorie“, „Șapte arte“,
„O poveste ca în

cineast 
omuleț 
creație.

— întîlnlre șl discuții între 
spectatori, pe tema : de la 
om șl noi perspective de
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Seară cultural - artistică

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din Timișoara a avut loc sîm- 
bătă o seară cultural-artistică de
dicată cadrelor medico-sanitare din 
localitate.

Cu acest prilej, tov. Petre Radu, 
șeful secției de știință și cultură a 
Comitetului regional P.M.R.-Banat, 
a vorbit despre „Profilul moral al 
constructorilor comunismului“. în 
continuare, artiști ai Operei de stat 
din Timișoara au susținut un pro
gram artistic.

denjă laturi caracteristice ale persona
lității lor. Interesul pentru gospodăria 
obștească, pentru bunul comun, dorinja 
de a se ajuta reciproc, prestigiul pe 
care-l capătă la sate mecanizarea — 
iată numai cîteva din trăsăturile ac
tuale, surprinse în carte cu mult simț 
al realității. Pentru Pavel, președintele 
gospodăriei colective, pentru nea Pa- 
traulea sau Zamfirescu, problemele 
obștești au devenit chestiuni ale vieții 
lor intime. In ajunul faimoasei călătorii, 
Rachieru — unul- din „cei șapte” — se 
frămînfă toată noaptea în paf, cons

truind în gînd raționamente savante, 
care să-i dea gata pe eventualii biro- 
crați de la oraș ce le-ar pune piedici 
în cumpărarea autocamionului : „Ce vă 
cerem, tovarășe ? (...) Vă cerem un ca
dou ? Nu, dimpotrivă. Venim la voi ca 
niște oameni bogați și vă spunem așa : 
Măi tovarăși, uite ce se întîmplă, noi 
am dat o producție mai mare ca nici
odată. Ajufați-ne s-o valorificăm, să 
scoatem zahărul de pe cîmp și să-l du
cem la muncitori".

Prin felul în care cei șapte colec
tiviști reacționează cu diferite ocazii 
(vizita la expoziția de mașini unelte din 
București, „experiența” cu afaceristul 
falimentar Ricu Bîrjoveanu etc.) imagi
nea lor se îmbogățește alcătuind de 
fapt — așa cum s-a mai remarcat în 
critică — un singur personaj. Un per
sonaj colectiv, care se caracterizează 
prin umor, inteligență, însuflețire, și în 
evoluția căruia putem urmări procesul 
debarasării de trăsăturile individualiste 
și al formării spiritului colectivist. La 
antipodul celor șapte țărani, speculanta 
Tinghirichioaia, singura rămasă cu gos
podărie individuală în sat, este me
nită să arate însingurarea, izolarea ce
lor care se încăpățînează să nu vadă 
și să nu înțeleagă mersul Istoriei. Ea 
este, desigur, un simbol, reprezentînd 
„vechiul", perimat, falimentar, ca șl că
ruța hodorogită a țăranilor, ca șl

Celebrul 702“ într-o viziune 
regizorală inedită

Montînd la Teatrul maghiar din 
Cluj comedia lui Al. Mirodan ,,Ce
lebrul 702“, care s-a bucurat de 
succes pe mai multe scene din 
țară, regizorul Taub Jănos nu s-a 
limitat să reia soluții deja văzute, 
ci a dat piesei o interpretare artis
tică proprie, interesantă, dezvăluind 
laturi noi ale unor personaje, adîn- 
cind unele semnificații.

Regizorul a căutat în primul rînd 
să definească limpede, sugestiv, re
lațiile dintre principalii erei. Astfel, 
editorul Harrison este puternic ca
racterizat — cu mijloace satirice in
cisive, mergind pînă la caricatură
— ca magnat al banului, care dis
pune în mod absolut și necruțător 
de viața sclavilor săi salariați. 
Harrison e însoțit tot timpul de trei 
gealați care-i ghicesc orice dorință 
și i-o îndeplinesc fără măcar să 
fl fost exprimată. Cînd intră în ce
lula lui Cheryl Sandman, editorul 
aruncă nepăsător jobenul, bastonul 
și mănușile : știe că ele vor fi 
prinse. Se așeză fără să se uite 
dacă are pe ce : în aceeași clipă 
sub el va apare un scaun. Totul în 
jurul său se automatizează și se 
uniformizează. Dacă Harrison schi
țează un zîmbet, toți încep să rîdă 
în hohote ; se încruntă și toată lu
mea e cuprinsă de mîhnire. Cheryl 
e pentru el un simplu pion, iar cînd 
acesta îndrăznește să-i pună o în
trebare, capitalistul este, literal
mente, pe punctul de-a leșina și 
trebuie să i se ofere un calmant, 
în primele două acte, inclusiv mo
mentul cînd Harrison apare foarte 
vesel spre a-i comunica lui Cheryl
— cu aerul de a-i face o favoare
— că-1 va trimite pe scaunul elec
tric în scopul prosperării afacerii 
sale, simți că scriitorul-pușcăriaș 
este, cu viața, cu gîndurile, cu su
fletul lui robul editorului. Cu atît 
mai marcantă este apoi schimbarea 
de raporturi din ultimul act, hotă- 
rîrea curajoasă a lui Cheiyl de a 
spune adevărul, așa cum l-a în
demnat Fata în albastru.

O scenă plină do fantezie din 
„Război șl pace“ : bătălia este 
„jucată” cu soldați de plumb.

bla cu motor" ultima „afacere" a lui 
Ricu Bîrjoveanu.

Una din caracteristicile principale ale 
cărții este umorul, de cele mai multe 
ori de calitate. El se degajă din fiecare 
pagină, savuros, molipsitor, ca un atri
but al sănătății și bunăstării acestor ță
rani cărora treburile au început să le 
meargă din plin. Nu se pot uita, de 
pildă, pasajele în care grupul de țărani, 
fruntași ai gospodăriei lor, se rușinează 
să freacă, într-o căruță așa de hodoro
gită, prin satul celor de la „Partizanul 
Roșu", un sat mare, cu o gospodărie 
colectivă întemeiată do mai mulți ani, 
bogată : „Cei șase merg agale, so
lemn, spre sat, ca niște oameni la plim
bare. Nu vor să dea impresia că pe 
aproape i-ar urma o asemenea căruță. 
Par mai curînd niște „tovarăși delegați“ 
veniți înfr-un schimb de experiență".

Desigur, chiar dacă în intenția auto
rului a sfat crearea unui personaj co
lectiv, prin individualizarea mai preg
nantă a fiecăruia din cei șapte cartea 
nu ar fi avut decît de cîșfigat. Căci, în 
afară de Pavel și nea Patraulea, chipu
rile celorlalți țărani sînt mai mult sau 
mai puțin palide. în economia cărții, 
spațiul acordat unui personaj ca Tin
ghirichioaia mi se pare, exagerat. Unele 
lungimi ale cărții se datoresc într-o 
măsură și intenției nejustificafe întot
deauna de a se crea situații umoristice. 
De dragul unei „poante“, vezi cum ac
țiunea se lungește inutil pe multe pa
gini (desele rătăciri ale eroilor la ex
poziție, de pildă).

Ar fi greu să încadrăm această 
carte într-un gen literar bine definit. 
Autorul și-o intitulează „povestire". De 
fapt, avem cred de-aface cu o împletire 
originală de reporta) și scenariu cine
matografic. Virtuțile celor două specii 
conlucrează aici, ele se vădesc în a- 
bundența materialului do viață, în or
ganizarea șl arhitectonica generală a 
cărții, în replica ageră, concentrată.

Prin fot ceea ce are izbutit, cartea 
„Șapte inși înfr-o căruță“ de Paul An- 
ghel justifică Interesul pe care i-l 
acordă cititorii. Ea se înscrie ca o con
tribuție originală la zugrăvirea satului 
socialist.

Dar .cum este înfățișată Fata în 
albastru, personajul care — după 
cum se știe — reprezintă poziția 
cea mai înaintată din piesă ? Ea a 
apărut îndeobște, în alte tratări re
gizorale, ca un simbol al aspirații
lor din tinerețe ale lui Cheryl, 
simbol care — printr-o metaforă — 
se întruchipa în secretara „celebru
lui 702". Regizorul Taub Jănos a dat 
acestei eroine o existență mult mai 
concretă. Diana este o fată simplă, 
cinstită, care privește din prima 
clipă cu ochi foarte critici romanele 
lui Cheryl, menite să „înnegrească 
suflete“, mulțumirea de sine cu care 
el își savurează celebritatea. Pe 
parcursul întregului act II, întTe se
cretară șl Cheryl Sandman se des-

„Război și pace 
dratmatszarc* de E. Piscator, A. Heuman" și G. 

di^pă romanul iui ?.. H. Toltuoi
Prüfer

Dramatizînd împreună cu Neu
mann și Prüfer această capodoperă 
a literaturii universale, Erwin Pisca
tor, remarcabil regizor șl artist mi
litant german, și-a propus o sar
cină grea dar eficientă : să ia 
„Război și pace“ și pe Tolstoi drept 
martori ai unor dezbateri într-o pro
blemă vitală pentru omenire : pro
blema războiului și a păcii. Și a 
ales această capodoperă tolstoiană 
pentru că în ea — așa cum spune 
de altfel povestitorul introdus de 
Piscator în spectacol spre a face 
contactul între sală și scenă — 
poartă război și se prăbușește unul 
dintre cei mai geniali conducători 
de oșh din istoria omenirii : Napo
leon. Acest 
scump pentru 
oarece el are 
popor care-și 
bertatea, poporul rus. Concluzia pe 
care cititorul o desprinde din lec
tura romanului, stăruie în spectacol 
ca o Bupra-temă : vrem con

cotropitor plătește 
acțiunile sale, de- 

de dat piept cu un 
iubește patria și 11-

struim un viitor liber și fericit. Răz
boiul trebuie înlăturat !

Ne aflăm în fața unei modalități 
de teatru care îl -angajează pe 
spectator în mod activ, în dezbate
rea unei probleme stringent actuale. 
Iar dacă dificultatea realizării unui 
asemenea spectacol este mare, în 
primul rînd, pentru aceea că regi
zorul trebuie să găsească mijloa
cele de a surprinde pe spectator și 
de a-1 angrena total în discuția de 
la rampă, ea este deopotrivă mare 
pentru întregul colectiv actoricesc. 
Căci acesta este chemat să dea 
viață unor puternice caractere me
nite să trăiască în cadrul unor 
scene scurte și nu să se dezvolte 
de-a lungul unui întreg spectacol. 
Interpreții sînt chemați pe rînd de 
către Povestitor — rol deosebit de 
important aci prin însăși multiplici
tatea funcțiilor ce le îndeplinește, 
participînd adesea chiar la înche
garea momentelor din 
reprezinte personajele 
ză dată, de-a dreptul

scenă — să 
într-o iposta- 
în toată pli-

-------------- OțsO

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Intr-un local special amenajat pe 
Bd. Republicii s-au inaugurat zi
lele acestea Galeriile de artă din 
orașul Ploiești. Aici sînt expuse 
diferite obiecte de artă decorati
vă, pictură, lucrări de ceramică 
și artă aplicată realizate de 
tiști ploieșteni.

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn
teii"). — Colectivul Teatrului de 
stat din Piatra Neamț a prezen
tat cea de-a patra premieră din 
actuala stagiune — comedia „Cred 
în tine" de V. Korostîliov.

Din distribuție fac parte Ileana 
Stana Ion eseu, Radu Voicescu, 
Alexandru Lazăr și Dumitru 
Stoica. Regia artistică aparține 
lui Cornel Todea de la studioul 
de televiziune-București, iar de
corurile lui Dan Nemțeanu de 
Teatrul de comedie.

G AL AȚI (coresp. „Scînteii"). 
Colectivul Teatrului muzical din 
Galați a organizat, pentru oa
menii muncii din localitate, o 

N

fășoaiă un conflict surd, 
minează cu faptul că ea îi 
net dragostea și se preg 
plece. Dialogul în care 
acuză cu asprime, are • 
tensiune crescîndă, în vie; 
învelește mașina de s-cri-s, 
lucrurile, își îmbracă pan 
abia în ultimul moment, c 
află, prăbușit, că e am' 
fie aruncat pradă morții, 
ceptă să devină pentru eil 
albastru“, simbol al întoan 
puritate, spre adevăr.

Actorii Horvăth Béla, 
Mărton (interpret valoros, r 
înclinat spre „cîrlige"), 
Paula, Lăszlă Gerö, Bencz 
și alții 
acestui 
viziune 
lumina 
tistlce clare.

ANDREI BALEAW

Mare da

Vod da un singur

său doar de două 
— cînd publicul

notate-a lor, am spună în 
incandescență.

Teatrul maghiar din Cluj, unde a 
avut loc premiera pe țară a acestei 
lucrări, pare să fi fost conștient de 
toate aceste probleme pe care le 
ridica transpunerea textului lui Pis- 
cator. Regizorul Otto Rappoport are 
meritul de a fi izbutit să creeze cli
matul de dezbatere necesar și de 
a fi înjghebat numeroasele părți 
componente ale acțiunii într-o des
fășurare pînă la urmă coerentă, 
logică. El și-a condus interpreții în 
scenă, dîndu-le indicații destul de 
limpezi despre biografia persona
jelor respective. Nu a lucrat însă 
îndeajuns cu întreaga distribuție și 
nici întregul spectacol cu aceeași 
grijă. De aceea arta reprezentării 
eroilor piesei a diferit, uneori, nu 
numai de la actor la actor, ci 
chiar și la același actor, de la o 
situație la alta.
exemplu : Pierre Bezuhov se ridică 
la nivelul rolului 
ori în spectacol 
face cunoștință ou el și înțelege ce 
fel de om este, și apoi, în marer- 
scenă a explicării luptei de la Biv 
dino, remarcabilă, de altfel.. p<" 
întregul spectacol. Flora Jene* 
atunci cu adevărat Pierre, / 
putut aprecia, cu acest pril< 
tățile interpretului. Arttstu 
Szentkălsky Endre s-a păs- 
potrivă, mereu la un înalt 
truchipîndu-1 pe bătrînul 
pe un caracter puternic, în 
go-area trăsăturilor lui. Ap-* 
mai puțin această necesitate 1 
Zoltăn, care a rămas doar ca 
a lui Andrei Bolkonski, neîns 
și neanaiizată creator. Ilonei 
îi putem aduce laude pentru I 
știut să dea ca gingășie N 
pentru candoarea exprima 
meșteșug actoricesc ; am fi a 
însă ca interpreta să caute s 
sens și acelor atît de semnif 
tăceri ale eroinei ei. Lăszlă ( 
șarjat la Napoleon Bonapar 
săturile menite să-1 demaște 
cului în tot ce a însemnat 
îngîmfare, lipsă de măsură, c 
de cotropire. Actorul ni l-a 
astfel pe împărat în ipostaza 
sului ce avea să fie în 1812.

Galeria eroilor tolstoieni ac 
Piscator pe scenă nu se i 
însă aci, în timp ce, din i 
restul interpreților din sped 
clujan, plin de merite și bine 
de public — rămîn nu depa 
o simplă figurație. Scenografi' 
nată de M. Matcaboji și V. Var 
a creat cele trei planuri de j 
rute, a fost cît se poate de fi 
nală, dar de la schiță pînă ! 
lizarea decorului s-a pierdut 
de mult din calitatea ei artis

Publicul clujan apreciază ș 
colul Teatrului maghiar, K 
noutatea sa, pentru că el ®L, ■ l# 
act de cultură teatrală.

MIRCEA ALEXANDRELE

serie de concerte lecții. La el 
carea istorică muzicală cu teta 
„Un veac de romanță romînec- 
că", și-au dat concursul artist 
emerit Nicolae Secăreanu, Do! 
Livianu, solist al Teatrului so 
ric-muzical „Constantin Tă-na r < 
și Ana Bălăci, solistă a Ansaii S 
blulzii folcloric de cîntece și da p 
suri al Sfatului popular al C j 
pitalei.

Ieri a avut loc 
concert lecție cu 
clasică vieneză".

cel de-al doi! 
tema : „OpeJh

7

sositf ~In 
țară noi cărți științifice, teb! 
și literare apărute în Un; 
Sovietică. Printre acestea s 
mără „Introducerea în terr 
fie" de L.G. Berg, „Măi 

d'
P1 
Fi

de L.G. Berg, 
temperaturii flăcării' 
Kadîșevici, „Bazele 
prin relee" de A.M. 
„Volumul IV al „Operelor 
te în 5 volume" de I. Ilf 
trov, ultimul volum din 
complete în 13 volume" ,- 
dimir Maiakcvski, o culeg 
schițe intitulată „Eroi ai timâ- 
lor noastre"

/
/
f ( f 

/ 
.A



Nr. 5447 S C Î N T E I A I'..B ä

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii India 

în R. P. Romină
Ouvîntările rostite

La prezentarea scrisorilor de 
acreditare s-au rostit cuvîntări.

( După ce a transmis salutul și bu
nele urări ale președintelui și po
porului .Indiei, ambasadorul M. P. 
Mathur, a spus : „îndelungata și 
continua tradiție de prietenie din
tre țările și popoarele noastre 
constituie un factor puternic în 
opera de promovare a idealului 
colaborării pașnice dintre națiuni 
spre binele comun. Această prie
tenie izvorăște din faptul că cele 
două națiuni ale noastre împăr
tășesc dragostea de libertate și 
depun eforturi pentru o pace trai
nică în lume. Noi nutrim vederi și 
aspirații comune și depunem 
eforturi pentru micșorarea încordă
rii internaționale, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale".

Amintind realizările obținute de 
poporul indian în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei sale, am
basadorul Indiei a spus: „Colabo
rarea și ajutorul acordat de guver
nul și poporul României în dome
niul dezvoltării industriale sînt 
mult apreciate de către guvernul și 
poporul Indiei". M. P. Mathur a a- 
rătat că rafinăria de la Gauhati, 
inaugurată recent, „constituie un 
monument al prieteniei veșnice, din
tre cele două țări". Ambasadorul 
Indiei a relevat că tehnicieni ro- 
mini ajută India în explorarea pe
trolului, iar studenți indieni au ob
ținut calificarea tehnică în Romî- 
nia. „Este firesc — a spus el — ca 
asemenea legături să apropie țările 
noastre în înțelegerea și aprecierea 
reciprocă a aspirațiilor naționale".

Relevînd marele interes și admi
rația cu care poporul indian urmă
rește progresul economic și tehnic 
al Romîniei și dorința sa de a în
văța din bogata experiență a aces
teia, ambasadorul a arătat că în a- 
celași timp India, cu vastele ei re
surse naturale și umane, se află pe 
calea unei industrializări rapide și 
a făcut progrese considerabile în 
fabricarea de diverse mărfuri. „E- 
xistă astfel o sferă largă de dez
voltare — a spus ambasadorul — 
pentru colaborarea noastră econo
mică, științifică și tehnică, bazată 
pe principiile egalității și avantaju
lui reciproc. Tradițiile relațiilor 
culturale reciproce dintre țările 
noastre, care datează de multă vre
me, constituie un fapt pe baza că
ruia colaborarea în acest domeniu 
poate fi, de asemenea, foarte rod
nică".

în încheiere, ambasadorul Indiei 
și-a exprimat „convingerea fermă 
că prietenia dintre țările noastre, 
bazată pe respectul și bunăvoința 
reciprocă, va continua să fie de fo
los în toate domeniile nu numai 
popoarelor noastre, dar va contri
bui, de asemenea, într-o măsură în
semnată, la fericirea, progresul și 
pacea omenirii — idealuri scumpe 
atît Romîniei, cît și Indiei".

Mulțumind pentru salutul și cal
dele urări primite din partea pre
ședintelui Republicii India, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
a rugat pe ambasador să transmită 
din partea poporului romîn și a sa 
personal cele mai bune urări de să
nătate și fericire președintelui Re
publicii India și de prosperitate po
porului indian.

„Poporul romîn — a spus pre
ședintele Consiliului de Stat — 
nutrește profunde sentimente de 
stimă și prietenie față de poporul 

indian. Prețuirea reciprocă, tradi
țiile de colaborare statornicite de-a 
lungul anilor, atașamentul profund 
pentru cauza păcii, dorința sinceră 
de a fi de folos unul altuia în ope
ra de construcție din țările noas
tre — toate acestea apropie tot mai 
mult popoarele noastr.e, cimentează 
legăturile de prietenie dintre ele".

„Relațiile dintre R. P. Romînă și 
Republica India, expresie a idea
lurilor comune de bună înțelegere 
și colaborare între state, servesc 
cauza întăririi păcii în întreaga 
lume — a arătat, în continuare 
vorbitorul. Popoarele noastre au 
nevoie de pace pentru a-și desfă
șura energiile lor creatoare în 
uriașa operă constructivă pe care 
o întreprind. Sîntem bucuroși să 
constatăm că în problemele funda
mentale, care privesc apărarea și 
consolidarea păcii în lume, dezar
marea generală și totală, promova
rea colaborării între popoare, po
zițiile țărilor noastre coincid“.

Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne a relevat că relațiile 
economice dintre cele două țări, ba
zate pe principiul egalității și avan
tajului reciproc, se dovedesc rod
nice și se dezvoltă într-un ritm sa
tisfăcător, volumul schimburilor 
convenite crescînd de la an la an. 
„Activitatea în comun a inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor romîni 
și indieni la construcția rafinăriei de 
la Gauhati, pe șantierele de explo
rări petroliere, aranjamentul pri
vind livrările de minereu de fier in
dian și de utilaje petroliere și in
dustriale romîne — a spus vorbito
rul — sînt cîteva realizări impor
tante în colaborarea noastră econo
mică. îndeplinirea cu succes a pla
nurilor de dezvoltare a țărilor noas
tre creează posibilități tot mai mari 
pentru lărgirea continuă a relațiilor 
în domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural. Guvernul ro
mîn împărtășește pe deplin părerea 
dv. că există posibilități pentru lăr
girea colaborării multilaterale din
tre țările noastre și vă asigur că în 
ce ne privește acordăm atenție a- 
cestor posibilități și vom face tot 
ce depinde de noi pentru a le con
cretiza”.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a asigurat pe ambasa
dorul Indiei că, în îndeplinirea mi
siunii sale, se va bucura de sprijin 
deplin din partea Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, a guvernului 
romîn și a sa personal.

La prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, cît și la convorbirea cor
dială care a avut loc apoi între pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și ambasa
dorul Indiei, M. P. Mathur, au asis
tat Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne.

Ambasadorul Indiei a fost însoțit 
de K. M. Kannampilly, consilier de 
ambasadă.

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ
a apărui :

À DOUA DECLARAȚIE 
DE LA HAVANA

Broșura cuprinde textul celei 
de „A doua Declarații de la Ha
vana11, precum și cuvîntările ros
tite cu acest prilej de primul mi
nistru Fidel Castro și de Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii 
Cuba.

Noi unități pentru 
deservirea populației

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
In vederea continuei îmbunătățiri 
a deservirii populației, în regiunea 
Banat s-au deschis de la începutul 
anului 24 unități noi de prestații 
ale cooperației meșteșugărești. In 
aceeași perioadă au fost moderni
zate și dotate cu utilaje alte 19 uni
tăți. Printre noile unități deschise 
de curînd sînt : un centru pentru 
încălțăminte de lux la Timișoara, 
un centru de tricotaje și două cen< 
tre de lenjerie pentru bărbați pe 
lingă cooperativa Artex-Arad, 5 
centre de croitorie și două de fri
zerie în cadrul cooperativei „Bănă
țeanul" din Sînnicolau Mare și 
altele.

Lucrări de reparații 
și modernizare în fabricile 

de conserve
în fabricile de conserve, care vor pre

lucra anul acesta cu circa 23.000 tone 
mai multe legume decît în anul trecut, 
se fac în prezent revizii generale a uti
lajelor și instalațiilor. Aproape 20 la sută 
din volumul planificat al lucrărilor a și 
fost executat.

In unele întreprinderi, paralel cu lucră
rile de reparații se instalează noi utila
je care vor contribui- la sporirea capaci
tății de producție, la modernizarea și îm
bunătățirea proceselor tehnologice. Ca
pacitățile de prelucrare a conservelor de 
fructe de pădure (fragi, smeură etc.) în
registrează însemnate creșteri la fabricile 
din Burdujeni, Vălenii de Munte, Dej, Ha
țeg, R. Vîlcea etc.

Lucrările de reparații și modernizare a 
fabricilor de conserve vor duce și la 
creșterea productivității muncii cu 
circa 6 la sută.

(Agerpres)

Folosirea terenurilor 
in pantă

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
In zona deluroasă a regiunii Ploiești 
au început pregătirile în vederea 
plantării de pomi fructiferi. Pe o 
suprafață de 9.369 ha. se vor planta 
anul acesta 1.600.000 bucăți meri, 
peri, cireși etc. Pe aproape 4.800 ha. 
pomii vot fi sădiți în primăvara 
aceasta. Cele mai mari suprafețe 
se vor planta pe terenurile în pantă 
din raioanele Teleajen, Clslău, 
Buzău și Rm. Sărat.

Specialiști de la sfatul popular 
regional, centrele de combatere a 
eroziunii solului și de la stațiile 
de cercetări hortivitioole Voinești, 
Valea Călugărească, Pietroasele au 
mers pe teren și au întocmit studii 
și proiecte în vederea executării 
lucrărilor de plantații.
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consacrată problemelor coexistenței pașnice
VIENA 21 (Agerpres). — La 20 

februarie ziarul „Volksstimme“ a 
publicat rezoluția Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Aus
tria consacrată problemelor coexis
tenței pașnice.

C.C. al P.C. din Austria, se spune 
în rezoluție, consideră lupta pentru 
pace și coexistență pașnică drept 
una din sarcinile principale ale tutu
ror partidelor comuniste, iar această 
luptă trebuie să se întemeieze pe 
convingerea că în condițiile actuale 
războiul nu este o inevitabilitate fa
tală. Considerînd menținerea păcii 
și lupta pentru dezarmare generală 
ca problema centrală a timpurilor 
noastre, C.C. al P.C. din Austria 
condamnă poziția conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania care 
este în contradicție cu Declarația 
Consfătuirii celor 81 de partide co
muniste și muncitorești. Conducăto
rii Partidului Muncii din Albania — 
se spune în rezoluție — aduc pre
judicii luptei Uniunii Sovietice și 
altor popoare pentru pace, mișcării 
muncitorești internaționale.

Comitetul Central al P.C. din Aus
tria salută hotărîrile sesiunii de la 
Stockholm a Consiliului Mondial al 
Păcii și declară că partidul va spri
jini cu toate forțele aceste hotărîri. 
Pentru Austria are o însemnătate

O© o

Afirmațiile lui W. Brandt dezmințite d8 realitate
Declarația lordului-primar al orașului Coventry, Kelow
LONDRA 21 (Agerpres). — TASS. 

Lordul-primar al orașului Coventry, 
Kelow, șeful delegației engleze care 
a făcut o vizită de o săptămînă în 
Republica Democrată Germană și 
s-a reîntors recent în Anglia, a 
dezmințit afirmațiile absurde ale 
primarului Berlinului accidental, 
Brandt, în legătură cu situația din 
R.D.G. Luna trecută, Brandt a decla
rat că în R.D.G. nu ar exista demo
crație. El a făcut această declara
ție ia postul de radio britanic B.B.C.

----------- O® O-----------
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încetarea grevei minerilor din Decazeviiic
PARIS 21 (Agerpres). — TASS : 

Minerii din Decazeville au hotărît 
să reia lucrul la 23 februarie, în
cetând greva lor subterană de 64 de 
zile. în această luptă eroică împo
triva planurilor de reducere a ex
tracției cărbunelui, pentru dreptul 
lor la muncă, participanții la grevă 
s-au lovit de crîncena intransigență 
a guvernului.

Minerii, sprijiniți de toți oamenii 
muncii din Franța, au reușit să 
zdruncine această intransigență. 
Guvernul a acceptat pînă la urmă 
să discute cu reprezentanții mineri
lor revendicările și propunerile lor. 
El însă nu a renunțat la intenția 
sa de a închide minele care pot fi 
„nerentabile" în condițiile concu
renței crescînde din partea celor
lalți particlpanți ai „Pieței co
mune“.

Comitetul intersindical al mineri

uriașă pteîntîmpinarea înarmării 
forțelor militare vest-germane cu 
arma atomică, precum și crearea 
unei.zone denuclearizăte în Europa 
centrală.

Comuniștii din Austria aduc o 
contribuție importantă la cauza în
tăririi păcii, intensificînd lupta 
pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii de neutralitate a țării, mo- 
bilizînd masele la lupta împotriva 
aderării la Piața Comună și dêpu- 
nînd eforturi pentru a obține ca 
Austria să nu devină o unealtă a 
politicii N.A.T.O. și a militarismului 
vest-german.

în rezoluție se arată că înfăptui
rea noului Program al P.C.U.S. va 
exercita o mare influență asupra 
dezvoltării întregii lumi.

Partidul Comunist din Austria a 
tras concluzii importante pentru 
munca sa politică și ideologică din 
hotărîrile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. și din Consfătuirile parti
delor comuniste și muncitorești 
care au avut loc în 1957 și 1960. 
Aceasta și-a găsit expresia îndeo
sebi în tezele program cu privire la 
căile Austriei spre socialism, în ho
tărîrile Congresului al XVIII-lea al 
P.C. din Austria cu privire la re
înnoirea demooratică a Austriei.

„Am lucrai cîte 16 ore pe zl în 
timpul vizitei noastre în R.D. Ger
mană, a declarat Kelow, peniru a 
cerceta afirmațiile în legătură cu 
existența unor metode nedemocra- 
tice și am descoperit că aceste aiir- 
mații nu corespund deloc realității”.

Kelow a condamnat poziția postu
lui de radio B.B.C. care a oferit lui 
Brandt putința de a-și expune 
punctul de vedere, fără a acorda 
autorităților R.D.G. posibilitatea să 
răspundă ia acuzațiile lui Brandt.

lor a dat publicității o rezoluție în 
care cheamă pe mineri să reîn'ceapă 
lucrul, dar să continue lupta și să 
stăruie pentru promovarea ünei 
politici corespunzătoare intereselor 
naționale.

Divergente între 
Guatemala și Anglia

GUATEMALA CIT5Y — După 
cum anunță agenția Reuter — 
președintele Guatemalei, Yidigoras 
Fuentes, a declarat la o conferință 
de presă ținută la 20 februarie că 
tratativele dintre Guatemala și 
Marea Britanie în legătură cu Hon
durasul britanic par să fie sortite 
eșecului.

In acest caz, a arătat el, Guate
mala va expulza englezii din Hon
duras și va închide întreprinderile 
britanice de aici.

DELHI 21 (Agerpres). — TASS : 
în India continuă alegerile generale. 
Au început alegerile parlamentare 
și în statul Maharashtra. Primul mi
niștrii Nehru, care s-a înapoiat în 
capitală din călătoria electorală de 
nouă zile prin țară, a luat cuvîntul 
la 20 februarie la patru mitinguri. 
Nehru a criticat cu vehemență 
„Partidul Swatantra", „Bharatiya 
Jan Sangh" și alte partide de 
dreapta care încearcă să îndepărteze 
India de pe drumul ales al dezvol
tării naționale, al neaderării la 
blocuri militare, al prieteniei cu 
toate țările.

Nehru a demascat uneltirile for
țelor reacțiunii din circumscripția 
electorală Bombay-ul de nord. A- 
ceste forțe îl sprijină, pe candidatul 
de dreapta Kripalani împotriva mi
nistrului Apărării, Khrisna Menon.

Nehru a declarat că reacțiunea 
poate duce țara la pieire atrăgînd-o 
în războiul rece și recurgînd la me
todele maccarthismului care au adus 
mari prejudicii S.U.A. El a arătat că
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Urmările uraganului în R.
BONN 21 (Agerpres). — în Germa

nia occidentală steagurile sînt arbo
rate în bernă în semn de doliu pentru 
cei care și-aii găsit moartea în timpul 
inundației în regiunile nordice ale 
țării. Potrivit ultimelor știri transmise 
de agențiile occidentale de presă, și 
care cuprind cifre încă provizorii, 
numărul morților se ridică la 269, iar 
alte 316 persoane sînt date dispărute. 
Autoritățile din Hamburg își exprimă 
teama că numai în acest oraș și-au 
găsit moartea peste 400—500 de oa
meni. 20.000 de mii de oameni sînt 
încă izolați în regiunile inundate. 
Aceștia sînt aprovizionați cu alimente 
și apă potabilă cu ajutorul helicopte
relor. Una din cele mai mari clădiri 
ale orașului a fost transformată în 
morgă deoarece morga municipalită
ții a devenit neîncăpătoare.

După primul șoc provocat de a- 
ceastă calamitate naturală, în cercu- 

Fotografia de mai sus înfățișează un aspect al Hamburgulul după 
catastrofă : locuitori ai orașului părăsesc casele avariate.

Kripalani este sprijinit numai de 
reacționari, de sacii cu bani, de ma
rea presă capitalistă. Aceste ele
mente, a continuat Nehru, au făcut 
ca Menon să devină o țintă a atacu
rilor, dar de fapt ei s-au năpustit cu 
furie asupra politicii externe și in
terne a Indiei în ansamblu.

Nehru a criticat vederile politice 
și economice ale partidelor reacțio
nare — Partidul Swatantra și Bhara
tiya Jan Sangh. El a subliniat că 
grupările de dreapta în general nu 
au programe de dezvoltare socială 
și economică, și că aceste partide 
ignorează probleme importante ca 
necesitatea dezvoltării industriei, a 
avîntului agriculturii, a lărgirii sis
temului de învățămînt. „Bharatiya 
Jan Sangh“, a spus el, vrea să 
transforme India într-un stat teo
crat, acest partid vrea să arunce In
dia cu 2.000 de ani în urmă.

Partidul Swatantra încearcă să 
împiedice dezvoltarea industrială a 
țării, a subliniat Nehru. Nimeni, a 
adăugat el, nu ar putea să sprijine 
o idee atît de fantastică.

F. Germană
rile opiniei publice din Germania 
occidentală se pune întrebarea cum 
de a devenit în general posibilă o 
astfel de catastrofă care a costat vie
țile a sute de oameni și a pricinuit 
pagube de miliarde de mărci. După 
cum rezultă din relatările ziarelor, 
guvernul de la Bonn și guvernele 
laenderelor au cheltuit fonduri neîn
semnate pentru consolidarea vechilor 
diguri și baraje.

După inundația de mari proporții 
care a avut loc în Olanda în 1953, 
în urma controlului digurilor aflate 
în regiunile de litoral ale R.F.G. s-a 
stabilit că ele nu prezintă siguranță 
și nu pot rezista unei puternice pre
siuni a apei. Totuși, în ciuda aces
tui fapt alarmant, de atunci s-a făcut 
foarte puțin pentru consolidarea digu
rilor și asigurarea securității popu
lației.

uarjMimi;

Istoria este o judecătoare necru
țătoare. Peste unele fapte și docu
mente care fac pentru moment „sen
zație", ea așterne cu dispreț praful 
uitării și reține pentru posteritate pe 
..acelea care dau un sens, o orien
tări dezvoltării sociale. Ce a reți- 
țu.l istoria universală din eveni
mentele anului 1848 ? Revoluțiile so
ciale și Manifestul Partidului Co
munist, elaborat de Marx și Engels. 
Ce va reține ea din evenimentele 
anului 1961 ? Pe plan științific și teh
nic — primele zboruri ale omului în 
Cosmos ; pe plan politic și social — 
Programul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice aprobat. de Con
gresul al XXII-lea.

Față de planul construirii so
cietății comuniste, programele și 
planurile partidelor și guverne
lor burgheze au fost și sînt „eveni
mente" care mor, care se topesc în 
ceața uitării la scurtă vreme după 
ce s-a uscat cerneala tiparului care 
le-a imprimat. Și este firesc să fie 
așa. Un program însuflețește poporul 
atunci cînd e realist și răspunde as
pirațiilor lui, cînd îi dă o perspec- 
tivă„-luminoasă a viitorului, cînd îi 
< ită nu numai țelul, dar și mijloa- 
ceîe și căile pe care trebuie să le 
străbată pentru a transforma pre
vederile programului în realitate 
palpabilă. La începutul acestui an, 
președintele S.U.A., Kennedy, a de
clarat : „Voi prezenta în curînd Con
gresului un plan cincinal de expan
siune comercială — un program de 
mare amploare... El va permite ce
lor mai importante industrii ale 
noastre să lupte cu cele din Europa 
occidentală pentru a-și asigura cli
entela europeană“ ! Un asemenea 
„program" poate bucura marile 
monopoluri, care l-au inspirat, dar 
americanul de rînd — muncitorul, 
fermierul, omul de pe stradă — luînd 
cunoștință de el, în cel mai bun caz 
ridică indi-oront din umeri.

Programul P.C.U.S. prevede mă
surile necesare ca în viitorii 20 de 
ani poporul sovietic să atingă cel 
mai înalt nivel de trai din lume. 
Milioanele de oameni sovietici care 
se mută anual în locuințe noi, ze

cile de milioane care văd an de an 
cum li se majorează veniturile, care 
au obținut anul trecut mai multe 
bunuri decît acum doi ani, iar anul 
acesta vor obține mai mult decît 
anul trecut, consideră al lor acest 
program de acțiune.

întruchipare a năzuințelor poporu
lui spre înflorire economică și bu
năstare, planul de 6 ani de dezvol
tare a economiei noastre naționale 
a devenit programul de muncă și 
de luptă al întregului popor munci
tor — mărturie fiind însuși succesul 
cu care se înfăptuiește.

Comparați aceste programe, care 
mobilizează energiile spre creșterea 
nivelului de trai și dezvoltarea for-
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țelor de producție, cu declara
ția primului ministru al Fran
ței, Michel Debré : „Trebuie să 
avem curajul de a limita sau 
de a frîna cheltuielile de con
sum", a aceluiași Debré care 
și-a trasat linia politicii economice 
cînd a venit la putere, prin cuvin
tele „S-au cerut sacrificii muncito
rilor, li se vor mai cere". Compa
rați condițiile de trai și pers
pectivele de viitor ale oamenilor so
vietici, ale poporului nostru ca și 
ale popoarelor din alte țări socialis
te, cu următoarele recunoașteri ale 
revistei sindicatelor reformiste ame
ricane, „American Federationist" : 
„Nu v-ați culcat niciodată flămînd? 
V-ar place oare dacă ați face-o nu 
o dată sau de două ori, ci zi de zi, 
săptămînă de săptămînă, în decur
sul tuturor anilor amari ai vieții 
dvs. scurtate în mod tragic? Aceas
ta este soarta grea a peste jumăta
te din un miliard opt sute de mi
lioane de bărbați, femei și copii din 
lumea necomunistă... Aproape 15 
din 18 oameni trăiesc în lumea prb 
vațiunilor, cu toate fenomenele în
soțitoare : boli, analfabetism și 
moarte prematură" ! Pentru acești 

oameni, Programul P.C.U.S. și reali
zările statului sovietic, programele 
și realizările de pînă acum ale ță
rilor socialiste sînt un uriaș sprijin 
moral în lupta lor.

Și dumnealor fac planuri
în perioada primelor planuri cin

cinale sovietice, toată presa „lumii 
libere" și toți economiștii burghezi 
vorbeau despre falimentul acestor 
planuri și despre „incompatibilitatea 
lor cu libertatea“, pe care o identi
fică cu libertatea de a exploata. 
Orice plan de stat — susțineau 
ei — este o constrîngere, un a- 
tac la adresa dreptului de pro
prietate, dreptului de a dispune 
liber de capital. Acum, cînd succe
sele planurilor sovietice și celor din 
celelalte țări socialiste sînt cu ne
putință de contestat, cînd economia 
planificată este sinonimă în ochii 
marilor mase cu progresul social, 
economiștii burghezi au făcut o în
toarcere de 180 do grade.

La Brighton, Conferința partidului 
conservator britanic a adoptat anul 
trecut un plan de zece ani. In Fran
ța, guvernul a definitivat al patru
lea plan economic (pentru perioada 
1962-1965). încă la începutul anului 
1961 președintele Kennedy a înfiin
țat o comisie cu sarcina „de a ela
bora în linii generale obiectivele 
naționale și programele pentru ur
mătorii zece ani sau pentru un ter
men mai îndelungat". De altfel, în 
Statele Unite se ocupă cu întocmi
rea de „planuri" atît comisii guver
namentale, cît și organizații private 
și chiar persoane particulare.

Se spune că amorul e orb. Dar 
dragostea actuală pentru planifi
care — pentru un anumit fel de 
„planificare" — nu este oarbă și, 
mai ales, deloc dezinteresată. Ea 
urmărește scopurile acelora care 
sînt stăpîni în casă, care au în mînă 
pîinea și cuțitul, care dictează con
dițiile, într-un cuvînt scopurile ma
rilor monopoluri capitaliste. Și prin
cipalul lor scop este să-și măreas
că profiturile, să-și întărească do
minația, să-și distrugă concurenții. 
E destul să-ji arunci privirea pe 

lista membrilor Comisariatului de 
plan din Franța, de exemplu, sau 
a comisiilor acestuia pe ramuri, ca 
aă-ți dai seama în slujba căror in- 
eresei este așa-zisa planificare. Din 

comisia de plan pentru siderurgie 
fac parte președintele întreprinderi
lor Sidelor, directorul general ad
junct al întreprinderilor Usinor, vi
cepreședintele companiei Forges de 
Chatillon și alți directori, directori 
generali și președinți. Din 37 de 
membri ai comisiei, doar patru sînt 
„reprezentanți" ai salariaților, adică 
membri ai sindicatelor reformiste, 
care apără în această comisie... 
cîte o lefșoară suplimentară.

La baza tuturor acestor „progra
me" de dezvoltare și „planuri" stă 
basnvul capitalismului „organizat“, 
capitalismului „planificat", în stare 
— după spusele autorilor lui — să 
lecuiască sistemul capitalist de cri
ze și de toate celelalte rdcile. Dar 
cum pot fi acestea eliminate, cînd 
nu sînt înlăturate cauzele care le 
generează — proprietatea privată 
asupra mijloacelor de producție, ex
ploatarea muncii salariate, anarhia 
în producție și concurența ?

Practica, viața, care verifică toa
te teoriile și toate experiențele, a 
dat un răspuns clar, categoric, a- 
cestor teorii. „Reglementarea“, „or
ganizarea", economiei capitaliste 
n-au fost în stare să împiedice 
nici crizele succesive prin care a 
trecut economia S.U.A. și a altor 
țări capitaliste în perioada postbeli
că, nici șomajul de pe urma căruia 
suferă zeci de milioane de proletari, 
nici mizeria sutelor de milioane de 
subalimentați, nici disproporțiile în 
economie, nici lupta gangsterească 
de concurență între marile mo
nopoluri. Cu titlu de exemplu 
arătăm rezultatele oficiale ale unei 
astfel de „planificări" efectuate în 
Franța : „Planul a fost îndeplinit în 
proporție de 75 la sută la cărbune, 
30 la sută la mașini agricole, 88 la 
sută la electricitate, 36 la sută la fire 
de lînă, 118 la sută la petrol rafi
nat, 50 la sută la fire de bumbac". 
Cifrele arată cît se poate do 
elocvent că în capitalism așa-zisele 
planuri nu au la bază o apreciere 
științifică a resurselor existente, sta
bilirea unor proporții precise, obli
gatorii între ramuri. Așa-zisa pla
nificare a economiei capitaliste nu 
este altceva decît o simplă presu
punere a dezvoltării viitoare a di
feritelor ramuri ale economiei. Dacă 

rezultatele mu se potrivesc cu pre
vederile — asta n-are nici o im
portanță. Autorii unui asemenea 
plan puteau cu același succes să-și 
întrebuințeze fantezia la „calculul“ 
numerelor cîștigătoare la ruletă ori 
la loterie !

Adevărata planificare, reală și 
eficientă, îmbină previziunea știin
țifică a dezvoltării economice cu 
organizarea îndeplinirii planului, cu 
subordonarea tuturor activităților 
în vederea atingerii țelului pro
pus. Or, o asemenea planifi
care presupune o altă organi
zare a socielății, în care mij
loacele de producție sînt în stăpî- 
nirea colectivității, iar toate forțele 
productive sînt dirijate de un cen
tru unic. Aceasta este — mai e ne
voie s-o spunem? — organizarea 
socialistă a societății. în această so
cietate, lupta pentru proiit și concu
rența sînt înlocuite cu efortul con
jugat al tuturor spre același țel : 
bunăstarea tuturor.

Programul P.C.U.S., planurile și rea
lizările țărilor socialiste au efecte 
profunde în lupta oamenilor muncii, 
contribuie într-o imensă măsură la 
revoluționarea conștiinței clasei 
muncitoare, popoarelor din lumea 
capitalistă. Nici o comisie de cer
cetare a activității antiamericane 
(citiți : anticapitaliste) nu poate 
înăbuși puternica influență a a- 
cestor „agitatori periculoși" și nici 
o lege McCarran nu le poate pre
tinde să se înregistreze la Ministe
rul de Justiție. împotriva acestor pla
nuri și a influenței socialismului ce 
crește datorită succeselor obținute 
de țările socialiste în întrecerea paș
nică cu capitalismul, burghe
zia monopolistă încearcă să folo
sească așa-zisa ei planificare în 
scopuri demagogice, de amăgire 
a muncitorilor : dacă în țările 
socialiste planificarea duce la 
creșterea nivelului de trai, să vă 
facem și noi un plan frumos ; de ce 
să vă uitați la alții? Planul britanic 
făgăduiește muncitorilor că peste 
zece ani salariile „vor crește" cu o 
treime. în perspectiva decenală, gu
vernul a elaborat însă deocamdată 
un program mai redus și mai „rea
list", un „program de austeritate", 
care, lăsînd liberă creșterea profitu
rilor, prevede între altele înghe
țarea salariilor, mărirea impozitelor 
pe salarii și scăderea impozitelor 
pe beneficii etc. în primele nouă 
luni ale anului 1961, profiturile a 

două mii de societăți s-au ridicat la 
2 miliarde 600 de milioane de lire 
sterline, cu 200 de milioane mai 
mult decît în 1960. Salariile reale 
ale muncitorilor au scăzut anul tre
cut cu 5 la sută. Ei bine, raționează 
domnul Selwyn Lloyd, ministrul Fi
nanțelor (dar o spune mai pe oco
lite) să ne mulțumim fiecare cu ce 
încasăm : noi cu profiturile în creș
tere, voi cu salariile înghețate, noi 
cu impozitele reduse, voi cu impozi
tele mărite. în schimb vă promit că 
peste zece ani o să fie bine... E clar 
că un asemenea „plan" nu este de
cît o încercare demagogică de a 
zugrăvi cu puțină culoare trandafi
rie orizontul unui cer întunecat.

Sâ se modifice, 
dar să nu se schimbe nimic

Nu numai burghezia monopolistă 
s-a îndrăgostit în ultimii ani de pla
nificare, ci și social-democrația de 
dreapta. Caracterul perimat al capi
talismului apare tot mai evident — 
și chiar unii lideri și apărători ai 
lui sînt puțin dornici să-l mai susțin- 
nă fățiș. însuși șeful guvernului Spa
niei fasciste, generalul Franco, a 
declarat : „Apărarea civilizației 
occidentale nu înseamnă apărarea 
capitalismului. Dimpotrivă, capitalis
mul este o povară pentru lumea oc
cidentală". Cu atît mai mult nu-1 
mai pot susține pe față cei care se 
intitulează „socialiști“. Proiectul de 
program fundamental al Partidului 
Socialist Francez prevede „transfor
marea profundă a societății prin 
planificarea socialistă a economiei“. 
Dar o adevărată planificare impune 
în prealabil „exproprierea expro
priatorilor", naționalizarea principa
lelor mijloace de producție aflate 
astăzi în ghearele monopolurilor. 
Aici, domnii socialiști de dreapta nu 
mai sînt de acord. „Planificarea so
cialistă — spune proiectul Partidu
lui Socialist Francez — nu implică... 
stăpînirea colectivității asupra tu
turor mijloacelor de producție". 
Dar cum poți face o „planificare 
socialistă" cînd mijloacele de pro
ducție și de schimb nu sînt în pro
prietate obștească? Dacă „socia
lism" este acolo unde domnește oli
garhia financiară, unde puterea o 
au monopoldrile, atunci ce este ca
pitalismul monopolist de stat ? Aci 
apare clar ce fel de „transformare 
profundă" a societății doresc să rea
lizeze „prin planificare" liderii socia

liști de dreapta — o transformare 
după rețeta să se modifice, dar să 
nu se schimbe nimic 1

Numai că proletariatul francez — 
ca și cel din alte țări capitaliste — 
are alte vederi, alte concepții. El 
știe că în cadrul statului burghez 
nu se poate schimba caracterul re
lațiilor de producție, atîta timp cît 
puterea politică rămîne în mîna bur
gheziei.

Viitorul nu depinde 
de cu.oarea ochelarilor
„Viitorul societății — scria un eco

nomist burghez, Rossi, — depinde 
în mare măsură de felul cum vrem 
să-l vedem". Realitatea și-a bătut 
joc de această „teorie". Viitorul nu 
depinde de culoarea ochelarilor. 
Nu-i suficient să vrei să vezi tran
dafiriu viitorul pentru ca societatea 
să se transforme într-o grădină în
florită. Nici hașișul, nici metoda de 
autosugestie a doctorului Coué, nici 
propunerea domnului Harriman de 
a desființa cuvîntul capitalism, nici 
programele burgheze ori social-de- 
mocrate de dreapta nu pot înlocui 
orînduirea capitalistă, nu pot des
ființa exploatarea și mizeria, nu 
pot înlătura crizele și șomajul. Pro
gramele nu pot fi simple fantezii, 
creații subiective ale unor minți în
fierbântate. Ele au la bază anali
za științifică a realității, cunoașterea 
legilor după care se dezvoltă so
cietatea. Programele partidelor co
muniste din lumea capitalistă țin 
seama de aceste legi, cînd înscriu 
în ele lupta pentru transformarea 
revoluționară a rânduielilor burghe
ze. Programele partidelor comu
niste din țările socialiste, pla
nurile de stat din aceste țări, țin 
seama de legile de dezvoltare ale 
orînduirii socialiste, atunci cînd 
prevăd creșterea impetuoasă a tutu
ror forțelor de producție, îmbunătă
țirea necontenită a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii. Programul 
P.C.U.S., bazîndu-se pe legile tre
cerii treptate de la socialism la co
munism, conturează cu claritate vii
torul apropiat, grandios, pe care și-1 
făuresc oamenii sovietici, conduși 
cu mînă sigură de partidul lor 
marxist-leninist. Forța programelor 
comuniste constă în caracterul lor 
științific, în faptul că sînt programe 
de acțiune, practice și realiste. De 
aceea ele capătă viață, de aceea 
ele se înfăptuiesc pas cu pas, zi 
de zi.

ILIE ZAHARIA
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Dezarmarea — cerință imperioasă Să îic eliberat A. Gizenga !

pentru asigurarea păcii

Răspunsul guvernului indian 
la propunerile U. R. S. S.

„0 atitudine constructivă“

După zborul orbital 
al lui John Glenn

Felicitările transmise de N. S. Hrușciov

DELHI 21 (Agerpres). — TASS : 
După cum transmite Biroul indian 
de informații, la 19 februarie Jawa
harlal Nehru, primul-ministru al 
Indiei, à adresat răspunsul la me
sajul lui N. ' S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu privire la convocarea 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare la nivelul șefilor de gu- 
yerne sau de state.

în răspunsul său, Nehru declară : 
„Sînt întru totul de acord cu dv. 
că realizarea unui acord cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
constituie problema cea mai vitală 
pentru viitorul omenirii“. Nehru își 
exprimă însă teama că în legătură 

,cu alegerile pentru Parlamentul in
dian, .care ge țin în prezent, și for-

Pozîțîa Braziliei 
față de tratativele 
pentria dezarmare

RIO DE JANEIRO 2f (Agerpres). 
TASS.

La Rio de Janeiro a fost dat publi
cității răspunsul președintelui Bra
ziliei, Joao Goulart, și primului mi
nistru Tancredo Neves la mesajul' 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S,, N. S. Hrușciov, care con
ține propunerea cà la lucrările Co
mitetului celor 18 țări pentru dezar
mare să participe șefii de guverne. 
Cei doi oameni de stat din Brazilia 
subliniază importanța uriașă a ini
țiativei lui N. S. Hrușciov. Ei de
clară că dezarmarea este o proble
mă de cea mai mare importanță a 
contemporaneității și că „soluționa
rea ei definitivă se poate obține nu
mai la cel mai înalt nivel*.

în răspuns se arată totodată că 
jguverhul brazilian consideră că ar 
fi indicat ca întîlnirea miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor 18 țări 
care fac parte din comitetul pentru 
dezarmare să aibă loc în martie, 
subliniindu-se că pentru Brazilia 
„nu este exclusă posibilitatea de a 
fi reprezentată la conferința la cel 
mai înalt nivel după ce întîlnirea 
(miniștrilor — N. R.) ar realiza un 
progres care ar determina necesita
tea convocării conferinței șefilor de 
state sau de guverne“.

marea noului guvern, care va urma, 
el nu va avea posibilitatea să 
părăsească India la mijlocul lunii 
martie.

„Voi lua cu plăcere parte la o 
asemenea consfătuire, spune Nehru 
în continuare, dacă ea ar putea*să 
aibă loc într-un moment cînd voi 
avea posibilitatea să particip și eu“.

După părerea lui J. Nehru, data 
cea mai indicată pentru convocarea 
consfătuirii ar fi sfîrșitul lunii 
aprilie.

în încheiere, Nehru declară încă 
o dată că, deși este extrem de o-, 
cupat cu treburile interne, el este 
gata să participe la consfătuire, 
dacă prezența lui ar putea fi de 
vreun folos. „Nădăjduiesc că veți 
primi favorabil propunerea mea ca 
ședințele comitetului la nivelul șe
filor de guverne să aibă loc ceva 
mai tîrziu, întrucît aceasta nu va 
provoca întîrzierea discutării rea
liste a problemei, și comitetul își 
ya putea prezenta raportul către 
Ö.N.U. pînă la dată de .1 iunie”«

ZÜRICH 21 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului elvețian 
„Die Tat“, Philip Noel-Baker, mem
bru laburist al Camerei Comunelor 
din Anglia, fost ministru britanic 
a declarat : „Propunerile lui Hruș
ciov arată că Moscova este dispusă 
să ducă tratative serioase. Reluarea 
experiențelor de către Occident pre
văzută în planurile occidentale nu 
l-a împiedicat să adopte o atitudine 
constructivă“.

în legătură cu propunerea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. referitoare la partici
parea șefilor de guverne (state) 
la conferința de la Geneva pen
tru dezarmare, Philip Noel-Baker 
declară : „Hrușciov a făcut propu
nerea sa cu multă seriozitate. înce- 
pînd din 1955, el a făcut tot ce i-a 
stat în puteri pentru a realiza de
zarmarea în condițiile unui control 
internațional... Dacă prim-miniștrii 
s-ar întilni la conferința celor 18 
state, problema dezarmării ar de
veni în mod inevitabil cea mai im
portantă problemă a lumii. Acest 
lucru ar face dificil eșecul tratati
velor^

DJAKARTA. — Scriitorii indonezieni 
au adresat lui U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., o telegra
mă de protest în legătură cu „rolul 
pe care l-au jucat trupele O.N.U. în 
arestarea lui Gizenga“. Scriitorii au 
cerut ca U Thant să dispună elibera
rea imediată a lui Gizenga.

Pe Gizenga îl amenință moartea. 
Sarcina tuturor luptătorilor pentru li
bertate de pretutindeni este de a-l 
salva, scrie înfr-un editorial ziarul 
„Harian Rakjaf“. Imperialiștii și neoco- 
lonialiștii urmăresc să-l extermine pe 
Gizenga ca prin aceasta să ucidă spi
ritul de luptă pentru independență. 
De aceea, salvarea lui Gizenga în a- 
ceste condiții înseamnă înfăptuirea nu 
numai a unei acțiuni umanitare, dar și 
unei acțiuni politice. Salvarea lui Gi
zenga în condițiile actuale ale Africii 
reprezintă o manifestare concretă a 
luptei anticoloniale și anfiimperialisfe.

LONDRA 21 (Agerpres). — Săp- 
tămînalul britanic „Economist", or
ganul neoficial al influentelor 
cercuri din City, dezvăluie noi amă
nunte cu privire la manevrele mo
nopolurilor internaționale interesate 
în exploatarea marilor bogății .ale 
Katangăi,

Interesele contradictorii ale mo
nopolurilor belgiene și engleze — 
sprijinitoare ale lui Chombe — pe 
de o parte, și americane — spriji
nitoare ale lui Adoula — pe de altă 
parte, au coincis însă într-un punct: 
„dorința de înjăturare a lui Gizen
ga". Potrivit articolului din „Eco
nomist“, se pare că împăcarea tem
porară care a intervenit între aceste 
interese, în scopul lichidării conti
nuatorului operei lui Lumumba, va 
dăinui.

OtO

Comandamentul 0. N. U. face noi concesii lui Chombe

MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS. 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a fe
licitat, în numele poporului sovie
tic, pe președintele John Kennedy 
și poporul american cu prilejul 
lansării reușite a unei nave cos
mice cu un om la bord.

într-o telegramă trimisă la 
februarie la Washington,

21
N. S. 

Hrușciov roagă pe președinte să 
transmită pilotului cosmonaut John 
Glenn felicitări cordiale și cele mai 
bune urări.

în telegramă se spune, printre 
altele :

„Aș vrea să sper că geniul omu
lui, care pătrunde în adîncurile Uni
versului, va reuși să găsească căi 
spre o pace trainică și să asigure 
prosperitatea tuturor popoarelor

de pe planeta noastră — Pămîntul, 
care în secolul Cosmosului, deși nu 
pare atît de mare, continuă să fie 
scumpă tuturor locuitorilor săi.

Dacă țările noastre și-ar uni 
eforturile — științifice, tehnice și 
materiale — pentru cucerirea Cos
mosului, acest lucru ar fi foarte 
util pentru dezvoltarea științei și 
ar fi primit cu bucurie de toate 
popoarele care doresc ca realiză
rile științifice să fie folosite pentru 
binele omului și nu în scopul „răz
boiului rece“ și al cursei înarmări
lor“.

De asemenea, piloții cosmonauți 
sovietici Iuri Gagarin și Gherman 
Titov l-au felicitat pe John Glenn 
pentru înfăptuirea cu succes a zbo
rului cosmic în jurul Pămîntuluj,

Amănunte despre zborul navei

fs?

I
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demonstrație pentru pace. Pârtiei- 
scris : Pacea este singura noastră 

nucleare 1

La New York a avut loc o mare 
panții purtau pancarte pe care era 
apărare ! Să înceteze experiențele

ELISABETHVILLE 21 (Ager
pres). — Jandarmeria katangheză 
a intrat din nou în acțiune. După 
cum reiese din relatările agențiilor 
de presă, sub privirile impasibile 
ale forțelor O.N.U. armata lui 
Chombe a pornit o ofensivă în nor
dul Katangăi împotriva unităților 
armatei naționale congoleze. „For
țele katangheze, continuîndu-și îna
intarea în nordul provinciei, au ocu
pat localitatea Kabalo, important 
nod rutier și feroviar’’ — scrie la 
20 februarie cotidianul „L’Essor du 
Katanga“, care apare la Elisabeth- 
ville.

Trupele katangheze, scrie cores
pondentul agenției France Presse, 
se apropie de Albertville.

încercînd să nege veridicitatea 
acestor relatări, reprezentantul 
O.N.U. la Elisabethville, Rols Ben
net, a invocat argumentul că „în 
capitala congoleză nu au parvenit 
știri despre ofensiva forțelor katan
gheze în nordul acestei provincii“, 
în același timp însă el a recunoscut 
că „reducerea contingentelor O.N.U. 
din nordul Katangăi nu permite 
efectuarea unui control deplin asu
pra acestui vast teritoriu“.

Paralel cu retragerea sistematică 
a „căștilor albastre“ din Katanga
— condiție pusă de Chombe în 
schimbul acceptării colaborării cu 
guvernul central și îndeplinită, după 
cum se vede, cu docilitate de O.N.U.
— funcționarii acestei organizații 
internaționale au hotărît să renunțe 
la controlul O.N.U. asupra întreprin
derilor din Elisabethville ale socie-

Sporirea cheltuielilor 
militare în Ânglia

LONDRA. Anglia intensifică chel
tuielile pentru înarmare.

„In raportul pregătit pentru par
lament — transmite agenția Reu
ter — guvernul britanic arată că în 
1962—1963, bugetul pentru apărare 
va fi de 1.121.000.000 lire sterline 
față de circa 1.655.000.000 lire ster
line pentru anul în curs'1.

Cuba nu este singură!

tății „Union Minière“, deși, după 
cum se știe, această societate nu a 
început încă să plătească impozitele 
guvernului central.

Această acțiune constituie o nouă 
concesie făcută lui Chombe care 
a condiționat de acest lucru „rati
ficarea“ de către parlamentul său 
a acordului de la Kitona.

CAPE CANAVERAL 21 (Ager
pres). — Agențiile occidentale de 
presă continuă să transmită amă
nunte în legătură cu zborul navei 
cosmice americane „Friendship 7”, 
la bordul căreia s-a aflat cosmonau
tul american John Glenn jr. După 
cum relatează agenția France Presse, 
„specialiștii americani consideră că. 
din punct, de vedere tehnic, zborul a 
dat satisfacție“. Colonelul Glenn 
a făcut cunoscute unele dificultăți 
apărute în timpul zborului. Astfel, 
la un moment dat, temperatura în 
cabină a crescut la 41 grade centi-

oto

Ciocniri între papuașî și poliția 
colonialista australiană

• Băștinașii din insula Buka s-au ridicat împotriva impozi- 
‘ "u,i • Morți și răniți de ambele părți

După curn anunță corespondentul 
Agenției Reuter, șeful administra
ției australiene din Noua Guinee de 
est, a déclarât că „criza de pe 
insula Buka, unde băștinașii s-au ri
dicat împotriva noului sistem de im
pozite, a căpătat caracterul unui 
adevărat război“. Autoritățile colo
nialiste australiene au trimis în 
mare grabă alți 400 de polițiști pen
tru a înăbuși tulburările de pe a- 
ceastă insulă.

telor grele fixate de autorități
CANBERRA 21 (Agerpres). — La 

19 februarie au avut loc în insula 
Buka ciocniri puternice între papua- 
și — populația băștinașă — și po
liția colonialistă australiană ; sînt 
morți și răniți de ambele părți. 
Ciocnirile s-au produs în momentul 
în care poliția a încercat să ares
teze pe papuașii care’ au refuzat să 
plătească impozitele grele fixate de 
către autorități. Populația a orga
nizat de asemenea o puternică de
monstrație de protest.

0«0

Cine a finanțat campania împotriva 
guvernului Guyanei britanice

GEORGETOWN 21 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la 20 februarie în 
cadrul unei conferințe de presă, 
primul ministru al Guyanei bri
tanice, Cheddy Jagan, a declarat că 
a existat un complot pus la cale 
pentru răsturnarea guvernului con
dus de el. După cum transmite 
A.F.P., Jagan a subliniat că anumi
te cercuri americane au finanțat 
campania împotriva guvernului său 
și a citat o știre publicată de uri 
ziar din Washington, potrivit căreia 
partidele de opoziție care au orga
nizat tulburările recente din Gu
yana britanică au primit suma de

45.000 dolari americani. Observato
rii din Georgetown, relatează agen
ția Reuter, subliniază „legăturile 
existente între Statele Unite și busi- 
nessmanul Peter Daguiar, conducă
torul unuia dintre partidele de opo
ziție“.

Premierul Guyanei britanice a 
declarat, de asemenea, că a primit 
mai multe scrisori de amenințare.

grade. In legătură cu aceasta, potrl-* 
vit agenției, specialiștii americani au 
declarat că va fi necesară o revizie 
sistematică a sistemului de aerisire 
a cabinei.

„Zborul lui Glenn reprezintă o 
realizare pentru Statele Unite — a 
declarat sir Bernard Lovell, directo
rul Observatorului Jodrel Bank, — 
dar Gagarin a fost primul și Titov a 
zburat o distanță mai mare“. Lovell 
a adăugat că se poate presupune, pe 
bună dreptate, că rachetele sovie
tice „dispun în prezent de forța ne
cesară pentru a lansa un om în 
lună, timp de mai multe zile“.

Miercuri, la ora 5 dimineața, John 
Glenn a sosit cu un elicopter în 
insula Grand Turk din arhipelagul 
Bahama.

Scurte știri
ROMA. Amintore Fanfanl, lider al 

Partidului democrat-oreștin, l-a 
format pe președintele 
Gronchî, că acceptă 
rea unui nou guvern 
fani va prezenta joi șefului statului 
lista noului guvern.

TEHERAN. La 21 februarie, primul 
ministru al Iranului, Ali Amini, a pă
răsit Teheranul plecînd într-o vizită 
oficială de două săptămîni în Europa 
occidentală. Potrivit relatărilor pre
sei iraniene, scopul călătoriei lui 
Amini constă în obținerea unor noi 
împrumuturi.

HAGA. Politica guvernului olandez 
față de Irianul de vest a fost critica
tă aspru la Rotterdam la un miting 
convocat sub auspiciile Partidului 
Muncii din Olanda. După oum a decla
rat G. Fos, vicepreședinte ai partidu
lui, actuala politică a guvernului olan
dez implică pericolul unul conflict mi
litar.

LONDRA. Comitetul universitar de 
acțiuni comune împotriva rasismului 
din Oxford a protestat împotriva^ li
vrării de gaze lacrimogene de către 
guvernul englez guvernului Republi
cii Sud-Africane. In rezoluția adopta
tă de comitet se spune că aceste gâze 
sînt folosite în 
permanentizării 
partheid".

in-
republicii, 

definitiv forma- 
de coaliție. Fan-

scopul „menținerii și 
sistemului de a-

-o» o—-
Bandele O.A.S. își 

teroristă.
intensifică activitatea

în timp ce nori negri se adună 
din nou. asupra Cubei, ca urmare a 
intensificării acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite împotriva poporului 
ei eliberat, guvernul sovietic a a- 
dresat dușmanilor Cubei populare 
unul din acele avertismente serioa
se care au facultatea de a răcori 
capetele înfierbîntate ale amatorilor 
de aventuri militare din lumea im
perialistă. „Uniunea Sovietică, se 
spune în declarația guvernului so
vietic din 18 februarie a.c., a fost 
și va fi și pe viitor de partea po
porului cuban și a luptei sale juste, 
i-a. acordat și îi va acorda și pe 
viitor ajutor“.

Declarația guvernului sovietic 
este o nouă și puternică expresie a 
sprijinului necondiționat pe care ță
rile socialiste îl dau mișcării de 
eliberare națională împotriva pla
nurilor agresive ale imperialismului 
care tind să readucă în robie po
poarele ce și-au cucerit libertatea.

împreună cu popoarele celorlalte 
țări socialiste și cu întreaga ome
nire progresistă, poporul romîn a- 
probă pe deplin declarația guver
nului sovietic, văzînd în ea și în 
puternicul ei răsunet mondial o 
manifestare a realităților politice 
majore ale epocii noastre în care 
imperialismul nu mai poate acționa 
după cum îl taie capul. Pe drept 
cuvînt a scris ziarul cuban „Diario 
delà Tarde" - că „declarația guver
nului sovietic va exercita o influen
ță paralizantă asupra agresorilor și 
a tuturor acelora care sprijină a- 
venturile lor împotriva patriei 
noastre“.

Poporul romîn a urmărit cu adîncă 
admirație și profundă emoție lupta 
victorioasă a eroicului popor cuban. 
Și cum putea să fie altfel ?

Nu e mult — numai 17 ani — de 
cind poporul nostru trăia o viață 
tn multe privințe asemănătoare cu 
aceea a poporului Cubei, pînă a- 
cum trei ani. Victoria revoluției a 
permis poporului cuban să-și croias
că prin propriile forțe șl în luptă 
Împotriva reacțlunll negre drum In
nere o viață mal bună.

OCTAV LIVEZEANU

Mai admirăm poporul revoluțio
nar al Cubei și pentru condițiile în 
care își duce lupta. Și către noi, 
mai aruncă, din cînd în cînd, cîte 
un senator american sau vreun 
mesaj prezidențial, anual, un gînd 
perfid de „eliberare". Către Cuba 
însă, cată să se reverse nu numai 
astfel de gînduri, ci un curent mur
dar de năimiți, adunați și înarmați 
în S.U.A. și apoi presărați printre 
lacheii din jurul mării Caraibilor.

Dar imperialismul nu s-a mărginit 
la atît. Fiecare lună din cele 37 
care alcătuiesc existența Cubei re
voluționare, a fost marcată de un 
atac mișelesc al vecinului său din 
nord. Cînd n-a fost napalmul, a 
fost arderea recoltelor ; cînd n-a 
fost atacul felon din munții Escam- 
bray, a fost „invazia“ de pe Playa 
Giron ; cînd n-a fost instigația C.I.A., 
au fost comploturile clocite la 
Miami ; cînd n-a fost o declarație a 
Departamentului de Stat, a fost o 
agitație isterică, la Punta del Este.

Și, toate, cu posibile urmări tra
gice, pentru poporul cuban ; dar 
toate înfruntate cu bărbăție și res
pinse cu curaj.

în zilele în care secretarul de 
Stat aț S.U.A., Dean Rusk, încerca, 
la Punta del Este, să întocmească 
mormîntul năzuințelor spre viață li
beră, independentă, fericită a po
porului cubanez, a doua Declarație 
de la Havana înfățișa, cu mîndrie, 
realizările a numai trei ani de viață 
liberă și independentă.

Mărețe și adînc grăitoare se în
șirui© aceste realizări : reforma a- 
grară, lichidarea analfabetismului, 
naționalizarea industriei și între
prinderilor străine, crearea bazei 
pentru o economie planificată, pros
peră, relații prietenești cu toate po
poarele, o politică externă de pace.

Marele merit al lui Fidel Castro 
este că a știut să aleagă calea cea 
mal sigură pentru atingerea țelu
lui măreț, pe care și-l pusese revo

luția cubană, încă în rezistența din 
Sierra Maestra.

Aceasta și explică succesul rapid 
pe care l-a înregistrat Cuba, față 
de alte țări latino-americane care 
se zbat încă în șovăiala alegerii 
drumului.

*
Continentul latino-american își 

căuta de mult o ieșire din starea 
de asuprire în care se găsea. Nu 
au lipsit zvîcnirile viguroase, nici 
în Bolivia, nici în Guatemala, nici 
în Peru, nici în Argentina, nici în 
multe alte țări. Popoarele gemeau 
sub exploatarea nemiloasă a com
paniilor nord-amerdeane și sub bi
ciul crunt al dictatorilor cu firman 
de la Washington.

încercările de eliberare, promiță
toare la începutul lor, erau brusc 
reprimate de intervenția colosului 
yankeu.

Se aștepta o încercare izbîndită, 
se dorea un exemplu cutezător, o 
înfăptuire deplină, o revoluție bi
ruitoare.

Acest exemplu există acum. Po
poarele latino-americane au fost, 
din primul ceas al izbînzii revolu
ției, alături de Cuba.

Ecoul realizărilor cubane era pu
ternic și contamina. Cei 170 milioane 
de locuitori ai Americ.il de Sud își 
dădeau seama că numai pe calea 
urmată de Cuba se poate merge 
spre eliberare.

Dictatorii însă, cîinii de pază ai 
intereselor imperialiste, n-au mai 
avut nici zile, nici nopți liniștite. 
Cînd s-au mai întîmplat, în Ame
rica de sud, fapte ca alungarea lui 
Trujillo, dejucarea complotului ge
neralilor din Brazilia, care l-au în
lăturat pe președintele Quadros și 
nu-1 voiau președinte pe Goulart, 
sau sincopa prelungită din Repu
blica Dominicană, unde Balaguer și 
generalul Echevarria au fost azvîr- 
liți unul după altul de la putere de 
presiunea poporului.

Frămîntările șl precizările de ati
tudini au continuat în țările Ameri- 
cll de Sud, pînă ce s-au conturat 
șl la nivel oficial la Punta del Este.

La nivelul maselor, opoziția față 
de proiectele imperialismului ameri
can și ale lacheilor săi a fost 
și mai viguroasă. în zilele con
ferinței de la Punta del Este zeci 
de mii de manifestanți și-au expri
mat în țările Americii Latine solida
ritatea cu Cuba populară. Geamu
rile multor ambasade americane au 
zburat în țăndări. Au căzut morți și 
răniți. Scaunele dictatorilor sud- 
americani s-au clătinat din nou.

Și toate acestea, datorate exem
plului contagios al Cubei, care a 
sădit adînc în inimile popoarelor la
tino-americane sămînța luptei de e- 
liberare din jugul monopolurilor.

★

Cele ce se petreceau nu numai 
In Cuba, dar în întreaga emisferă, 
începeau să îngrijoreze Washing
tonul.

Departamentul de Stat a fost o-, 
bligat să ia asupră-și — în măsura 
puterilor și pregătirii sale — sarcini 
care pînă aci erau încredințate in
fanteriei marine sau lui United 
Fruits Company.

Prestigiul Washingtonului a fost 
crunt lezat în ziua în care naționa
lizările lui Fidel Castro au măturat 
companiile americane de pe pămîn- 
tul Cubei, fără a se putea repeta 
situația din Guatemala, din 1954. 
Cercurile imperialiste yankee au fost 
cuprinse de friguri. Eșecul invaziei, 
zdrobită la Playa Giron, le-a mărit 
febra.

Cum să se poată întîmpla — se 
întrebau ele — o asemenea răstur
nare de situații într-o țară apropia
tă, vecină cu S.U.A., unde imperia
lismul se socotea stăpîn nestin
gherit ?

Cum să se oprească răspîndirea 
atît de rapidă a exemplului mobili
zator al Cubei libere ? Cîțiva sena
tori nord-americani alarmați și-au 
dat părerea declarînd că „trebuie 
să se întreprindă ceva". Dar ce? 
Situația era atît de nouă și nepre
văzută, îneît încurca rău socotelile 
Wall-Streetului. Culmea furiei a cu
prins însă Washingtonul în clipa în 
care Cuba a explicat secretul suc
ceselor sale și „miracolul" consoli
dării revoluției prin orientarea către 
socialism. Era o demonstrație clară, 
acolo, pe pămînt american, a vala
bilității universale a Ideilor nemuri
toare ale lui Marx șl Lenin.

Mințile puține ale Pentagonului,

Wall-Streetul și Departamentul de 
Stat, cercurile pseudo-științifice ale 
„doctrinarilor" capitalismului popu
lar nù au putut găsi altă replică 
decît... confruntarea organizației sta
telor americane cu regimul cuban 
și „descoperirea epocală" a... in
compatibilității marxism-leninismu- 
lui cu apartenența la O.S.A.

Da, regimul revoluționar cuban 
este incompatibil cu O.S.A-, pentru 
că O.S.A. este foarte compatibilă cu 
ceva opus regimului cuban, adică 
cu jaful exercitat de trusturile ame
ricane și cu dictaturile pe care 
S.U.A. le sprijină în întreaga Ame
rică Latină.

Or, regimul revoluționar cuban și-a 
permis să existe și fără aprobarea 
Washingtonului, ba chiar să se în
tărească, sub ochii yankeilor uluiți. 
Trebuia — vorba senatorilor — să 
se întreprindă ceva. Atunci s-a gă
sit soluția „sancțiunilor" propuse la 
Punta del Este. Nu era însă așa de 
ușor să fie obținute. Opoziția unei 
treimi din țările latino-americane se 
conturase încă de la convocarea 
Conferinței.

Conferința de la Punta del Este, 
independent de votul schilod obți
nut acolo de dl. Rusk, a întărit pres
tigiul Cubei în lume, a unit și mai 
strîns popoarele latino-americane în 
jurul ideii autodeterminării și solida
rității cu Cuba și a spart, propriu- 
zis, Organizația Statelor Americane.

împotriva Cubei, Statele Unite au 
înăsprit acum blocada economică : 
ea trebuie să fie totală.

Dar Cuba care nu s-a speriat și 
a rezistat atunci cînd blocada S.U.A. 
atingea 70 la sută din comerțul său, 
nu se va speria nici acum cînd se 
tncearcă împingerea ei pînă la 100 
la sută.

In realitate, cei speriați sînt chiar 
autorii acestor măsuri, pentru că au 
început să strîngă șurubul în pro
blema faimosului „ajutor" al „Alian
ței pentru progres" promis țărilor la
tino-americane. Odată cu aceste ac
țiuni mărturisite, S.U.A. au pornit și 
manevre de subversiune în toate 
țările Americii Latine. Lacheii impe
rialismului își arătau urechile în Ar
gentina, în Brazilia, în Mexic și în 
alte țări.

Vigilența popoarelor latino-ameri
cane este solicitată iar la maximum. 
Bazîndu-se pe sprijinul țărilor so
cialiste și al tuturor forțelor progre
siste din lume, ele vor reuși și de 
astă-dată să dejoace planurile a- 
greslve și înrobitoare ale imperia
lismului.

(Ziarele).

(Desen de V. TIMOC)

Azi începe sesiunea extraordinară 
a Consiliului National al Revo'ufiei Algeriene
Vor fi examinate rezultatele
TUNIS 21 (Agerpres). — Agenția 

Algeria Presse Service relatează că 
la 22 februarie începe la Tripoli, în 
Libia, o sesiune extraordinară a 
Consiliului Național al Revoluției 
Algeriene. Sesiunea va dura cîteva 
zile.

Sesiunea a fost convocată la ce
rerea Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria care va prezenta 
acestui Consiliu un raport cuprin- 
zînd concluziile trase în urma tra
tativelor franco-algeriene care au 
avut loc între 11 șl 19 februarie.

După cum se știe, cu prilejul a- 
cestor tratative s-a anunțat că s-a

tratativelor franco-algeriene
ajuns la un acord între Franța și 
Frontul Național de Eliberare al 
Algeriei, acord care se referă în 
primul rînd la încetarea focului în 
Algeria.

C.N.R.A. este organul suprem al 
Republicii Algeria și este împuter
nicit să legifereze și să controleze 
activitatea guvernului pînă la eli
berarea Algeriei.

Cu o majoritate de două treimi, 
Consiliul acordă guvernului încre
dere și stabilește politica pe care a- 
cesta este însărcinat să o pună în 
aplicare atît în interiorul țării, cît 
și pe plan internațional.
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