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Comerțul socialist în orașul nos
tru cunoaște o continuă dezvoltare 
cuprinzind un număr însemnat de 
lucrători. în mod firesc, lucrători
lor din comerț li se cere să-și ri
dice permanent cunoștințele pentru 
a putea ține pasul cu cerințele și 
exigențele cumpărătorilor.

Mă voi opr? asupra cîtorva as
pecte ale muncii educative de masă, 
desfășurate de organizațiile de 
partid și obștești din unitățile co
merciale ale orașului Ploiești în 
rîndurile lucrătorilor din comerț.

O metodă eficace folosită din ce 
în ce mai des de organizațiile de 
bază o constituie analizarea siste
matică a activității unităților co
merciale. Organizația de partid de 
la O.C.L. Textile are o experiență 
bună în această privință : în cadrul 
adunărilor generale ea pune în dis
cuția membrilor și candidaților de 
partid probleme legate de sarcinile 
specifice comerțului : aprovizionare, 
desfacere, buna servire etc. Nu de 
mult, într-o adunare deschisă au 
fost popularizate metodele de mun
că folosite în unele unități frun
tașe din oraș, cum ar fi magazinele 
nr. 38, 29 și altele. Organizațiile de 
partid acordă o mare însemnătate 
educării lucrătorilor din comerț în 
spiritul unei atitudini pline de a- 
tenție și respect față de consuma
tori.

De o mare popularitate în rețeaua 
comercială a orașului nostru se 
bucură diferitele manifestări cultu
rale ale echipelor de amatori și în 
mod deosebit ale brigăzilor artis
tice de agitație. Scurtele monolo- 
guri, cîntecele și versurile care evi
dențiază pe cei harnici și critică 
atitudinea necorespunzătoare a 
unor lucrători din magazine sînt 
apreciate de spectatori constituind 
o formă eficace a muncii educati
ve. Brigada artistică de agitație a 
T.A.P.L., bunăoară, și-a cîștigat în 
această privință un bun renume.

îndrumarea conducerilor admi
nistrative in direcția unui control 
exigent și sistematic asupra cali
tății mărfurilor care intră în ma
gazine constituie o preocupare per
manentă a organizațiilor de partid, 
într-o vreme s-a constatat, de 
pildă, că unele articole metalo- 
chimice erau ocolite de cumpără
tori fiind de proastă calitate. Intr-o 
adunare generală, pregătită cu aju
torul unui instructor al comitetului 
orășenesc P.M.R., organizația de 
partid de la I.C.R.M. a analizat te
meinic cauzele pătrunderii în co
merț 
du-se 
făcea 
rea 
altele, _______  ___ __ x
ciale de recepție. Și lucrurile s-au 
schimbat în bine.

Desigur acestea sînt numai cîteva 
din formele muncii educative folo
site de organizațiile de partid din 
rețeaua comercială.

Se mai întîmplă cazuri cînd ce
tățenii pleacă din unele magazine 
nemulțumiți. Nu este aici vorba 
numai de comportarea vînzătorului, 
ci și de priceperea lui, de îndemî- 
narea cu care lucrează, de cunoș
tințele lui practice. Comitetul oră
șenesc de partid a analizat și aceas
tă problemă. A reieșit că unele orga
nizații de bază din unitățile comer
ciale nu au considerat ridicarea ca
lificării lucrătorilor ca o problemă 
de care trebuie să se intereseze 
îndeaproape.

La îndrumarea comitetului oră
șenesc de partid și cu sprijinul 
organizațiilor de bază din între
prinderile comerciale ale orașului, 
conducerile administrative ale a- 
cestor întreprinderi au deschis școli 
de ridicare a calificării pe specia
lități. Astăzi în orașul Ploiești func
ționează cîteva asemenea cursuri. 
Peste 300 de gestionari, vînzători 
și casieri de la T.A.P.L., O.C.L.- 
Textile și O.C.L. Alimentara studia
ză, pe baza unei tematici legate de 
specificul muncii cursanților, no
țiuni de organizare a comerțului,

a acestor produse. Stabilin- 
că recepția calitativă nu se 
în mod corespunzător, aduna- 
generală a hotărît, printre 
formarea unor comisii spe-
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In interiorul ziarului:

• Dinu Săraru — Un buchet 
de garoafe (pag. 3-a).

• Foileton : P. Dinescu, R. 
Apostol — Doamna nevăzută 
(pag. 3-a).

• Regimuri corupte — stîlpi 
ai „lumii libere“ (pag. 4-a).

• Acad. George Călinescu — 
O.A.S. sau pleznitorile asasine 
(pag. 6-a),
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Experiența lui Constan
tin Bratu se răsfrînge și în 
activitatea • brigăzii pe 
care o conduce. Brigada 
este fruntașă pe fabrică. 
Cei.zece croitori' din bri
gada lui. au economisit 
anul' treciit b cantitate de

o economie de 35 dm.p.' 
piele. Doar clfiva deci
metri i-au lipsit pentru 
a se situa pe primul loc...

Constantin Bratu ur
mărește, în fot timpul locului de muncă, combi- 
lucrului, două obiective: nării corecte a tiparelor. pje|e din care se pot croi 
calitate și economii. Anul precum și mînuirii lamei în plus 4.370 perechi fefe 
1961 a însemnat pentru de croit. Factorul cel mai de încălțăminte.

Sîmbătă 24 februarie 1962

GH. MILITARU
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Ploiești

de matematici, merceologie, igiena 
deservirii etc.

Din inițiativa organizației de 
partid de la O.C.L. Alimentara 
cursanțiî școlii au vizitat unele în
treprinderi pentru a cunoaște „pe 
viu“ procesul de fabricație al unor 
mărfuri. De pildă, vînzătorii de la 
centrele de pîine au asistat la pro
cesul de fabricație de la întreprin
derea de produse de panificație, 
cei de la produsele de carne — la 
fabrica de mezeluri etc. Din aceste 
școli au ieșit numeroși lucrători 
bine pregătiți, stăpîni pe meserie.

într-un timp, comitetul orășenesc 
■ de partid n-a acordat atenția cuve

nită îndrumării organizațiilor de 
bază din unitățile comerciale pen
tru ca acestea să folosească forme
le cele mai variate de cunoaștere a 
cerințelor cumpărătorilor, Ca ur
mare, unele mărfuri stăteau în raf
turi cu lunile, altele lipseau. Acum 
am tras concluziile ce se impuneau 
în această privință.

Au fost întreprinse un șir de ac
țiuni pentru îndeplinirea uneia din 
cele mai importante sarcini prevă
zute în Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale 
ale întrecerii > socialiste — și 
anume : „Cunoașterea temeinică a 
cererilor populației astfel încît so
licitările adresate unităților produ
cătoare să fie cît mai bine funda
mentate". Astfel,, la secția comer
cială a sfatului popular orășenesc 
se studiază temeinic, pe baza con
statărilor făcute pe teren, a con
sfătuirilor cu responsabilii de ma
gazine și cu merceologii, volumul 
de mărfuri necesar într-o anumită 
perioadă și sortimentele cele mai 
căutate.

La recomandarea comitetului oră
șenesc de partid, comitetul executiv 
al sfatului populai' a organizat nu
meroase consfătuiri cu consumato
rii. Sugestiile miilor de cetățeni 
care iău parte la aceste consfătuiri, 
ale deputaților și comisiilor per
manente, constatările echipelor de 
control obștesc, reprezintă un mij
loc important de cunoaștere a cere
rilor consumatorilor ; ele ne-au aju
tat de asemenea la mai buna am
plasare a unităților comerciale.

Comitetul orășenesc de partid 
este hotărît să îndrume organiza
țiile de partid din întreprinderile 
comerciale în vederea îmbunătățirii 
muncii politice în rîndiirile lucrăto
rilor din comerț, a extinderii meto
delor de muncă din unitățile co
merciale fruntașe, astfel încît deser
virea să corespundă exigențelor 
crescînde ale consumatorilor.

L
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tele Comitetului de organizare aVineri: s-au deschis în Capitală, 
în sala Ateneului R. P. Romîne, Iu- U.C.F.S. .

Au fost alese prezidiul și celelalte 
organe ale. conferinței.

Cu unanimitate de voturi, delega
ții au aprobat următoarea ordine de 
zi a Conferinței : Darea de seamă a 
Comitetului de Organizare a U.C.F.S; 
raportul-.Cqțnisiei: Centrale de revi
zie a . U.CyF.Ș.'; adoptarea Statutului 
U.C.F.S.; alegerea Consiliului Gene
ral al U.C.F.S., a Comisiei Centrale 
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Caracal

întrecerea pentru 
de cel mai bun 

croitor în piele, la care 
s-au întîlnît recent frun
tași din toate întreprinde
rile de încălțăminte din 
țară, croitorul Constantin 
Bratu de la fabrica de în
călțăminte „Flacăra Ro
șie" din București a 
cucerit locul II, obfi- 
nînd la croirea celor 45

el : economisirea 
19.034 dm.p. 
din care se / 
LI45 perechi fețe de 'în
călțăminte și un indice 
de produse de calitatea 
I de peste 99 la sută.

La baza acestor succe
se stau înalta calificare 
dobindită în anii de cînd 
lucrează în fabrică, preo- muie niajuia 
cuparea pentru întrebùin- fui dç furdaie, 

perechi fețe de - pantofi țaiea cu grijă a fiecărui 
decimetru de materie 
primă. Metoda lui de 
lucru este simplă. In 
primul rînd, el dă o aten
ție deosebită organizării

'a "de seamă în realizarea de 
piele economii îl constituie 

pot croi modul cum sînt așezate și 
combinate tiparele în 
timpul croitului propriu- 
zis.

Folosind sistemul de 
croire combinată a nume
relor mari și mici, el ob
ține rezultate din cele 
mai bune, micșorînd în- 
tr-o mare măsură procen-
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regiunea Oltenia

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
De curînd s-au inaugurat gospo

dării colective și în satele Redișoa- 
ra și Marotinu de Jos, din raionul 
Caracal. In același timp, s-au în
scris în gospodăriile colective ulti
mele familii de țărani întovărășiți 
din Celaru, Dăneți, Deveselu și din 
alte sate și comune din raion. Ast
fel, în raionul Caracal s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii, acesta 
fiind al 4-lea raion colectivizat din 
regiunea Oltenia. In momentul de 
față, cele 56 gospodării colective 
din raion cuprind 31.776 familii și 
dețin 112.077 ha. teren.

De la un an la altul, gospodării
le colective din raionul Caracal au

»♦------ • -------- ------

arătat cu tot mai multă putere de 
convingere țăranilor întovărășiți că 
singura cale de sporire continuă a 
producției agricole și de ridica
re a nivelului lor de trai este ca
lea gospodăriei colective. Despre 
realizările gospodăriilor colective 
din raion vorbește faptul că în 
cursul anului trecut efectivele 
de animale, proprietate obșteas
că, au crescut cu 2.290 vaci 
cu lapte, cu 4.579 juninci și vițele, 
6.300 porcine, din care 600 scroafe, 
8.000 de oi, peste 11.000 păsări. 
La sfîrșitul anului trecut, 20 gospo
dării colective din raion erau milio
nare și multimilionare.

Anul trecut, gospodăria colectivă 
„Iile Pintilie",..din comuna Fărcașe- 
le, a obținut în medie de pe 577

boabe la hectar, iar pe 70 ha. a 
recoltat cîte 5.000 kg. porumb boabe. 
Venitul total al gospodăriei a fost 
în 1961 de 3.738.600 lei.

Rezultatele gospodăriilor colecti
ve au fost larg popularizate în rîn- 
dul țăranilor întovărășiți și cu gos
podărie individuală. Organizarea 
de vizite, „seri de calcule compa
rative" între veniturile colectiviști
lor și cele ale întovărășiților au 
constituit, odată cu munca de lă
murire de la om la om, principale
le forme ale muncii politice de 
masă folosite pentru a ,convinge 
pe țăranii muncitori să pășească 
pe calea gospodăriei colective.

Cu ocazia încheierii colectivizării, 
colectiviștii din ■ raionul Caracal au 

■' adresat țăranilor întovărășiți și ță
ranilor cu gospodărie individuală 
din raionul Craiova, raion înveci
nat, chemarea de a le urma exem
plul înscriindu-se cu toții în gos-

Pregătiri pentru muncile agricole
i Colectiviștii din satul Băneasa, 
j- raionul Turnu Măgurele, se pre- 
( gătesc pentru însămînțările de 
f primăvară.. Pentru a obține,, de 

■pe o suprafață, de 200 ha. o pro
ducție de 5000 kg. porumb boabe 
,a hectar, colectiviștii din Bănea
sa au ales cantitatea de 4.000 kg. 
porumb boabe din soi local pe 
care o vor schimba cu sămință 
de porumb dublu hibrid, de mare 
productivitate (de la Victor Va- 
silescu, tractorist).

i
Peste 200 colectiviști din co

muna Gruia, raionul Vinju Mare, 
participă cu regularitate la cursu
rile celor trei aefcuri.agrozooteh- 
nice care funcționează în cadrul 
gospodăriei. Aplicind în practică 
cele învățate la aceste.’ cursuri, ei 
au transportat, pînă acum, pe 
cîmp peste 2.000 tone gunoi de 
grajd, au 
cesară de 
reia i-au 
minație
funcționar),

ha. o producție de 3.500 'kg. porumb .podăriile colective din satele lor.

Bîrlad -- regiunea Iași

selecționat sămânța ne- 
orz, ovăz, porumb, că- 
și făcut proba de ger- 
(de la Stelian Fira,

j
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TELEGRAMA
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn
București

Dragi tovarăși,
Vă rugăm'șă primiți recunoștința noastră profundă pentru amabilul 

dv. mesaj trimis cu prilejul încetării din viață a secretarului nostru 
general, tovărățul Ajoy Ghosh: Mesajul dv. a însemnat pentru noi o 
m, re mîngîierè, într-un ceas de adîncă durere și mîhnire.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA

IAȘI (ied. ziarului „Flacăra Iașu- ție cunosc „o,.frumoasă dezvoltare, 
lui"). _ Pășind pe calea' arătată în 1961. s-a plantat cu viță de vie 
de partid, 29.871 familii de țărani din și - pomi fructiferi o suprafață de 
raionul Bîrlad își lucrează astăzi 
cele 99.076 hectare pămînt în 104 
gospodării colective, toate comune
le fiind colectivizate.

Un rol hotărîtor în convingerea ță
ranilor din raion asupra foloaselor 
muncii în gospodăria colectivă l-au 
avut succesele de seamă obținute 
de gospodăriile colective fruntașe 
din raion. Astfel, ca urmare a spo
ririi recoltei și a dezvoltării crește
rii animalelor și altor ramuri de 
producție, valoarea fondului de 
bază al gospodăriilor colective a 
crescut în ultimii 2 ani cu aproa
pe 30.000.000 lei.

Anul trecut, ' gospodăriile co
lective din raion au cules cu 
521 kg. grîu, 674 kg. porumb boa
be și cu 200 kg. floarea-soarelui în 
medie de pe fiecare hectar mal 
mult decît întovărășiții.

S-a dezvoltat, de asemenea, sec
torul zootehnic al gospodăriilor co
lective. Intr-un singur an (1961), nu
mărul vacilor existente în gospodă
riile colective a crescut cu 1.400.

Și celelalte sectoare de produe-

450 ha. terenuri supuse eroziunii. 
Realizările gospodăriilor colecti

ve au fost larg popularizate în 
rîndurile întovărășiților. Au fost 
organizate, în acest scop, numeroa
se vizite în gospodăriile colective 
din Mireni, Vizureni, Dragalina, 

Organizațiile de partid au folo
sit forme variate de muncă politică 
și culturală de masă pentru a ară
ta țăranilor întovărășiți superio
ritatea gospodăriei colective. La 
căminele culturale s-au organizat, 
seară de seară, manifestări cu con
ținut bogat despre realizările 
G.A.C. și vi’ața colectiviștilor. Seri 
de întrebări și răspunsuri, „seri de 
calcul", concursuri „cine știe, 
cîștigă", procese literare, programe 
artistice, iată numai cîteva din for
mele muncii culturale de masă fo
losite la căminele culturale din 
Dragalina, Puiești, Sîrbi, Cîrja, Zor- 
leni etc.

Colectiviștii din raionul Bîrlad au 
adresat o chemare către toți înto
vărășiții din regiunea Iași, îndem- 
nîndu-i să intre în G.A.C.

Salutul a fost primit cu ovații în* 
delungi de către întreaga șsistență.

La primul punct al ordinei de zi, 
tov. Aurel Duma a prezentat darea 
de seamă a Comitetului de organi
zare a U.C.F.S. (Textul dării de 
seamă este publicat în pagina Il-a),

In continuare tov, Coloman Maio- 
reanu a prezentat raportul Comisiei 
Centrale de revizie a U.C.F.S.

Apoi au început discuțiile, la care 
au luat cuvîntul numeroși delegați 
și invitați.

Lucrările conferinței continuă.
★

Seara, la Teatrul de Operă și Ba-i 
let, a avut loc un spectacol festiv, 
la caro au participat delegații și 
invitații la conferința pe țară a 
U.C.F.S. (Agerpres)'

.7’ ° IV, X . 1VU1HIHC, iu

cțările Conferinței pe țară a Uniunii
de Cultură Fizică și Sport.

.La lucrările Conferinței1 participă
delegați aleși în
gionale U.C.F.S.,
număr de sportivi
invitați.

La deschiderea
asistat . tovarășii
membru al Biroului Politic al C.C. ...__ ....................... .
al P.M.R., vicepreședinte al Consi- de. revizie și a birourilor
liului de Miniștri, Nicolae Ceaușescu, țiilor sportive.
membru al Biroului Politic și secre- Primit cu puternice aplauze, a
tar al C.C. al P.M.R., membri ai C.C. luat ■ cuvîntul tovarășul Nicolae

I rințfei Salutul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat ji. Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne.

Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat

conferințele re- 
precum și • un 
fruntași și alți

Conferinței- au
Emil Bodnărâș,

al P.M.R:, miniștri, conducători ai Ceaușescu, care a prezentat Confe- 
unor instituții centrale și organizații 
obștești.

Lucrările Conferinței au fost des
chise de toy. Aurel Duma, președin-

și Consiliului de Miniștri
prezentat de tovarășul-Nicolae Ceaușescu

Gătre
Conferința pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne transmit un călduros salut parti- 
cipanților la Conferința pe țară a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, tuturor membrilor asociațiilor sportive. 
Totodată adresează calde felicitări tuturor echipelor 
și sportivilor fruntași, specialiștilor și activiștilor 
U.C.F.S. care muncesc cu entuziasm și abnegație pen
tru dezvoltarea mișcării sportive din țara noastră, 
pentru creșterea prestigiului sportiv al patriei, 
urîndu-le noi și tot mai mari succese în activitatea 
lor viitoare.

în anii puterii populare, o dată cu dezvoltarea eco
nomiei, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc și creșterea bazei materiale a 
culturii socialiste, educația fizică și mișcarea sportivă 
au căpătat în țara noastră un tot mai larg caracter 
de masă.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport a devenit o 
largă organizație obștească, obținînd în activitatea sa 
o seamă de rezultate pozitive. Ün număr din ce în ce 
mai important de oameni ai muncii, îndeosebi tineri, 
practică educația fizică și sportul, participă la nu
meroase competiții sportive cu caracter de masă. 
Sportul de performanță se dezvoltă continuu, obți
nînd rezultate de valoare atît în întrecerile sportive 
interne cît și în cele internaționale.

Succesele mișcării noastre sportive se bucură de 
o înaltă apreciere în rîndurile milioanelor de cetățeni 
iubitori ai sportului din țara noastră. Pe drept 
cuvînt însă ei sînt nemulțumiți de faptul că aceste 
rezultate nu sînt încă pe măsura posibilităților de 
care dispune mișcarea noastră sportivă, a cerințelor 
crescînde ale celor ce muncesc și a sarcinilor puse 
de partid și guvern în fața U.C.F.S. Numărul celor 
care iau parte cu regularitate la activitatea sportivă 
organizată este încă nesatisfăcător ; în unele do
menii ale sportului de performanță rezultatele sînt 
cu mult în urma celor obținute pe arena sportivă 
internațională.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport trebuie să 
■punăjn- centrùl activității sale dezvoltarea tot mai 
largă a educației fizice și sportului de mase, șa des
fășoare o muncă perseverentă pentru a cuprinde în 
asociațiile sportive un număr din ce în ce mai mare 
de oameni ai muncii de la orașe și sate, să asigure 
ca întreaga masă a tineretului să practice în timpul 
liber exercițiile fizice și sportul în mod organizat și 
sistematic, începînd încă din anii premergători șco
lii, potrivit cu vîrsta și dorințele fiecăruia.
..Ea. trebuie să acorde o atenție deosebită, dezvoltă

rii gimnasticii, atletismului, turismului, natației, să 
organizeze în continuare cît mai largi competiții de 
mase, să introducă și să,extindă în toate întreprinde
rile gimnastica de producție, care s-a dovedit a fi 
un mijloc eficient pentru reconfortar'ea și întărirea 
sănătății oamenilor muncii. Dezvoltarea continuă, a 
educației fizice și sportului de mase cere folosirea cît 
mai rațională și o mai bună îngrijire a puternicei baze 
materiale de care dispune mișcarea sportivă.

în vederea creșterii nivelului activității în toate 
domeniile sportului de performanță trebuie să se 
depună o intensă muncă organizatorică pentru -ca 
asociațiile și cluburile sportive să creeze și : să asi
gure dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor 
sportive, să desfășoare o activitate susținută de edu
care și, instruire sportivă a unui număr tot mai mare 
de tineri înzestrați cu calități corespunzătoare ce
rințelor sportului de înaltă calitate, să se combată 
cu^ mai multă hotărîre manifestările negative — ră
mășițe ale influenței burgheze în sport, cum sînt 
vedetismul, tendințele spre profesionism, spiritul ex
clusivist de club, care se mai întîlnesc uneori în dife
rite ramuri ale sportului nostru. Trebuie studiate cu 
atenție și folosite pe scară largă experiența bună, a 
asociațiilor sportive, cluburilor și sportivilor noștri

fruntași, metodele cele mai avansate folosite în alte 
țări, pentru a asigura creșterea calitativă a pregătirii 
multilaterale și de specialitate a sportivilor din toate 
domeniile sportului de performanță.

Organizațiile sportive sînt chemate să desfășoare o 
intensă și permanentă activitate de educare a sporti
vilor în ^spiritul dragostei nemărginite față de patria 
socialistă, al atitudinii juste față de muncă și bunu
rile obștești, al respectului față de colectivul în care 
își desfășoară activitatea profesională și sportivă și 
față de publicul spectator, al deplinei corectitudini 
sportive, al. hotărîrii de a munci cu perseverență și 
a lupta cu îndîrjire pentru a obține rezultate tot mai 
valoroase în întrecerile sportive interne și interna
ționale. Mișcarea noastră sportivă dispune de condiții 
materiale corespunzătoare, de sportivi talentați, ho- 
tărîți și capabili să urce cele mai înalte culmi ale 
măiestriei. Ea poate și trebuie să obțină în toate ra
murile de sport rezultate la nivelul celor mai valo
roase performanțe mondiale.

în dezvoltarea activității sportive, un rol de cinste 
și răspundere revine cadrelor mișcării sportive, an
trenorilor, profesorilor și instructorilor, care avînd 
sarcina de a se ocupa nemijlocit de educarea și in
struirea sportivilor, trebuie să constituie ei înșiși prin 
munca și comportarea lor exemple demne de urmat. 
Totodată organele de conducere ale mișcării sportive 
trebuie să folosească în mai mare măsură formele 
colective dè influențare, presa, publicațiile și emisi
unile sportive, pentru a dezvolta în rîndurile sporti
vilor și ale publicului spectator o opinie sănătoasă de 
masă în spiritul eticii socialiste, contribuind și pe 
această, cale la formarea unor asemenea sportivi 
fruntași care șă se bucure de prețuirea și stima oa
menilor muncii atît pentru rezultatele de valoare ce 
le obțin în întrecerile sportive, cît și pentru compor
tarea lor exemplară în toate împrejurările vieții.

U.C.F.S.^ împreună cu Ministerul învățămîntului și 
Culturii sînt datoare să asigure cadrele necesare 
dezvoltării^ continue a educației fizice și mișcării 
sportive, să se ocupe temeinic de pregătirea număru
lui corespunzător de profesori de educație fizică, 
antrenori și alți specialiști pentru toate ramurile de 
sport și în același timp să asigure folosirea măi rațio
nală a cadrelor sportive existente. De asemenea tre
buie intensificată, munca pentru formarea a mii și 
mii de instructori voluntari din rîndurile cunoscăto
rilor sportului care s-au dovedit că sînt gata să mun
cească cu entuziasm, în timpul lor liber, pentru 
organizarea și instruirea sportivă a mâselor.

U.C.F.S. trebuie să conlucreze și mai strîns cu 
sindicatele, Uniunea Tineretului Muncitor, sfaturile 
populare și celelalte organizații de stat și obștești, 
care au un rol important în mobilizarea maselor la 
activitatea sportivă și în îmbunătățirea condițiilor 
necesare continuei dezvoltări a acestei activități.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport este chemată 
să -dezvolte continuu relațiile sportive internaționale, 
contribuind astfel la întărirea prieteniei dintre popo
rul romîn. și. popoarele celorlalte țări, în interesul 
menținerii și consolidării păcii în lume.

Comitetul Central al Partidului, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
își exprimă convingerea că mișcarea sportivă își va 
îmbunătăți necontenit activitatea, aducîndun aport 
tot mâi însemnat la dezvoltarea armonioasă și căli- 
rea fizică a cetățenilor țării noastre, la ridicarea con
tinuă a nivelului sportului de performanță, la creș
terea prestigiului sportiv al Republicii Populare Ro
mîne;. va contribui și mai .mult la dezvoltarea în rîn- 
dul tineretului a spiritului de colectiv, a disciplinei, 
a curajului și voinței de a infringe orice greutăți în 
atingerea țeljului propus, a entuziasmului și eroismu
lui în muncă, a hotărîrii de a pune toată capacitatea 
creatoare în slujba întăririi și înfloririi patriei noastre 
socialiste, a^cauzei progresului și păcii în lumea în
treagă _ trăsături de caracter specifice constructori
lor socialismului și comunismului..

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Rt P. Romîne

Aspect din timpul lucrărilor Conierinței U.C.F.S.
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Poezii. Traducere de

A. Dumae to
tineri și Vîrstriici într-o activitate sarcinilor privind îmbunătățirea 

’ i muncii de instruire, de creștere a 
măiestriei și performanțelor sporti
vilor

Lărgirea bazei de masé a ramuri
lor ■ sportive, îmbunătățirea. sistemu
lui competițional și a organizării 
procesului de antrenament a dus la 
afirmarea unor elemente talentate. 
Ca urmare a creșterii numărului 
sportivilor clasificați și a răspîndirii 

superior, pe tot cuprinsul țării a majorității

în numele delegațilbr la Conferin
ță și al tuturor membrilor U.C.F.S., continuă,..La crosurile-organizate în 
vorbitorul a mulțumit C.C. ăl P;M.R.; cinstea zilelor de 1 Mai și 7 Noiem-- 
Consiliului de Stat $i guvernului brie au luat parte anul trecut peste 
R.P. Romîn'e pentru salutul adresat, 2 milioane de tineri și tinere.' Un 
pentru înalta apreciere dată muncii element nou, vrednic , de semnalat, 
în domeniul -sportiv. îl reprezintă pătrunderea din ce în

Prețioasele indicații date mișcării ce mal largă a sportului la sate. O 
de cultură fizkră-și sport — a spus • bogată activitate, se. desfășoară în 
tov. A. Duma A vor constitui pen- celer peste 800 de asociații sportive 
tru întreaga noastră activitate un din școlile medii- și profesionale'. îri 
ghid permanent; un important fac- institutele de .învățămînt li..', . . . .
tor mobilizator pentru toate orga’- la Competițiile, sportive din anul ramurilor sportive care se practica 
nele și organizațiile sportive, pentru 1961, au participat dé două ori mai ’’’ ~ r"'~*
toți membrii .U1C.F.S. multi stud.ențr decît 'îri' anul, 1957.

După ce a-subliniat succesele-ho-- ■ Vorbitorul a arătat- că, Cu -toate 
tăritoare obținute de poporul nosr realizările ojbținute, .organele ■ și or- 
tru, sub conducerea Partidului Mun- ganizațiile sportive, înçèpînd cu Bi- 
citoresc Romin, in lupta pentru con* roul-Comitetului-^dfe Organizare, nu 
struirea socialismului, în domeniul ap acordat suficientă atenție muncii 
industriei, al transformării socialiste ide atra’gêrç-a' maselor; largi de oa-

1961, au. participat de două , ori mai . 
multi stu.denți- decît 'îri anul, 1957.

realizările ojbținute, .organele . și or-

roul-Comitetului, de Organizare, nu 
‘ ’1 

________ , ___ ide atragere a' maselor largi de oa- 
a agriculturii, hîn creșterea 'nivelului irieni -ai-muncii.-'lji îndeosebi a tine- 
de trai material și cultural al.bairie- rètülui là practicarea: sistematică și 
nilor muncii, vorbitorul a-aratat Că,, organizată. a j exercițiilor fizice- și 
în cadiul marilor trarisfbrrtiări re-sportului.: Nu' s-a-pus . accentul cu- 
voluționare care au avut loc. în țară venit pe dezvoltarea formelor sim
it oastră, mișcarea, de cultură fizică . 
și sport a cunoscut o' puternică d^z-' 
voltare.

Hotărîrile partidului și guvernu- 
. lui au trasat mișcării sportive 
sarcina să dobîndească un larg ca
racter de masă, să devină uri mijloc 
eficient de întărire a sănătății celor 
ce muncesc, de educație comunistă.

Marea grijă a partidului și guver
nului față de dezvoltarea neconte
nită a mișcării de cultură fizică și-a 
găsit expresia și în creaiea unei pu
ternice baze materiale. Avem astăzi, 
față de 1944, de peste 5 ori mai 
multe stadioane și terenuri de sport.

Un moment de mare importanță 
în dezvoltarea mișcării sportive l-a 
constituit Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 2 iu
lie 1957 cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din R. P. Romînă prin care a fost 
creată Uniunea de Cultură Fizică și 
Spart. U.C.F.S. a devenit o largă or
ganizație obștească, cuprinzînd peste 
2.700.000. membri, încadrați în peste 
10.500 asociații sportive organizate 
în întreprinderi, instituții, sate și 
școli.

O amploare deosebită a luat în 
ultimii ani activitatea sportivă în 
rîndul maselor. Numai la concursul 
cultural sportiv au luat parte în 
anul 1961 peste 2.50,0,000 de tineri 
și tinere.

Referindu-șe la succesele impor
tante obținute în domeniul activită
ții sportive de performantă, darea 
de seamă relevă că în cei patru ani 
care au trecut de la înființarea 
U.C.F.S. sportivii romîni au stabilit 
34 de recorduri mondiale, au cucerit 
3 titluri de campioni olimpici, 10 de 
campioni mondiali, 27 de campioni 
eutopeni, 97 de campiopi balcanici și 
11 titluri de campioni mondiali uni
versitari.

Subliniind că sarcina cea mai im
portantă trasată de partid și guvern 
Uniunii de Cultură; Fizică și -Sport 
a fost aceea de a da,.P țargă dezvol
tare activității spoçtiy.e...de jma’să, ... ... 
darea de seamă înfățișează o serie tineret armonios 

. de rezultate în aceașta .dfreeție. în punct de vedere 
prezent tot mai 'riirifte " ’asociații - pentru o muncă 
sportive organizează.anual întreceri vitale,. Juptqtor 
pentru desemnarea.^elor mai buni cauza construirii 
sportivi ai tiziriei, ’"'fabricii, satului 
sau școlii, cuprinzînd sute de mii de

'triüftë " risdî.'iâții • ..pentru o muncă 
vitale,. Juptqtor

ple, ■ ușor accesibile și atractive, ale 
educației -fizice. -Gimnastica în pro
ducție cuprinde un număr redus de 
salariați. iar unele asociații spor
tive nu se preocupă în mod cores
punzător de atragerea femeilor în 
practicarea sportului. Mai sînț școli 
în care activitatea sportivă se re
duce numai la orele prevăzute în • 
programul de învățămînt.

în continuare, darea de seamă se 
ocupă de sarcinile mișcării sportive 
pentru răspîndirea cît mai largă a 
educației fizice și a sportului în 
mase. Se subliniază în mod deosebit 
necesitatea extinderii formelor sim
ple de. practicare a exercițiilor fi
zice, gimnasticii de dimineață, îno
tului, mersului pe bicicletă, diferi
telor alergări, sărituri și jocuri cu 
mingea, care pot fi la îndemîna ori
cărui cetățean. Actualul complex 
sportiv trebuie îmbunătățit, astfel 
încît să devină mai atractiv și mai 
accesibil. Asociațiile .sportive din fa
brici, uzine și șantiere trebuie să 
devină importante centre de răspîn- 
dire a culturii fizice în mase. Este 
necesar ca organele UiC.F.S. să a- 
jute mai mult asociațiile sportive 
de la sate în organizarea de compe
tiții, în cadrul cărora să se atribuie 
titlul de ,,cel mai iute“, ,'cel mai pu
ternic“, „cel mai rezistent“ tînăr din 
sat. Trebuie să se acorde toată a- 
tenția dezvoltării educației fizice și 
sportului în rîndurile tineretului 
studios, cuprinderii în campionate a 
masei elevilor, organizării unui nu
măr mai mare de întreceri sportive 
studențești pe grupe, ani, facultăți 
și institute. ,

Darea de seamă subliniază nece
sitatea intensificării activității tu
ristice, a organizării pe baze spor
tive simple în pădurile, parcurile 
naționale, pe malurile apelor din a- 
propierea orașelor.

Toate aceste măsuri vor trebui să 
ducă la îmbunătățirea substanțială 
a activității de atragere a oamenilor 
muncii a ^întregului tineret, ia prac
ticarea sistematică a exercițiilor fi
zice'-și sportului, la creșterea unui 

dezvoltat, călit din 
fizic și moral, â'-pt 

de înaltă..productif 
înflăcărat perțțru 
socialismului.
sînt prezentate o

în lume, a fost posibilă afirmarea 
sportului rômînesc pe plan iriterria- 
țional, la un număr sporit de ramuri 
și probe, sportive.

Darea de seamă înfățișează cele 
mai importante realizări și sarcini 
din domeniul principalelor ramuri 
sportive.

Vorbitorul a arătat apoi că orga
nele și. organizațiile U.C.F.S. vor 
trebui să se preocupe de îmbunătă
țirea selecției sportivilor pentru sec
țiile de performanță, cît și a muncii 
de instruire sportivă, pentru a asi
gura o creștere mai rapidă a mă
iestriei sportive. El a subliniat ne
cesitatea educării sportivilor în spi
ritul moralei socialiste, acordîndu-se 
o atenție deosebită activității spor
tivilor în producție și la învățătură.

In continuare sînt prezentate o 
seamă de realizări în domeniul creș
terii și formării de specialiști, an
trenori. instructori, arbitri și acti
viști sportivi, subliniindu-se necesi
tatea de a forma mii și mii de ca
dre voluntare, care să ajute în 
timpul lor liber la organizarea și 
desfășurarea activității sportive.

Un alt capitol al dării de seamă 
este consacrat îmbunătățirii muncii 
organizatorice în toate verigile 
U.C.F.S.

Mișcarea noastră de cultură fizică 
— a spus apoi vorbitorul — desfă
șoară o bogată activitate pe tărîm 
sportiv internațional,' întreținînd re
lații cu organizații sportive din 55 
de țări. Sportivii noștri sînt pre- 
zenți la aproape toate marile com
petiții internaționale. Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport va acționa 
și în viitor pentru lărgirea relațiilor 
cu organizațiile și tinerii 
din toate țările.

în încheiere, vorbitorul 
că organele și organizațiile 
membrii U.C.F.S. nu-și vor precu
peți eforturile pentru a asigura în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Partidul Muncitoresc Romîn, Consi
liul de Stat și guvernul R. P. Ro- 
mîne, vor munci neobosit pentru ca 
mișcarea sportivă să-și aducă con
tribuția la desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră, la cauza 
progresului și a păcii în lumea în
treagă.
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sportivi

a arătat
U.C.F.S.,

lașului“ a pu
foase volantă 

■” . Pagina 
ilustrează aspecte din munca și 
viața colectiviștilor din comuna 
Totoiești. Sub titlul „Roadele 
muncii în colectivă“ s-a publicat 
o scurtă convorbire cu Petru 
Draeiuc, președintele gospodăriei 
colective. Un alt articol din cu
prinsul paginii este consacrat 
muncii politice a comuniștilor 
pentru a atrage noi familii de ță
rani în gospodăria colectivă. Co
lectivistul Martin Gherghelaș 
vorbește într-un articol despre 
veniturile obținute de el în 
anul 196L împreună cu familia 
sa a efectuat 744 zile-muneă pen
tru care a primit 11.904 lei, 
9.400 kg. cereale și alte produse. 
Din banii primiți și-a cumpărat 
materiale pentru renovarea casei, 
și-a cumpărat un aparat de ra
dio etc.

„Se dezvoltă sectorul zooteh
nic'' este titlul unui articol sem
nat de Ana Ciobanu, brigadie
ră zootehnică a gospodăriei. 
Printre altele, ea arată că pînă 
la sfîrșitul anului numărul vaci
lor, porcilor, oilor și al păsărilor 
va crește în mod simțitor. în 
vara acestui an se va construi 
un grajd pentru 50 de vite mari, 
o îngrășătorie pentru 100 de 
porci și un saivan pentru 500 
de oi.

Ziarul „Flacăra 
blicat recent o 
pentru raionul Hîrlău.

Pentru satele
BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). 

— Redacțiile ziarelor „Pentru socia
lism" și „Banyavideki Faklia“ au 
editat de curînd mai multe foi vo
lante pentru sate. Sînt publicate re
portaje și fotografii din viața gos-

Tn Continuare 
seamă de realizări în îndeplinirea.
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Vineri a plecat în Franța echipa se
lecționată ; de hochei pe gheață' a 
R.P Romine. Hocheiștii romîni vor 
susține duminică și luni 
nix două meciuri amicale 
nata Franței

*
Pe pîrtiile de la Poiana 

vor desfășura astăzi și

gheață' 
romîni 

la Chamo- 
cu selecțio-

Ediția specială a foii volante 
pentru comuna Colonești, raionul 
Costești, regiunea Argeș, anunță 
că în satul Madăr s-a încheiat 
colectivizarea agriculturii. Cele 
350 familii din acest sat, precum 
și alte 40 de familii din satul Co
lonești sînt felicitate pentru că 
au pășit pe calea belșugului.

Rubrica „Știați că“... relatează 
și despre alte succese obținute în 
colectivizarea raionului: 19 comu
ne colectivizate în întregime; în 
primele 15 zile ale lunii februarie 
s-au înscris în gospodăriile colec
tive 6952 familii cu o suprafață 
de 19.082 ha. ; s-au înființat două 
noi gospodării colective în Dea- 
guri și Săpata de Jos etc.

Foaia volantă informează des
pre realizările colectiviștilor de 
la G.A,C. „30 Decembrie" care 
și-au construit grajduri, depozite, 
maternitate etc. în informația 
intitulată „Răsplata muncii“ sînt 
evidențiați colectiviști fruntași 
care au primit pe lingă alte pro
duse între 1800—2500 kg. porumb, 
pentru munca depusă. Foaia vo
lantă prezintă aspecte din acti
vitatea căminului cultural și cri
tică situația nesatisfăcătoare de 
la unele cercuri ale învățământu
lui agrozootehnic.

maramureșene
podanilor colective, relatări de' la 
inaugurarea unor noi gospodării co
lective, precum și scrisori ale unor 
colectiviști adresate 
vărășiți, prin care 
cîștigat ei muncind 
colectivă.

----------------- !..

în sprijinul colectivizării agri
culturii, ziarul „Secera și Cioca
nul" din Pitești a scos zilele a- 
cestea o foaie volantă — ediție 
specială ■ pentru comuna Vișina, 
raionul Găești. Publicația Cuprin
de scurte materiale mobilizatoare. 
„Pășiți alături de ei“ — este în
demnul care, deschizînd pagina, 
se adresează țăranilor muncitori 
ce nu s-au înscris încă în gospo
dăria colectivă. „în perioada 
1—18 februarie a.c. s-au înscris 
în gospodăria colectivă „7 Noiem
brie" peste 300 de țărani munci
tori“ — se subliniază în materia
lul ce. poartă acest titlu.

Foaia volantă mai înfățișează 
țăranilor muncitori din comună o 
seamă de „cifre grăitoare" despreț 
G.A.C. din satul Vișina, un con
vingător tablou al muncii înfră-: 
țite și al traiului din ce în ce mai 
îmbelșugat al colectiviștilor.

O informație eriumeră realiză
rile social-cuiturale din comună : 
o școală elementară, un magazin 
mixt, un cămin cultural, cărora 
li se va adăuga în acest an con
strucția unui local de școală me
die. Un alt material informează 
pe țăranii muncitori în legătură 
su perspectivele de puternică 
dezvoltare, de creștere a venitu
rilor G.A.C. din satul Broșteni în 
cursul anului curent.

Publicația oglindește, de aseme
nea, activitatea rodnică a coope
rației din comună, sporirea nu
mărului depunătorilor la CEC din 
rîndurile colectiviștilor, expresie 
a creșterii nivelului lor de trai, 
precum și alte aspecte din viața 
nouă a comunei.

' ■ VFRUNTAȘELE 
UZINEI

BRAȘOV (coresp. „Scînteii").—Let 
uzinele „Rulmentul" din Brașov lu
crează în secțiile de fabricație, în 
laboratoare servicii de concepție, un 
însemnat număr de femei. In cadrul 
întrecerii ce se desfășoară în în
treprindere, multe din ele se află în 
primele rînduri. Echipa condusă de 
toVarășa Iuliana Iera își depășește 
sarcinile de plan, deținînd de mult 
tirrip titlul de echipă fruntașă. în 
secția rectificare, la panoul de în
trecere se află înscrise numele Mă
riei Huhulea, Elenei Bartaș, Elenei 
Domșa și al altora, muncitoare care 
s-au dovedit a fi cele mai harnice 
din secție.

Multe femei de la „Rulmentul" 
sînt inovatoare și sprijină efectiv 
acțiunea de modernizare și mecani
zare a proceselor de producție por
nită în uzină. Astfel, inginera Maria 
Sàvu, împreună cu presatoarea Eva 
Mureșan au realizat mecanizarea 
operației de șanfrenare a fierăstrui- 
cilor de la coliviile rulmenților co
nici. Avantajele sînt importante : 
rebuturile s-au redus aproape la 
zero, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 10 la sută. Inginera Flo
rina Grigorescu, împreună cu un 
colectiv, a introdus în uzină un nou 
sistem de conservare a bilelor.

în acest an, un 
60 de femei fac 
fruntașelor uzinei, 
gazetele de perete 
a 20 de tovarășe.

număr de peste 
parte din rîndul 
iar la panouri și 
se află portretele

țăranilor înto- 
le arată ce au 

în gospodăria

(orele 19.30). 
OPERETA :

EVREIESC DE STAT 
FIU NEVASTA TA

MUNCITORESC C.F.T’.- 
OAMENI ȘI UMBRE —

DE COMEDIE : SVEJK !N 
RĂZBOI MONDIAL —Sancționați pentru negiijență 

și tărăgăncală

de întreceri, în clasa- 
conduce U.R.S.S. (65

După 6 zile 
mentul pe țări 
puncte), urmată de Norvegia (47 punc
te). Suedia (33 puncte); Finlanda (31 
puncte.

*
In cadrul competiției de fotbal 

„Cupa Cupelor" s-au întîlnit in orașul 
Jena echipele Motor (R.D. Germană) 
și Leixoes (Portugalia). Meciul s-a 
terminat cu scor nedecis : 1—1 
(0-1). Returul se va disputa, de aseme- 

__  nea. în R.D. Germană, la 25'februarie, 
pe pirtia Lupului, iar cea de senioare în orașul Gera. 
pe pîrtia de Dë Su’linar. Slalomul spe
cial este programat la Poiana Brașov. 
Fină acum în’ „Cupa R.P.R." conduc 
schiorii clubului Carpați Sinaia.

Amatorii sportului din Capitală pot 
urmări în sala sporturilor Floreasca

Brașov se
, - ■ mîine con

cursuri de-schi din cea de-a doua etapă 
a ..Cupei R.P. Romine”. Schiorii vor 
lud startdj în probe,alpine și nordice. 
P. bba de cobocîre seniori va avea loc

Sub titlul „Din birou în birou“ în 
numărul din 14 februarie al ziarului 
„Scînteia" a apărut scrisoarea meca
nicului Mihai Constantinescu, care 
sesiza că din cauza tărăgănelii și a 
lipsei de răspundere din partea unor 
lucrători de la l.A.L. și I.R.C.R., o 
reparație simplă, dar cu caracter de 
urgență, n-a fost efectuată la timp 
cauzîndu-se pagube.

Comitetul orășenesc de partid a 
cerut Comitetului executiv al Sfatu
lui popular 
și să tragă 
vinovați de 
reparațiilor

Publicăm
mit din partea Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei.

al Capitalei să cerceteze 
la răspundere pe cei 

neefectuarea la timp a 
necesare.
mai jos răspunsul pri

it

★

Turneul interzonal
Stockholm a continuat cu desfășurarea 
partidelor întrerupte. Fără să mai reia 
jocul Uhlmann a cedat la Teschner, 
iar Gligorici și German au convenit 

____  __ _ _________  ________ asupra remizei. Gheller l-a învins pe 
un bogat program handbalistic. Astăzi Bilek și Benko, pe Bartok. S-a între- 
de la ora 18 se întîlneșc echipele fe
minine I.T.B. și Știința Galați, con- 
tind pentru competiția „Cupa de iar
nă". Mîine de la ora 14,45 are loc 
meciul -fetur dintre. I.T.B. și Știința 
Galați. Un continuare se vor disputa 
patru partide din cadrul ..Cupei Spor
tul Popular". întrecere rezervată 
echipelor de juniori și junioare.

★

Echipa U.R.S.S., alcătuită din Liu
bov Baranova, Maria Gusakova și 
Alevtina Kolcina, a cîștigat proba fe
minină de ștafetă 3x5 km. la campio
natele mondiale de sehr de la Zako
pane. Cele trei sportive sovietice au 
parcurs traseul în 58'08”9/10.

de șah de la

rupt pentru a doua oară partida Kor- 
cinoi-Portisch.

în clasament conduce Fischer cu 
I2V2 puncte, urmat de Gheller 10*/9 
puncte și o partidă întreruptă, Gligo
rici. Petrosian, Uhlmann și Filip, cite 
10 puncte. Vineri a fost zi de repaus

★

In meci-retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni” la fotbal Benfica Lisabona a 
întrecut cu scorul de 6-0 echipa 
Nürnberg (R.F. Germană). In primul 
joc Nürnberg cîștigase cu scorul de 
3—1. Pentru semifinale calificat
astfel Benfica Lisabona.

SCHI. înainte de start, un antrenament.
(Foto ; M. Andreescu)

„în urma anchetei întreprinse s-a 
confirmat întrutotul justețea celor 
cuprinse în sesizare. In atară de 
întreprinderile raionale respective 
și de sfatul popular raional — se 
arată în răspuns — o vină serioasă 
revine și Sfatului popular al Capi
talei, care nu a controlat sistema
tic activitatea organelor din subor- 
dihe, nu a manifestat exigența cu
venită pentru imprimarea unui stil 
de muncă operativ, cu maximă efi
cacitate în munca acestor unități.

In legătură cu faptul semnalat și 
anchetat, dăm unele amănunte :

Dintr-o țeavă defectă, la subsolul 
clădirii din str. Brezoianu nr. 47-49, 
se scurgeau mari cantități de apă, 
ceea ce împiedica circulația loca
tarilor la boxe, și amenința zidurile 
clădirii. Administratorul blocului a 
cerut întreprinderii de Administrație 
Locativă, să trimită de urgență o 
echipă de lucrători ai I.R.C.R. pen
tru repararea conductei de apă. La 
l.A.L. întocmirea formelor necesare 
care putea 
a durat în 
(Vinovată 
prinderii și 
I. Damian 
defecțiunii). Cu mult mal gravă este 
atitudinea inginerului șef Andrițoiu 
de la I.R.C.R. care, fără a citi adre
sa l.A.L.-ului, unde se specifica ur
gența lucrării, l-a stabilit termen de 
rezolvare între 25 martie și 17 apri
lie a.c. Numai In urma Insistențelor 
repetate ale administrației de bloc, 
lucrarea a fost începută după cinci 
zile. Imediat însă reparația a fost o- 
prită de serviciul spații verzi din 
cadrul secțiunii gospodăriei comu
nale a S.P.C. (tov. Belba Elena), pe 
motiv că nu exista autorizație de la 
acest serviciu. Deși sînt instrucțiuni 
precise ca urgențele să fie rezolvate 
fără Intîrziere, eliberarea autoriza
ției respective a dus la amînarea lu
crărilor cu încă șase zile.

Printre cei care poartă răspunde
rea pentru tolerarea acestui stil 
defectuos, birocratic de muncă la 
întreprinderile și serviciile amintite 
se numără de asemenea conducerea 
secțiunii gospodăriei comunale a

res- 
ope-

funcție 
de la 

cons-

fi făcută în cîteva ore 
mod nejustificat 3 zile, 
este conducerea între- 
în mod special ing. șef 
sesizat din prima zi a

★

S.P.C., precum și tov. Ion Călin, vi
cepreședinte al sfatului popular din 
acest raion, care nu au controlat și 
îndrumat activitatea unităților 
pective în vederea îndeplinirii 
rative și în bune condiții a 
cinilor c© le revin.

In urma analizării faptelor 
luat următoarei© măsuri:

— A fost destituit din 
inginerul șef Andrițoiu, 
întreprinderea raională de
trucții și reparații, oare se tace vi
novat de lipsă de răspundere și de 
superficialitate în muncă ; pentru 
întîrzierea eliberării autorizației 
de executare a unor săpături 
în spațiile verzi — Belba Elena de 
la serviciul spații verzi a secțiunii 
de gospodărie comunală din S.P.C., 
a fost sancționată cu mustrare cu 
avertisment ; inginerul șef Damian 
de la întreprinderea de Administra
ție Locativă, a fost sancționat cu 
mustrare scrisă cu .avertisment pen
tru nerespectarea 'instrucțiunilor cu 
privire la efectuarea imediată a lu
crărilor urgente și pentru lipsă de 
interes și stăruință în rezolvarea 
problemelor ce-i revin ; cu mustra
re- scrisă a fost sancționat și direc
torul I.A.L.-ului raional, tov. Mușat, 
pentru necontrolarea personalului în 
subordine ; de asemenea este sanc
ționat ou mustrare scrisă tov. Ion 
Călin, vicepreședintele sfatului 
popular raional, pentru neexercita- 
rea sistematică a controlului activi
tății I.R.C.R. și l.A.L.

Comitetul executiv al Statului 
popular al Capitalei — se arată în 
încheierea răspunsului — va elabo
ra, în cel mai scurt timp, măsuri or
ganizatorice menite să asigure o 
executare cît mai operativă a lucră
rilor urgente, soluționarea fără In
tîrziere a sesizărilor juste ale oame
nilor muncii.

Deficiențele constatate și măsuri
le luate vor fi prelucrate cu întreg 
personalul sfaturilor populare ra
ionale. Apreciem sesizarea publica
tă în ziar ca un ajutor prețios care 
va contribui la îmbunătățirea acti
vității diferitelor organe, servicii și 
întreprinderi ale Sfatului popular al 
Capitalei.

1

I

.Lipsește inginerul 
cu problema“

în „Scînteia“ nr. 5404, din 10 ia
nuarie a.c., a apărut articolul „Lip
sește inginerul cu problema“, în 
care erau criticate lipsurile în des
fășurarea învățămîntului agrozoo
tehnic în gospodăriile colective din 
raionul Giurgiu. .

în răspunsul trimis redacției, Co
mitetul raional de partid Giurgiu 
arată că din constatările făcute pe 
teren reiese că cele relatate în ar
ticol sînt juste.

Comitetul raional de partid a a- 
nalizat cu toți lectorii situația fie
cărui cerc în parte, stabilindu-se 
măsurile corespunzătoare. De ase
menea, în ședința de lucru cu se
cretarii organizațiilor de partid, 
președinții sfaturilor populare co
munale și președinții gospodăriilor 
colective au fost date indicații în 
vederea exercitării unui control sis
tematic al desfășurării învățămîn
tului agrozootehnic.

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : FAUST —........................

TEATRUL DE STAT DE 
DON PASQUALE — (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL' „1. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : CUZA VODĂ
— (orele 19,30) (Sala Studio) : SICI
LIANA — (orele 15,30). NAPASTA
— (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BÛ- 
LANDRA“ (B-duI Schitu Măgureanu 
Nr. 1) : MOARTEA UNUI COMIS VO
IAJOR — (orele 19,30). (Sala Studio — 
Str. Alex. Sahia nr. 76) : MENAJERIA 
DE STICLA — (orele 19.30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : C1ND ÎNFLORESC MIGDA
LII — (orele 19,30). (Sala Studio) : C1NTA 
PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEATRUL PENTRU" TINERET

COPII (Sala pentru tineret) : DE O 
TORE VINCENZO — (orele 20).

TEATRUL -------------------------- --------
CIULEȘTI : 
(o’-ele 19,30)

TEATRUL : 
AL DOILEA 
(orele 19,30).

TEATRUL
VREAU SA 
(ovele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI -CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE“ : DISCIPOLUL DIAVOLULUI
— (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ..C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NO 'S 
POTCOVITE - (orele 20). (Sala Vie >- 
riel 174)': CONCERT IN RE... HAZ’ U
— (orele 20).
. CIRCUL DE STAT : BERLINER 
CUS - (orele .20)

1f, 05 
in

SlMBATA 24 FEBRUARIE o Roza 
vînturilor —. orele 9,00 — I • Con
cert ghicitoare — orele 10,20 — I » 
Fantezia în Do major „Călătorul“ de 
Schubert — orele 11,30 — I e Muzică 
vocală de compozitori romîni — orele 
12,15 — II o Cîntă orchestra de estradă 
a Radioteleviziunil — orele 13,30 — II 
» Fragmente din opera „Răpirea din 
Seral“ de Mozart — orele 14,00 — I
• Ciclul „Concerte pentru mal multe 
Instrumente“ — orele 15,26 — II o Con
cert de muzică ușoară — orele 16,30 — II
• Știința în slujba păcii — orele 17,50

— I • ciclul „Sonate pentru vloa. 
de Johann Sebastian Bach
— II • Simpozion :
mișcare — America Latină orele 19 00
— I ® Programe muzicale alcătuite de 
ascultători — orele 19,00 — II • Pe teme 
Internaționale — orele 20,00 — II • Pro
gram pentru Iubitorii de romanțe U» . 
orele 20,40 — I • Cîntece populare bra
ziliene de Alice Ribeiro — orele 21.15
— II • Muzică de cameră de George 
Enescu — orele 22,30 — II • Muzică sim
fonică — orele 23,15 — Ie Muzică de 
dans — orele 23,06 — II.

Un
— orele 
conțineai

„In timpul iernii, 
o bună furajare 

a animalelor“
susîn articolul cu titlul de mai 

apărut în „Scînteia" nr. 5400 se se
siza că la G.A.C. Gostavățu, raionul 
Drăgănești-Olt, organele de specia
litate nu: au sprijinit conducerea 
gospodăriei în întocmirea unor rații 
de furajare complexă și că din a- 
ceastă cauză tineretul taurin este 
slab, iar de la vaci se obțin pro
ducții mici de lapte. Sfatul popular 
regional, care a 
tele, ne răspunde :
sizării, lucrători ai secțiunii 
cole, s-au deplasat în mai 
gospodării colective 
Drăgănești și au luat măsurile ne
cesare. Ținînd seama de furajele 
existente, s-au întocmit rații fura
jere, complexe, s-a indicat ordinea 
succesiunii administrării nutrețuri
lor, numărul de tainuri, s-au indi
cat rații pe specii și categorii de 
v'trstă, etc. S-au dat șt recomandări 
privind organizarea procesului de 
producție.

cercetat fap- 
„în urma se- 

agri- 
multe

din raionul

Documentarele 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). DRA
GOSTEA 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 : I.C. Frimu 
(9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45; —
21,15), V. Alecsandrl (10,30 ; ------
15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21). V.
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). CETATEA I-IUR- 
RAMZAMIN — cinemascop : Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17.; 19; 21), Gh. Doja (10;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Flacăra (15 ; 
17 ; 19 ; 21), 23 August (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21), Libertății (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ;
18.30 ; 20.30) PERLE NEGRE : Magheru
(10 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Lumina 
(10; 12 ; 14 ; 16; 18,15; 20,30), "
Popov (rulează în continuare de la orele
9.30 pînă la 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Maxim Gorki (9 ;.......................
17 ; 19 ; 21), înfrățirea 
(10,30 15; 17 ; 19 ; 21),

13; 15; 17; 19; 21).
ÀNI I : Grlvița- (15 ; 17 ;
(j6 ; 18,15 ; 20,30), Iile Plntille (15 ; 17 ; 
19 ; 21). CER SENIN : T. Vladimirescu 
(15; 17; 19; 20,45.) TOM DEGEȚELUL: 
Victoria (10; 12.15; 14,30; 16,45; 19; 21.15).
13 Septembrie (9,15 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45),
Moșilor (11, 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). SE
CERIȘUL VERDE : Tineretului (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Cultural (15 ; 16,50 ; 18,40 ; 20,30). 
DOUA VIEȚI — ambele serii : 13 Sep
tembrie (18,30). UN CROS NEOBIȘNUIT 
— PIONIERIA NR.1/1962 — JOC LA 
FLAMINZ1 - POȘTAȘUL - LEUL ȘI 
ARMONICA - IN MAREA DE RĂSĂRIT 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de la orele 10 tn 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-tln David

19,30 ; 
12,15 ; 14 ;
Roaltă (10 ;

Alex.

(15,30 ; 18 ; 20,30). S-A FURAT O BOMBA : 
Unirea (15,15 ; 16,45 ; 19,45 ; 20,30), Volga 
(11 ; 15 ; 17 : 19 ; 21), 30 Decembrie (15 ; 
17 ; 19 ; 21). O INTlMPLARE EXTRA
ORDINARA — ambele serii : Donca 
Simo (14 ; 17 ; 20). INSULA : Miorița
(10; 12; 15; 17; 19; 21). FĂCLII t- cine
mascop : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). ULTIMUL MEU 
TANGO : 8 Mai (15 ; 17 ; 19 ; 21). PRO
FESORUL MAMLOCK : Floreasca (19). 
IN NOAPTEA SPRE 13: B. Delavrancea 
(16; 18,15; 20,30), N. Bălcescu (16; 18,15; 
20,30). SALT SPRE GLORIE : Olgr Ban
ele (15,30; 18; 20,30). CAIDUL : f ”
fărul (15; 17; 19; 21). CIRCUL f , 
CUPOLA rulează la clnemato£ , 
G. Bacovla (15,30; 18; 20,30). MUZICAu- 
TUL ORB rulează la cinematograful 
A. Vlalcu (14,30; 16,45; 19; 21,15).

Îl!

11 ; 13 ; 15 ; 
între popoare : 
Alex. Sahia (9 ; 
FII FERICITA, 
19 ; 21), Munca

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 
Iul televiziunii. 19,15 —
cîntece plonereștl“. 19,30 
hărții". 19,40 
ZUT... NECUNOSCUT' 
studiourilor franceze. 21,10 — 
LODIILE ------ - ------------------
chelere :

Jurria- 
„Să Învățăm 

— „In fața 
Filmul artistic „NEVÄ- -------- ,„ _ o producțle , 

‘ „DIN ME-
LUI I. DUNAEVSKI". In în- 
ultlmele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 șl 27 februarie : Vreme închisă. Vor- 
cădea ninsori, în cea mai mare parte a 
țării. Vînt potrivit cu unele Intensifi
cări din nord-est Temperatura stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 șl minus 13 grade, local mal 
scăzute, iar maximele între minus 7 șl 
plus 4 grade. Local ceață.

vremea L
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a pleca în

ființă 
colec- 
o per
și s-a
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Slatina, să 

le împățțea

Pionieri șl școlari vlzltînd Casa memorlalä „Tudor Vladlmirescu" din comuna Vla- 
dimiri, regiunea Oltenia.

izbuteau să-i 
nici o săptămînă

=♦♦♦♦=

,Ce-i cu ăștia de la Stoi- 
umplut buzu- 
și umblă prin

cănești : și-au 
narele cu bani
Drăgănești de n-a mai rămas 
nimic în prăvălii“ 1

r-- (Zicea lumea în ianuarie 
1962).

Dar înainte de a se fi ivit această 
întrebare, în urmă cu cîțiva ani, 
șase la număr, adică pe la începu
tul lui februarie 1955, la Stoicănești 
a avut loc o lungă și furtunoasă șe
dință de bilanț.

La masa prezidiului, alături de 
primul secretar al raionului, stătea 
un bărbat tînăr, nu prea înalt, dar 
zdravăn alcătuit, vînjo.s, cu umerii 
lăți, fața smolită șl ochii negri. De 
doi ani primise sarcina să răspun
dă de secția agricolă a sfatului 
popular raional și, cu toate că se 
străduia să-și facă datoria cum pu
tea mai bine, simțea că nu 
se află la locul lui. Făcuse 
chiar și cerere să fie lăsat să 
ss întoarcă în satul său, să 
auncească în gospodăria co

lectivă, dar sarcina era sar
cină, trebuia îndeplinită. A- 
cum asculta bilanțul destul 
de slab și discuțiile din care 
reieșea limpede că la Stolcă- 
nești treburile băteau cam de 
multișor pasul pe loc și în
cerca să se dumirească în ce 
fel trebuia intervenit în viața 
acestei gospodării. Nu era 
om în sală pe care să nu-1 
cunoască, după cum ei înșiși, 
colectiviștii, îl cunoșteau pe 
el. într-un tîrziu, cînd discu
țiile deveniseră înfierbîntate, 
iar tumultul sălii abia mai 
putea fi stăpînit, ceru cuvîn- 
tul unul dintre brigadieri. Se 
adresă primului secretar :

— Am o propunere și vă 
rog s-o ascultați cu atenție și 
să fiți de acord cu ea pentru 
că e chibzuită bine de noi : 
să-și caute raionul alt șef la 
agricol iar tovarășul Dumitru 
Tudose să rămînă la noi pre
ședinte.

Era greu, într-adevăr, să se hotă
rască o astfel de măsură pe loc, 
acolo, dar entuziasmul cu care co
lectiviștii susținură propunerea 
convinsese pe primul secretar să 
întoarcă în seara aceea singur 
raion.

a satului, pleca pe jos, cale 
kilometri la plasă, la 
aducă ziarele pe care 
în sat.

In 1948, înainte de
armată, s-a însurat. De la bătrîni, 
pe el l-a ajuns partea la un pogon 
de pămînt, iar pe soție la o „litră’. 
N-aveai cum să legi sărăcia și bia
ta femeie își amintește și astăzi cum 
plîngea, împletind la nesfîrșit tîrlici 
de cînepă care nu 
țină ciobanului
buni în picioare. A venit apoi anul 
1949. In Stoicănești a luat 
una din primele gospodării 
five din țară. Tudose a cerut 
misie scurtă, a venit în sat
înscris în gospodărie. Peste un an, 
cînd și-a sfîrșit stagiul militar, a 
fost chemat la raion și numit in
structor de partid. De atunci, din

DUMITRU TUDOSE

îl 
se 
la

■gTk umitru Tudose, astăzi Erou al
Muncii Socialiste, a fost, pînă 

în anul 1948, cînd a intrat în armată, • 
ciobanul satului. Cit despre sat, cel 
mai potrivit mi se pare să reproduc 
descrierea făcută de Tudose însuși.

„14 boieri, unul mai al dracului 
decît altul, iar noi clăcași. Boier 
Mișu Nițeanu ne bătea cu furoa, bo
ier Georgică Lițică ne punea să-1 
ducem călare pe umeri la cîmp. 
Trăiam care cum puteam, unii pe 
pămînt, în bordeie, alții între patru 
pereți de chirpici acoperiți cu paie. 
Făceam patul din cărămizi de pă
mînt, înalt de două-trei palme, și 
puneam deasupra o rogojină. Cînd 
schimba tata rogojina, copiii se tă
văleau pe ea fericiți : nu se putea 
închipui așternut mal moale ca o 
rogojină nouă“.

Așadar, în satul acesta era Du
mitru Tudose cioban. In 1945 a in
trat în U.T.C. Apoi, în 1946, a de
venit membru de partid. Lăsa oile 
pe cîmp în grija unor copil și, fiind 
cel mal tînăr din celula comunistă

încre- 
o de

altfel

1951, și pînă în seara amintită la 
început, biografia ciobanului din 
Stoicănești s-a îmbogățit nemăsu
rat. Omului îi face însă o mare plă
cere să spună că cea mai frumoasă 
dintre sarcinile care i s-au 
dințat rămîne aceea pe care 
ține și astăzi.

★
Primăvara lui 1956, ca de

anul acela întreg, Dumitru Tudose 
n-a prea cunoscut odihna. Greută
țile ivite în viața gospodăriei, da
torită vechii conduceri, lipsită de 
pricepere și chibzuință, trebuiau în
lăturate fără amînare. Se simțea 
nevoia unui cap de gospodar des
toinic, dar nu numai atît. Era în a- 
ceeași măsură necesară muncă cu 
oamenii, răbdătoare și plină de 
tact, trebuiau bine șl temeinic cu
noscute viața lor, grijile, nedumeri
rile fiecăruia.

Primăvara se dovedea în acel an 
timpurie, năvalnică, dezvelise de
vreme spinările negre ale ogoare
lor, vîntul zvînta ochiurile de apă, 
nopțile se scurtau, puterea' zilei 
creștea, era timpul însămînțărilor.

Tudose și-a îndreptat privirile 
spre organizația de bază. Și spri
jinul ei s-a dovedit hotărîtor. îm
preună cu comuniștii' a început să 
colinde casele colectiviștilor, a stat 
Pe îndelete de vorbă cu ei, s-au 
sfătuit cu toții îndelung.

— A fost un început bun, își 
amintește astăzi Tudose. Dar greu
tățile nu fuseseră încă înlăturate. 
Muncile agricole se desfășurau în 
plin. Oamenii se dovedeau harnici 
și plini de dragoste pentru gospo
dăria lor, n-aveau însă destulă ex
periență, iar sărăcia în care trăi
seră sub biciul vătafilor de moșie 
îi făcuse să privească cu o anume 
neîncredere alte îndeletniciri, în a- 
fara acelora privind cultivarea po
rumbului și a griului.

TWopți de-a rîndul, aplecat asu- 
■L”pra sutelor de pagini ale căr

ților de specialitate, fostul cioban 
desprindea știința agrotehnicii îna
intate, a zootehniei. Acestor nopți 
le-au urmat apoi lungi discuții în 
sinul organizației de partid, apoi în 
adunările colectiviștilor. Gospodăria 
trebuia să se dezvolte armonios și 
în primul rînd trebuia dezvoltat sec
torul zootehnic, un neprețuit izvor 
de bogății.

— N-aveam vaci, n-aveam 
porci, iar ol — abia trei sute, 
își deapănă tovarășul Tudose 
amintirile. Chemăm colecti
viștii să ne sfătuim.

— Nu ne trebuie vaci, to
varășe Tudose, nu rentează... 
Și veneau cu exemple. Prin 
‘50 gospodăria cumpărase 
zece vaci bune. De neîngriji
te, cîteva pieriseră. Oamenii, 
cum fuseseră învățați de să
răcie : țineau pe lîngă casă 
o prăpăditură de vacă, hră
nită cu coceni și paie.

— Zorile băteau la ușă, ri
dicam ședința, porneam la 
cîmp. Seara începea sfatul. 
N-a fost ușor, a trebuit multă 
răbdare ; astăzi cînd media 
de lapte pe cap de vacă re
prezintă aproape 2.000 de li
tri, care înseamnă bani grei, 
iar venitul realizat în secto
rul zootehnic în 1961 însumea
ză vreo 1.400.000 lei, nu mai 
e nevoie să convingi pe ni
meni. De acum înainte ț-X^em 
să spunem : sectorul și mi
lionul.

Formula îi face vădită plă
cere și parcă așteaptă un 

cuvînt din partea vicepreședintelui 
Ghinescu, care răspunde efectiv de 
acest sector. Omul zîmbește sfios? 
îndeplinește și sarcina de secretar 
al organizației de partid.

E o prietenie frumoasă între a- 
cești doi comuniști care și-au cu
cerit nu numai respectul dar și dra
gostea caldă a colectiviștilor. A- 
dăugați la aceasta o coincidență 
surprinzătoare: s-au născut amîndoi 
în aceiași an, în aceeași lună, în 
aceeași zi : au 37 de ani.

E foarte greu să-1 faci pe Dumi
tru Tudose — pe care dacă l-ai 
cunoaște întîmplător, fără să știi ce 
anume sarcină îndeplinește, 
bănui, fără îndoială, 
inginer agronom sau 
să vorbească despre 
în viața gospodăriei, 
ternie este înrădăcinat 
lui sentimentul contopirii depline cu 
interesele gospodăriei, ale colecti
viștilor, îneît m-am simțit eu însumi 
deosebit de stingherit surprinzînd 
pe chipul său nedumerirea produsă 
de întrebarea :

— Ce-ai făcut dumneata în cutare 
împrejurare ?

Muntele Cetatea, cunoscut și sub numele 
de Cetatea de Aur sau Cetatea Romană., este 
unul din masivii auriferi de la Roșia Mon
tană. In urma sfredelirii de-a lungul veacu
rilor a filoanelor aurifere pentru exploatarea 
minereului, acest munte a căpătat treptat 
forme tot mai ourioase. Cu două-trei secole 
în urmă, centrul masivului s-a prăbușit și au 
rămas în picioare numai pereții exteriori,

Teatrul romînesc 
de păpuși peste hotare

É 

fost 
fea-

pesfe hotare. Astfel, 
la teatrul de păpuși 

(U.R.S.S.) premiera 
doi bani" de Viorica 

Porum-

, l-coi 
un pasionat 

zootehnic — 
prezența lui 
Atît de pu- 
în conștiința

DINU SÄRARU

(Continuare în pag. V-a)

Lucrări valoroase din dramaturgia 
Irului de păpuși din |ara noastră au 
înscrise în repertoriul mai multor 
tre de păpuși de 
recent a avut loc 
din Petrozavodsk 
piesei „Punguja cu
Filipoiu, versuri de Veronica 
bacu, după Ion Creangă, cu muzica de 
Paul Urmuzescu. Direcfia de scenă a 
spectacolului este semnată de V. N. Lo
puhin. Aceeași piesă este înscrisă și în 
repertoriul teatrelor „Arlechin“ din Lodz 
și „Miniatura” din Gdansk (R. P. Po
lonă). In planul .de repertoriu al acestui 
din urmă teatru figurează și piesa lui 
Octav Pancu-lași „Ala-Bala-Porfocala“.

Exponate romînești prezintă peste ho
tare aspecte din munca de creație a tea
trelor de păpuși din (ara noastră. In ex- 
pozi)ia internațională permanentă de pă
puși de la Dresda (R.D.G.), organizată 
din inifiativa Muzeului de Stat de Artă 
Populară, sînt prezentate 3 păpuși din 
spectacolele teatrului Țăndărică și tea
trului de păpuși din Oradea, iar în cata
logul expozifiei este reprodusă păpușa 
Micul Muck din spectacolul cu același 
titlu al păpușarilor orădeni.

La Roma a avut loc, în luna ianuarie 
a.c., sub auspiciile „Asociației italiene 
pentru legături culturale cu Romînia" și 
Fundației „Ernesta Besso“, inaugurarea 
expoziției „Teatrul romînesc de păpuși", 
întocmită de I.R.R.C.S. șl Comitetul Na
tional Ro'mîn UNIMA. In cursul anului a- 
cesta, expozifia va fi prezentată de ase
menea și în alte mari orașe din Italia.

FEDIN

ve-
să

or-

Sg:

B

«3

asemenl zidurilor unei oet&țl în oare vechile 
guri de galerii au devenit ferestre. Această 
„cetate", la modelarea căreia a contribuit 
mina omului în cea mai mare măsură, este 
impresionantă atît prin formele și dimensiu
nile sale uriașe, cît și prin coloritul viu și 
bogat al rocilor.

în fotografia din dreapta — „fereastra 
mare" a Cetății de la Roșia Montană.

liei)(LZut

Așa a început 
noaptea i 
poate cea 
stranie și 
tulburătoare 
nopțile care 
rămas pentru 
deauna vii în 
fletul Annei 
honovna.

Nu puteai 
luși copacii 
se înălțau pe lo
cul unde a fost 
adusă. Nu-ți dă
deai seama dacă 
erau mulți sau 
puțini. în desișul 
lor se adăpostise 
atîta beznă ca 
sub o ladă răstur
nată, îneît dincolo 
de ei întunericul ți

aceea, 
t mal 

mai 
din 
au 

tot- 
su- 
Ti-

des- 
care

Azi se împlinesc 70 de ani de la nașterea marelui scriitor sovietic 
Konstantin Alexandrovici Fedin. Cititorilor din țara noastră le sînt 
binecunoscute primele două romane ale trilogiei sale : „Primele 
bucurii“ și „O vară neobișnuită“, în care scriitorul tratează una din 
cele mai importante probleme ale dezvoltării societății sovietice : for
marea omului nou, călit în focul revoluției.

Recent, revista sovietică „Novîi Mir" a publicat partea întîia și 
cîteva capitole din partea a doua a romanului „Rugul“ — ultimul din 
trilogia lui Konstantin Fedin. Acțiunea noului roman se petrece în 
primele zile după izbucnirea Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

In fragmentul pe care-l reproducem mai jos o reintîlnim pe 
Annocika, mica și talentata artistă din Saratov, devenită între timp 
artistă a poporului. In dimineața de 22 iunie 1941, atacul perfid al 
trupelor hitleriste o găsește la Brest, aproape de graniță, unde sosise 
în ajun în turneu cu o trupă de teatru. Aci, eroina simte din plin 
dragostea și spiritul de sacrificiu al oamenilor sovietici, care o ajută 
în aceste clipe grele și care alcătuiesc, în fața invaziei fasciste, o 
familie strîns unită.

de ei întunericul ți se părea mult 
mai rar. Pe poieniță începeai să 
vezi siluetele oamenilor, unii se 
culcaseră, alții stăteau pe jo.s lîngă 
Tucrușoarele lor. Mai d®Parie zăreai 
întinderea dreaptă, sau mai mult o 
ghioeal la ceasul acela întunecat 
al nopții scurte de vară. Dintr-acolo 
venea mirosul brazdelor reavăne 
ale grădinii de zarzavat.

Mulți au adormit, ori s-au lăsat 
toropiți de oboseală. O vreme, în 
jurul Annei Tihonovna și al lui 
Țvetuhin au stăruit două grupulețe 
de curioși, dar și aceștia, după ce 
i-au tot întrebat și i-au ascultat, 
începură să se retragă pe la cul
cușurile lor și să se liniștească înce
tul cu încetul. Se vorbea, în general, 
puțin, cu pauze, de parcă ar fi con
venit cu toții dinainte că e mai de 
folos să gîndești decît să vorbești 
în asemenea împrejurări. Nu știu 
cum, de la sine, femeile 1 se a- 
dresau mai mult Ulinei, iar bărbații 
lui Egor Pavlovici, deși uneori cu
rioșii își schimbau locurile între ei, 
din dorința de a nu scăpa vreun 
cuvînt mai însemnat din cele po
vestite. Adunarea spontană începu 
în cuiînd să se risipească. Anna 
Tihonovna rămase în societatea a

două actrițe. Alături de Țvetuhin, 
așezat pe pămînt, mai era un sin
gur interlocutor care tăcuse, 
poate ațipise.

In clipa aceea, care parcă te 
amenința cu amărăciunea dezilu
ziei, celor două actrițe de lîngă 
Ulina li se mai adăugă o siluetă 
de femeie, picată parcă din co
roana unui copac.

— Nu-i bine să stați pe iarbă. 
Ridicați-vă puțin, vă rog, spuse ea 
cu voce joasă. Pe pătură e mai plă
cut... Perne nu are nimeni aici. V-am 
pus o jachețică sub cap... Culcați-vă. 
E o jachețică moale. Culcați-vă.

Intr-adevăr, grozav de bine se 
simți Anna Tihonovna îndată ce-și 
întinse trupul, își acoperi picioarele 
cu pătura și-și puse capul pe stofa 
moale a jachetei, care-i mîngîie 
obrazul. încet, începu, cu neîncre
dere parcă și cu un sentiment nou, 
să-și simtă propriul său corp, istovit 
de oboseală șl chinuit de dureri. 
Senzațiile de durere reînviau una 
cîte una, pe rînd ;
ascuțite închipuirea o purta cu 
cîteva zile în urmă și Anna Tiho
novna se surprindea șoptind : „aid 
e podul'1 sau „aici e Jabinka“. Da/

sau

revenirea îndărăt
nică a 
fizice n-o 
cîtuși de 
Doar le-a 
le-a biruit 
reînviau acum nu
mai pentru că ea 
mai trăiește. Tră
iește și de aceea 
simte durerea. Și 
las' s-o doară.
S-o doară trupul. 
Viața a învins,
curge prin vine și 
ce desfătare 
asemuită este 
stai culcat, 
pleoapele umflate 
peste ochii obo
siți, și să-ți simți 
corpul, de la de

getele picioarelor pînă la tîmplele 
fierbinți, răspunzînd cu bătăi puter
nice bătăilor inimii 1

durerilor 
speria 
puțin, 

învins, 
și ele

ne-
să 
cu

— Cine mi-a făcut un culcuș atît 
de bun? întrebă, fără să se miște.

Cele două vecine se 'Culcaseră 
lîngă ea, de o parte și de alta și 
se tot foiau, fără să adoarmă. Cea 
din dreapta răspunse :

— Bătrîna noastră.
— E tare de treabă, adăugă 

cina din stînga. Noi am ales-o 
vă fie tutoare.

— Cine noi î
— Ei, noi, comsomolistele... și

ganizatorul de comsomoi a confir
mat. A zis ca să fie ordine.

Vorbeau încet. Unul din glasuri 
avea un timbru profund de alto, se 
vedea că e plin de forță. Celălalt 
îl simțeai că se stăpînește cu greu 
să nu-și ia avînt, gata să se re
verse în sunete melodioase.

— Ea nu-i bătrînă, de fapt, spuse 
vocea de alto, 
noi, bătrîna. 
le joacă.

— înțeleg, 
novna, apoi, 
ții și deslușind 
propria ei luptă continuă, cu du
rerea fizică, adăugă : am și eu o 
fiică, comsomolistă.

— Ce mamă tînără ! 
sul din stînga. Tăcu o clipă, 
vorbi mai încet. Marina și cu 
ne-am gîndit să vă luăm în 
noastră. Organizatorul, însă, 
spus : se poate, dacă vreți. Dar, 
zice, cineva trebuie să-și ia răs-

Așa îi zicem între 
După rolurile pe care

răspunse Anna Tiho- 
ascultînd liniștea nop- 

cel mai limpede

răsună gla- 
apoi 
mine 
grija 
ne-a

>S Îngrijitorul cantinei de 
7 pe șantierul I.S.E.M.-Bic- 
x sad (Maramureș) povestea 
>S într-o sîmbătă seara :
7 „Și, cum vă spuneam, 
’< păzesc eu într-o noapte 
•S cantina și numai ce-aud 
? vorbă. Cine să fie ? Zgo- 
'< moțul venea dinspre cote-
> țu.1 porcilor. Mă trag eu 
/ mai aproape, mă uit... ni-
< meni. Stai că aici e lucru
> mare, zic. Și mă tupilez 
? să ascult. Vorbeau porcii.
< Adică vorbea unu] singur
> și ceilalfi îl tot aprobau 
? grohăind sau scoteau gui-
> lături de mirare. Era por-
> cui ăl gras, alb.
> — Gura ! grohăia el. Să
> nu îndrăznească vreunul
> să mă bată la cap că-1
> spun stăpînei. (Ăsta era
> porcul strecurat la canti-
> nă de tovarășa Magda, 
J administratorul).
> De frică, un purcel mal
> slab de înger începu să
> se bîlbîle.
> — Păi, a trecut ignatul.
> — Ce ignat ? Stăpî- 
1 nă-mea, dacă are pică pe 
* cineva, nu taie cu cu/i-
> tul. Taie cu creionul.
J — Cum cu creionul 7 
, făcu purcelul, mai prin- 
’ zînd ceva curaj. .
: — UiȚe-gșa.;, hîrțt 1. Șl
> nu mai e postul în sche- 
’ mă. N-a pălit așa fata 
; aia, Grlz Iullana î
’ —Da' ce făcuse ?
> — Nù făcuse nimic. Nu

i-au plăcut stăpîne-mi 
ochii ei.

— Bine că l-au plăcut 
ochii tăi, se auzi un glas 
mai curajos din fund. 
Te-a băgat aici să crești 
pe mîncarea cantinei.

Vai ce s-a mai supărat 
porcul tovarășei adminis
trator !

— Nu li-e rușine, mă ? 
Au încercat alții mai breji 
să se ia de mine și nu

Pe Aurora Mihăilescu cine 
a băgat-o în servici pe 
locul Iulianei ? Tovarășa 
administrator.

Și așa au finut-o porcii 
cu poveștile“.

★
Mare șugubăț, îngriji

torul. Hai să lăsăm la o 
parte povestea cu porcii 
care conversează între ei 
și să vedem despre ce 
este vorba în definitiv...

FOILETON
''llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIii'IIIIIIIIIIIIIIIHIII'IIIIIIIIIIIIHIiilIllililIlllllllllllllll1' 
le-a mers. 11 cunoașteți pe 
Țicală de la laborator ? 
S-a găsit firoscos și a zis: 
ce caută porcul ăsta alb 
la cantină ? A jignit-o pe 
tovarășa administrator. 
Peste o săptămînă, postul 
se desființase.

— Și cum, a rămas șan
tierul fără post ?

— Ei, pe naiba I L-a 
înființat tovarășa admi
nistrator la loc. A anga
jat pe el un cunoscut 
de-al unui prieten. Toate 
se pot face șl desface pe 
lumea asta de o femele 
vrednică.

Se intimidaseră porcii,
— Tot e bine că și an

gajează — a spus unul.
i — Sigur că angajează.

Da, e adevărat. Grlz 
luliana a fost scoasă din 
muncă fără motiv. Un 
porc mare, alb, proprieta
tea personală a adminis
tratoarei, se hrănește șl 
prosperă din alimentele 
cantinei. S-a desființat al 
treilea post de la labora
tor, doar ca să poată fi 
înlăturat din muncă Ion 
Țicală, care criticase pe 
bună dreptate această 
„confuzie“ între buzuna
rul personal și buzunarul 
statului. Postul s-a în
ființat la Ioc cînd a fost c 
vorba să fie angajat un pr® 
„protejat“. Și o întreagă 9ei 
listă de asemenea isprăvi.

Hai la biroul adminis

trației ! Să 
teribila adr.

Mare șug 
torul ! Nici 
ministratoai 
stă un bărb 
ba/ii.

— D-ta e, 
torul ?

— Da! I 
Radu.

Dezamăgii 
totuși :

— D-ta a 
dres, ai sco 
ai angajat 
crescut por 
etc., etc.?
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prinderea pe oale organizată, că și 
eu la rîndul meu trebuie să dau 
socoteala pentru o artistă a po
porului. Și a numiiit-o pe bătrîna 
noastră.

— Va să zică — Marina ? Iar pe 
dumneata cum te cheamă î

— Lena.
— Cu alte cuvinte, tutoarea mea 

n-a fost aleasă, ci numită.
— Parcă nu-i tot una în împreju

rările de acum ? se miră Lena și, 
hotărîtă parcă să curme discuția, 
începu să foșnească cu niște hîrtii, 
deispachetînd ceva sau mutînd niște 
pachete. După scurtă vreme nu se 
mai auzi foșnetul hîrtiei. Anna Ti
honovna simți o ușoară atingere, 
ca și cum o frunză i-ar fi căzut pe 
umăr și s-ar fi rostogolit apoi :

— Luați, vă rog, auzi o voce 
șoptită.

— Ce
— Ce
Anna

deva, deasupra umărului, degetele 
întîlniră o mînă caldă, și această 
mînă, tot pe pipăite, îi puse în 
palmă un pachețel prelung. Se lăs- 
pîndi îndată miros de brînză. Anna 
Tihonovna mușcă din tartină și 
abia după ce înghiți repede îmbu
cătura, mai mult nemestecată, mul
țumi. Apoi, înghiți iar și iar, stră- 
duindu-se s<i nu 
grăbindu-se fără

Se auzi iarba

anume ? 
vă dau eu ! Luați ! 
Tihonovna pipăi aerul un-

impresia că basul lui catifelat 
e tot atît de frumos și plin de vi
goare ca în tinerețe.

Tutoarea își meșterea un culcuș, 
alături de Marina, șoptind ceva pe 
sub nas. Anna Tihonovna își bea 
ceaiul, frigîndu-se și între înghiți
turi își ștergea cu mina obrajii de 

curgeau șiroi, ușurîn- 
și oprindu-i parcă du-

cu blîndețs 
destulă spa: 
honovna? T 
suferit des! 
voastre !

— N-are r 
spaimă ! Tre 
pentru orice, 
Lena. Nu ști 
mîine... Și ni 
Uneori îți vin 
rina ? Inchip- 
Cu primele i 
văzut goninc 
cu fel de fel 
— o femeie 
cu o oglindă 
zilele ! S-a c 
holbat ochii, Rir f< 
și vînt — i sie 
praful ds cărămidă, 
latului de voal Mi fh 
ca niște șerpi azurii.

Lena zîmbi, tăcu 
vestea 
nimeni.

— Ce mai mamă... 
bate capul, dar ogl 
nici moartă la voi 
adăugă Lena mai a 
rîndu-se parcă.

Nici o mișcare în j 
ce se apropiau zori 
făcea tot mai adînicc 
zînd nuanțe trandafiri 
coborînd pe pămînti 
noapte. Mirosul. d' 
frunze se simțeg 
văzduh, dulceag 
suflai ușor, profu;

Deodată, Ann 
săltă în capul o a 
cu mîinile sprfjin. 
două tinere de lîi 
liră. Ce s-o fi întl

— Un avion ! ' 
auzit, cu ochii la

— De recunoași 
ieri dimineață a 
aici.

— Exact la ac 
viință Marina liniț 

Anna Tihonovna 
cu neîncredere și ii 
virea la cer. Mol 
tare.

— La început ne, 
vuietul ăsta, spuse 
auzea cineva și ne 
care încotro, sau n 
madă. Așa a fost 
doua zi, ne-am și 
să treacă și-o escat 
fugi ? In casă e și 
dimineață încă ne

lacrimi ; ele 
du-i sufletul 
rerile.

întunericul se mai risipi ; oamenii 
culcați în poiană se vedeau parcă 
mai limpede, negura devenea văr
gată. In dreapta se auzi vocea de 
alto a Marinei, rostind măsurat :

— Am mai întîlnit noi, înainte de 
a veni dumneavoastră, refugiați din 
Brest. Pe stradă. îmbrăcați care cu 
ce-ia apucat. Un bărbat era numai 
în pijama. Cum a sărit din pat, așa 
a și luat-o la fugă. Dincolo de oraș 
l-a întîlnit nu știu cine și l-a adus 
aici. Un muzicant de orchestră. 
Oricît l-au descusut, el o ținea una 
și bună : „Am cîntat noaptea într-o 
orchestră de jaz, am venit apoi a- 
casă și m-am culcat, iar ce s-a în- 
tîmplat după aceea — nu mai țin 
minte...“.

— Dumneavoastră țineți minte 
totul ? întrebă Lena.

Așteptară mult timp, tăcute, răs
punsul Annei Tihonovna, dar el nu 
veni.

— Sau să vă spun o altă întîm- 
plare, vorbi iarăși vocea de alto. 
Venise la noi, din regiune, șeful 
secției de artă. Să-1 cunoască pe 
Skudin. A asistat la o repetiție. 
Avea părul negru, pomădat. Cum 
s-a dat comunicatul, s-a urcat în 
mașina lui și a plecat la Brest. Dar 
a ajuns prea tîrziu — nemții ocu
paseră orașul... Ieri noapte s-a în
tors. Cu părul alb, alb... Stătea, se 
tot legăna șl mormăia : „Ah, tlcă- 
losule, ticălosule !“. Vorbea de sine 
însuși'. La Brest îi rămăsese familia 
— copiii, 
săptămînă 
de s-l s-o 
Brest, cică 
de fel de 
dintr-o zi 
războiul. Iar el o repezea : 
proastă și o înapoiată...“ 
că-și rupe acum părul alb din cap. 
Ne-am adunat în jurul lui și-1 pri
veam. Odată se lua cu mîinile de 
cap, se legăna și mormăia : „Ah, 
sînt un ticălos...“. Nu știu, poate că 
nu-i bine, dar nu ne era milă de el.

— Pentru ce să ne fi fost milă ? 
spuse Lena. Dumneavoastră v-ar fi 
fost, tovarășă Ulina ?

— Ia mai dați-i pace I le dojeni '

ei însă nr

se grăbească, dar 
să vrea.
foșnind sub pașii 
cuiva, care se a- 
propia încet. A- 
poi, un glas înfun
dat, bine cunos
cut, spuse :

— Ați așteptat 
cam mult 1 Am 
întîrziat la bufet... 
S-a ars reșoul. 
Ne-am canonit cu 
bufetiera să-1 dre
gem. Am legat fi
rele, l-am pus în 
priză — sfîrrr I — 
iarăși s-a ars... 
Luați, tovarășă U- 
lina. încetișor, să 
nu vă frigeți... Za
hărul e la fund, 
amestecați...

— Egor Pavlo
vici 1 Vino repede! 
— chemă 
Tihonovna, 
roasă. Am

— Beau 
se auzi răspunsul, 

avut

Anna 
bucu- 
ceai 1 

și eu,

cînd erau mai

nevasta însărcinată. O 
întreagă se tot rugase 
expedieze cu copiii din 
la piață ar fi auzit fel 
zvonuri, cum că nemții 
într-alta or să-nceapă 

: „Ești o 
și uite-1,

(Continuare în
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
ă armă ideologică re
ste și muncitorești in- 
'ere cele două direcții 
i lumii contemporane : 
gtre a democrației so- 
ingustarea ' continuă și 
rații burgheze, a celor 
ertăți cetățenești, 
raportul cu privire la 
de tovarășul Hrușciov 

ț.C.U.S. — folosește tot 
a poporului poliția și 
oporul în ultimul dece- 
istoanele de cauciuc ale 
in loc tot mat mare în 

democrației burgheze".
i, Spania, Portugalia, Repu

blica sud-africană, Coreea de sud, Vietnamul de sud 
și alte țări ale așa-zisei „lumi libere" au fost transfor
mate în vaste temnițe pentru propriile popoare. în
cheind înțelegeri cu forțele reacționare din aceste 
state, imperialiștii nu precupețesc dolarii pentru ca, 
cu ajutorul baionetelor, să mențină la putere re
gimurile corupte și putrede.

„Stîlpii lumii libere", cum sînt prezentați guver
nanții acestor țări, execută orbește ordinele stăpîni- 
lor lor imperialiști de înăbușire a luptei pentru li
bertate și independență, democrație și progres. Si
tuația din aceste țări demască cu putere falsitatea 
și ipocrizia „democrației" burgheze, constituind un 
puternic act de acuzare la adresa „lumii libere".

Chiar în paginile presei occidentale, din care repro
ducem mai jos cîteva articole, pot fi întîlnite recu
noașteri semnificative în acest sens.

• Lagărele dictatorului Stroessner din Paraguay 
® Arestați ținuți laolaltă cu leproșii

iizitorii zilelor noastre"
metodă diabolică de tortură a regimului lui Salazar gg De la 

ßl Cum se pronunță o condamnare ia închisoare pe viață

din publicația bra- 
înfățișează polițiști sa- 

aplicare tortura prefe-

Patrioții portughezi a- 
flați în exil au editat in 
Franța o culegere de ar
ticole intitulată „AMNES
TIE". Intr-un articol apă
rut în această culegere, a- 
vocatul Saupervier descrie 
metodele folosite de poli
ția secretă salazaristă — 
P.I.D.E.

„în orașul Porto a avut 
loc un proces intentat u- 
nui număr de 52 tineri pa
triot!. Am avut prilejul să 
stăm de vorbă personal cu 
fiecare dintre deținuți.

Metodele de „convinge
re“ din timpul cercetărilor 
preventive efectuate de 
poliție diferă de la o sec
ție de poliție la alta. Me
toda cea mai răspîndită 
și cea mai crudă este 
„statuia". Acuzatul este 
constrins să stea în pi
cioare pînă cînd răspunde 
la întrebările înscrise pe 
un panou fixat în fața sa. 
Acest „exercițiu“ durează 
cîteva zile fără întreruperi 
pentru somn.

Acuzatul Emani Silva a

lecit mîinile“

suportat „statuia" timp de șapte 
zile și șapte nopți de-a rîndul. Alți 
șapte acuzați, după o „pregătire“ 
de cîteva săptămîni, au fost trimiși 
la ospiciu ca nebuni.

Ermino Marvao, de 19 ani, bolnav 
de tuberculoză, și-a pierdut cunoș
tința în timpul schingiuirilor la care 
a fost supus după ce a făcut timp 
de 52 de ore „statuia". Marvas a 
fost transportat într-un spital (unde 
am stat de vorbă cu el) numai după 
ce președintelui Portugaliei i s-a a- 
dresat o telegramă semnată de 50 
de cunoscuți intelectuali francezi.

Cel mai tînăr dintre acuzați, José 
Ceabra (în momentul arestării îm
plinise abia 17 ani), mi-a arătat ci
catricele de pe spatele lui — ur
mele loviturilor de bici aplicate, 5 
zile și 5 nopți de-a rîndul, în timpul 
„exercițiului statuia".

Pentru tribunalul salazarist chiar 
dovada faptului că depozițiile au 
fost smulse prin schingiuiri nu dl- 
minuiază valoarea lor ca mărturii. 
Pentru procurorul republicii nenu
măratele declarații despre atrocită
țile poliției nu reprezintă nimic alt
ceva decît „patime politioe".

„Potrivit recensămlntulul populației 
din Paraguay, din 92.000 familii ță
rănești numai 17.000 posedă loturi 
de pămînt — relatează ziarul vest- 
german „DEUTSCHE VOLKSZEITUNG".

Munca copiilor este interzisă prin 
lege. Ce valoare au însă aceste legi 
dacă mizeria stă în pragul casei, iar 
clștigul părinților este aflt de mic 
Incit nu acoperă nici jumătate din 
bugetul familieil Aceasta duce la si
tuația că toți membrii familiei trebuie 
să muncească, inclusiv copiii imediat 
ce ating virsta de 7 ani. Muncitorii 
sînt însă în mod permanent urmăriți 
de spectrul șomajului. Numărul celor 
ocupaji în producție a scăzut de la 
70.000 la 35.000.

Acei ce conduc în prezent (ara se 
străduiesc să înăbușe, cu 
orice mișcare pentru reforme 
cratice.

In Argentina, Brazilia și
trăiesc aproximativ 400.000 de 
granți politici din Paraguay".

Zelul P.I.D.E. s-a manifestat deo

cruzime, 
demo-

Uruguay 
emi-

lată ce scrie in legătură cu aceasta 
ziarul „POPULAR" din Uruguay ;

„Acoliții sîngerosului dictator, ge
neralul Alfredo Stroessner, urmăresc, 
aruncă in închisori, schingiuiesc, ex
termină in mod barbar pe patrioții 
paraguayani. Lagărele de concentrare 
din Tacumba, Estingarrivia, Ingavi și 
Charara au devenit locuri ale celor 
mai monstruoase crime care s-au în- 
tîlnit cîndva In istoria Americii.

Pentru a submina definitiv sănătatea 
patriofilor, zdruncinată de schingiuiri, 
munca extenuantă, hrana insuficientă, 
lipsa de lumină și aer, călăii dictato
rului aruncă în aceleași închisori sute 
de nefericifi — lovifi de boli conta
gioase ca tuberculoză, lepră, sifilis.

Recurgînd la aceste crime, tipice 
pentru teroarea colonială, lacheii im
perialismului încearcă să intimideze 
poporul paraguayen și să-l menfină în 
robie. Ei au obținut însă tocmai con
trariul. Crimele lor au făcut să 
crească indignarea poporului și au în
tărit voința și hotărîrea lui de a eli
bera patria de sub țugui străin".

■

Străini în propria lor țară

.a cea mai 
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demonsfra- 
ichist au loc 
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aproximafiv 
■'îngă pămîn- 
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,ma și de a- 
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ei Iar.

.iul 1955, în 
uncitori agri- 
ie, trei luni 
orimesc mai

1.500.000 de gospodării țărănești, care 
cultivă cereale, sînt astfel clasificate :

1) 91—92 la sută din gospodăriile 
țărănești din Spania (1.368.590 de fa
milii, sau aproximativ 6.842.950 de oa
meni) nu-și pot asigura minimul de 
trai. Ei nu au nici cai, nici boi — n-au 
decît mîini.

2) 7,63 la sută din gospodăriile ță
rănești (113.688 de familii sau 568.440 
de oameni) folosesc animale pentru lu
crarea pămîntului.

Se poate afirma că toate cele 
1.500.000 familii țărănești (peste 
7.000.000 de oameni, ceea ce repre
zintă cca. 25 la sută din populația țării) 
nu-și pot asigura un minimum de trai.

Potrivit datelor statistice ale Minis
terului Agriculturii al Spaniei, 1.102.546 
gospodării țărănești posedă, în medie, 
fiecare cîte 1,9 acri pămînt. Acești pro
prietari de loturi minuscule de pămînt 
secătuit formează 74 la sută din numă
rul total al țăranilor care se ocupă de 
cultivarea cerealelor, dispunînd doar 
de 25 la sută din suprafața totală ara
bilă“.

sebit de grăitor în cursul următo
rului dialog între apărător și mar
torul acuzării — un polițist :

— Ce ai face dacă ai vedea pe 
cineva scriind pe un zid : „Să fie 
pace pe pămînt 1" ?

— îl arestez 1
în Portugalia de astăzi nu 

există formal pedeapsa ca
pitală. Dar ce însemnătate are a- 
ceasta, dacă puterea'executivă are 
dreptul să pronunțe condamnări 
chiar pe viață, iără un verdict ju
decătoresc".

„In Africa de sud, statul folosește 
întreaga lui forță pentru aplicarea 
apartheid-ului (legislație reacționară 
care introduce discriminarea rasia
lă în toate domeniile vieții — N. R.) 
— scrie revista americană „NEW 
YORK MAGAZINE".

Africanul se lovește ceas de ceas 
și pretutindeni de apartheid — acasă, 
la lucru, în școală, biserică și chiar 
pe stradă.

Johannes Olifant, un african în
tre două vîrste, a fost adus recent 
în fața tribunalului din Durban. 
„Vreau să muncesc pentru a-mi 
hrăni copiii — a spus el, plîngînd în 
hohote. Nu sînt un criminal. Voi 
muri dacă voi fi trimis la închisoare". 
Dar șase polițiști l-au scos tîrîș pe 
Olifant din sala de ședințe. Comisarul 
pentru treburile bantu (cel mai nu
meros trib de băștinași din Repu
blica sud-africană — N.R.) l-a con
damnat pe loc la 60 de zile închi
soare.

Pentru africani s-a instituit un 
sistem complex al așa-ziselor pașa
poarte. Pașaportul numără aproxi
mativ 100 de pagini... Dacă africa
nul nu are asupra sa pașaportul, el 
este tratat ca un criminal.

„Ei tu, vino încoace ! — țipă po
lițistul. Pașaportul tău !"

„L-am uitat acasă, boss, în cea
laltă haină".

Polițistul alb îl apucă pe negru 
de guler și-l împinge spre un grup 
de arestați.

...Africanul arestat va fi adus 
după două zile în fața tribunalului. 
El va fi acuzat de „neprezentarea" 
pașaportului. Comlsdrul pentru tre
burile bantu — menționează revista 
— va pronunța sentința : „Amendă 
o liră sau două săptămîni închisoa
re". Dacă africanul nu este în stare 
să achite amenda, el poate fi pus la 
dispoziția unui fermier care va achi
ta pentru munca prestată de el, 9 
pence pe săptămînă".

Negăsind de 
emigreze, 

mai proastă, 
ficiale, cele

dictaturii 
jene
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Scene cotidiene in Republica 
sud-africană. Poliția tîrăște spre 
dubă femei care au luat parte 
la demonstrații împotriva politi
cii de discriminare rasială.
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mint, cu fața în jos. Nu știu de ce, 
te gîndești întîi și-ntîi la față. A- 
cum, stăm cu burta-n sus și ne 
uităm.

— Și-i blestemăm pe ăștia... pe... 
pe... căuta Lena cuvîntul și, pînă la 
urmă, tăcu, ori negăsind nici unul 
potrivit, ori rușinîndu-se de cel 
care-1 găsise.

Anna Tihonovna se culcă din nou, 
trăgîndu-și un colț al păturii pînă 
peste cap. Abia acum, în lumina 
zorilor, putea să vadă ca lumea pe 
noii săi prieteni, dăruițl de soartă.

Marina era o fată voinică, cu 
fața luminoasă, cu părul bogat, bă- 
tînd în arămiu, umflat și încîl-cit ca 
un snop de paie nelegat. Buzele 
cărnoase îi dădeau un aer de copil 
bosumflat. Lena părea micuță. Tră
săturile drepte, ascuțite, erau nu 
știu cum grupate parcă pe chipul 
ei. Bărbia doar Ii era mult ieșită 
înainte — poate pentru că fata stă
tea culcată, cu fața în sus. Fruntea 
îi era strînsă cu un tulpănaș, a 
cărui margine se întîlnea cu snrîn- 
cenele negre, grațios arcuite. Totul 
la ea trăda îndărătnicie, afară de 
buzele aproape la fel de cărnoase 
ca și ale Marinei.

Cele două prietene se acoperi- 
seră fiecare cu paltonașul ei. Anna 
Tihonovna băgă de seamă, fără să 
vrea, că fetele își aleseseră stofa 
cu gust — Marina o culoare închi
să, iar Lena una mai vie, potrivit 
genului fiecăreia. își aminti de 
stofa aceea frumoasă, bej, cu ca
rouri discrete. O remarcase la ci
neva pe cînd zburase cu avionul la 
Brest. își pusese în gînd ca, la îna
poierea în Moscova, să caute prin 
magazine stofa care-i plăcuse și 
să-i la Nadiei de un palton. (Avio
nul de recunoaștere nu mai bîzîia 
deasupra capului și Anna Tiho
novna își făgădui să nu mai zboare 
niciod'ată cu avionul). Se miră cum 
de cele două fete care nu semănau 
de loc una cu alta aveau aceeași 
expresie naivă a gurii. Nadia ei 
e la fel : colțurile buzei de sus ușor 
ridicate, un contur vag, neprecizal 
încă, și același aer de copil îm
bufnat. Adevărat, toate acestea 
pînă la primul surîs. Sau pînă la 
prima emoție. (Oare, într-adevăr, 
fetele astea nu s-au speriat de loc 
cînd au auzit avionul de recunoaș
tere ? Nu, își spuse Anna Tihonov
na. Nici vorbă, au vrut numai s-o 
liniștească).

Se uită încă odată la Marina și 
la Lena. Stăteau amîndouă culcate, 
cu ochii deschiși.

— Spuneai, Marina, că Brestul e 
ocupat de nemți ?

— Da.
— Oare nu credeți ? se miră 

Lena.
Anna Tihonovna întîrzie cu răs

punsul. în „da"-ul scurt al Marinei 
și în mirarea Lenei desluși atîta 
teamă de a nu-i tulbura liniștea în
șelătoare, încît trebui să facă un 
efort ca să-și învingă lacrimile ne
poftite.

— Dragele mele copile, dragele 
mele... De v-ar feri soarta de tot 
ceea ce eu... am... De bombarda
mente !

Se opri o clipă, să-și vină în fire, 
apoi, pe neașteptate pentru ea în
săși, începu să povestească cum 
s-a tTezit la Brest în bubuitul 
bombelor, cum a răsărit lîngă ea

Țvetuhin, cum au pornit pe străzile 
orașului, cum au alergat și pentru 
prima oară au văzut sînge — pe 
trupul micuței Sașenka, cum s-au 
uitat apoi la frățiorul ei ucis. Vor
bea rar, de parcă povestea un 
basm pentru copii, și cu cît se de
păna mai departe firul povestirii, 
cu atît vorbea mai ușor. Tot timpul 
o avea înaintea ochilor pe Ncjdia 
și se gîndea cum o să-i povestea
scă și ei totul, totul, cînd se va în
toarce acasă. Și tot ce este--adum 
neînchipuit de greu va fi atunci 
atît de ușor...

Fetele îl puneau din cînd în cînd 
cîte o întrebare, îmboldite de cu
riozitate. Ea le răspundea și în
cepea să i se pară că orice vorbă 
a ei le îngrozește pe cele două 
copile mult mai mult decît pe ca 
însăși... Ajunse cu povestirea la 
țabinka și se opri, ca și cum amin
tirile de aici înainte refuzau să se 
închege în cuvinte. Fetele însă 
ardeau de nerăbdare să afle ce s-a 
întîmplat cu actorii care 1-au salvat 
pe Ulina și pe Țvetuhin. Ii puneau 
pe întrecute întrebări ocolite, doar- 
doar le-o spune ceva care să le 
lămurească cît de cît. Dar Anna 
Tihonovna tăcea.

— Ei, spuneti-ne, ce-a fost cel 
mai îngrozitor ? stăruia Lena, 
spaima zugrăvită pe fețișoara 
îndărătnică. "t

Deodată se auzi un glas doje
nitor :

— O să vă astîmpărați odată, fe
tișcanelor, sau nu ?

Toți.erau încredințați că tutoarea 
doarme, ghemuită sub șalul ca’d. 
Dar n-ar fi sunat spusa ei atît de 
aspru dacă abia atunci s-ar fi 
trezit din somn ; va să zică bătrîna, 
tăcută, participase la toată convor
birea (că era curioasă din fire, nu 
era o taină pentru fete). îi dădură, 
totuși, ascultare și începură să se 
întoarcă de pe o parte pe alta — 
că doar pămîntul nu e cu mult mai 
moale decît seîndura goală.

Dimineața își revărsă strălucirea 
peste fire, anunțînd o zi dogoritoare 
de iunie. Tabăra scăldată de soare 
era cufundată încă în somn — cî'e 
unii se întindeau în culcuș, dezmor- 
țindu-și mădularele obosite, iar alții 
își continuau resemnați insomnia.

Anna Tihonovna încă nu ațipise 
cînd Lena ieși încetișor de sub pal
tonașul ei și se furișă pînă la ea 
în patru labe.

;— Vreau să vă sărut ! Se poate ? 
șopti repede.

Anna Tihonovna o strînse grăbită 
la piept și începu să o sărute, cum 
își sărută mama copilul, sau un 
tovarăș mai în vîrstă pe unul mai 
tînăr, cînd pe amîndoi îi așteaptă 
aceeași grea încercare.

— Să dormim, trebuie să dor
mim ! , spuse apoi cu tonul povățui- 
tor al omului vîrstnic față de un 
copil, și-și trase pătura mai bine 
peste ea. Simțea, și cu trupul, și 
cu sufletul mai împăcat acum, că 
va dormi dulce la umbra răcoroasă 
și încă destul de deasă a copaci
lor. Abia acum, văzîndu-le frunzele, 
recunoscu arțarii — erau la fel cu 
cei de lîngă zidul cimitirului unde 
căzuse rănit Egor Pavlovioi. In a- 
ceeași clipă se surprinse spunîn- 
du-și : „Nu, să nu mă gîndesc, ră 
alung amintirile ! In curînd totul o 
să fie bine, bine, bine I“. Șop'.ră 
mereu acest cuvînt — ca o dădacă 
lîngă leagănul copilului — pînă 
adormi în melodia lui.

O O o

„Din octombrie anul tre
cut, cînd generalul Taylor, 
consilierul lui Kennedy, a fă
cut o vizită de o săptămînă 
la Saigon pentru a constata 
dacă este nimerită o inter
venție americană în Vietna
mul de sud, poziția favorabi
lă a președintelui american 
față de Diem a devenit mai 
evidentă — scrie săptămîna- 
lul vest-german „DIE AN
DERE ZEITUNG' — în afara 
intensificării torentului de 
dolari și arme destinate dic
tatorului din Saigon, la 12 
decembrie a sosit în Vietna
mul de sud prima unitate mi
litară regulată a S.U.A. — 
trupe cu an efectiv de 370 

oameni, înzestrate cu 36 e- 
licoptere. Dacă pînă acum, 
consilierii americani, al că
ror număr se ridică la mii, 
au exorcitat în Vietnamul de 
sud funcții consultative și 
și-au făcut apariția ca in
structori pentru acțiuni de 
luptă antiguerile care se 
duc în junglă, astăzi sarcina 
elicopterelor este ca, in co
laborare cu trupele guverna
mentale, să descopere și să 
combată armata de rezis
tență.

La 7 ianuarie, compania 
de radio americană N.B.C. 
a informat fără jenă pe as
cultătorii săi că sO'ldațil a- 
mericani participă acum ne
mijlocit la războiul împo
triva partizanilor. Semnifica
tive sînt motivele care au 
fost enumerate pentru justi
ficarea acestui lucru : „Par- 
tic'parea americană este ne
cesară deoarece sud-vietna- 
mezii sînt incapabili, iar u- 
ncori nu vor să aducă jert
fele cerute pentru a feri țara 
de ajungerea comuniștilor la 
putere".

Din nou fantoma comu
nismului care ar putea spe

ria pe un burghez din re
giunile occidentale, dar care 
nu poate speria un' sud-viet- 
namez ale cărui rud.e o duc, 
din punct de vedere mate
rial și politic, mult mai bine 
în Vietnamul de nord comu
nist. Soldații lui Diem sînt 
„lipsiți de voință" pentru că 
în timpul expedițiilor de 
pedepsire ei sînt constrînși 
să prindă, să tortureze și să 
execute țărani — prieteni și 
rude — înarmați doar cu cu
țite, topoare și puști captu
rate. Potrivit unui calcul fă
cut de experți, în cei 7 ani 
de dominație a lui Diem, a- 
proximativ fiecare al zece
lea locuitor al Vietnamului

de sud a fost arestat, iar 
mulți dintre ei executați. Cît 
de mare este nemulțumirea, 
sau chiar ura, în această 
țară arată o altă statistică 
potrivit căreia din ianuarie 
pînă în octombrie 1961, 5,5 
milioane de oameni au par
ticipat la manifestații, de
monstrații și lupte împotriva 
regimului și politicii lui 
Diem, precum și împotriva 
mizeriei sociale. De remar
cat că Vietnamul de sud 
n-are mai mult de 14 mili
oane locuitori !

Este clar că această pro
fundă nemulțumire a po
porului are Iniluență asu
pra moralului armatei. In pri

ma jumătate a anului 1961, 
4.000 de soldați, în majori
tatea cazurilor luînd cu ei 
armele, au dezertat și au 
trecut la partizani, care s-au 
transformat între timp într-o 
armată regulată de rezisten
ță. în perioada iulie-octom- 
brie — numărul dezertorilor 
a crescut la 10.000. Dacă a- 
ceastă fugă, denumită în co
mentariul societății N.B.C. 
„lipsă de voință", a conti
nuat și în lùnile noiembrie 
și decembrie, se poate so
coti că în 1961 circa 20.000 
de soldați ai lui Ngo Dinh 
Diem au trecut de partea 
adversarului 1

Potrivit unui purtător de

Trupe dlomlste au deschis foc de artilerie asupra unul sat de pescari, al că
rui locui! ort sînt suspectați că simpatizează cu patrioții răsculați. Acest pescar șl cel 
do! fli al săi s-au refugiat într-o barcă. Unul din fil a fost ucis de un obuz.

cuvînt al „Frontului Național 
de eliberare din Vietnamul 
de sud", de la constituirea 
lui — 20 decembrie 1960 — 
s-a înregistrat o puternică 
activizare a opoziției.

Principalele elemente ale 
acestei organizații de rezis
tență sînt țăranii, ca cel mai 
numeros grup al populației, 
muncitorii și soldații.

Regimul dominant din Vi
etnamul de sud, sprijinit de 
Washington, terorizează în
treaga populație. Chiar cri
tica este pedepsită aici cu 
moartea. De fapt, teroarea 
de masă, folosită pentru înă
bușirea opoziției, a con- 
strîns populația să recurgă 
la crearea unor organe ar
mate de autoapărare din 
care s-a cristalizat, cu tim
pul, actuala armată de re
zistență.

Potrivit declarației lui 
Huynh Van Tam, purtător de 
cuvînt al Frontului de elibe
rare, puterea președintelui 
Diem și a camarilei sale se 
exercită acum numai în par
tea de șes a țării — o pă
trime a teritoriului Vietnam
ului de sud. Trei pătrimi din 
teritoriul Vietnamului de sud 
este muntos. In aceste re
giuni, 90 la sută din totalul 
satelor se află sub controlul 
forțelor de rezistență.

Pentru Ngo Dinh Diem, 
situația nu este nicide
cum favorabilă. In cercurile 
S.E.A.T.O., precum și la Wa
shington, aprecierile sînt pe
simiste.

Tot ceea ce întreprind Sta
tele Unite în Vietnamul de 
sud urmărește prevenirea 
prăbușirii propriei lor pozi
ții. Armele și soldații trimiși 
de americani în Vietnamul 
de 8uă sînt folosiți pentru 
reprimarea poporului, care 
se ridică împotriva terorii și 
a subordonării față de S-U-A. 
Nici aceste măsuri însă nu-1 
pot salva pe Diem"

— Pot să vă spun două cuvinte ?
— Nu, mulțumesc 1 îmi place să le dezleg singur...

— Vecinii de jos nu cumva dorm ?
— Nîcl o griiă ! La ora asta studiază...

(desene de RIK AUERRACH)
------------—-----------——



K.aniversări cumai

cu destinație strategică, în- 
cu arme de o putere dis- 
fantastică. Și trupele te-

----o®o----  -----

S C î N T E I A
SS3

TELEGRAME. EXTERNE

Pag. 5

Recepție cu prilejul celei de-a 44-a a Armatei Sovietice
Atașatul militar, naval 

rului al Uniunii Sovietice 
rești, general-maior I. V. 
dov, a oferit vineri seara o recepție 
cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a Armatei și Flotei Maritime 
Militare Sovietice.

Au luat parte tovarășii general 
de armată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori ai forțelor noas-

---------o®o-

și al ae- 
la Bucu- 
Vinogra-

tre armate, generali în rezervă, foști 
comandanți ai unor unități care au 
luptat alături de armatele sovietice 
pe frontul antihitlerist, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

General maior I. V. Vinogradov 
și general de armată Leontin Să
lăjan au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Pe lingă cele 90 ha. de legume 
cultivate în acest an, colectiviștii 
din Tomnatec, regiunea Banat, 
au și o seră unde se produc 
roșii. în fotografie : Roșiile din 
seră sînt îngrijite cu cea 
mare atenție.

De strajă muncii pașnice 
a constructorilor comunismului'
Un articol al mareșalului Malinovski în ziarul „Pravda
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

23 februarie „PRAVDA“ a publicat, 
sub semnătura mareșalului Mali
novski, articolul „De strajă muncii 
pașnice a constructorilor comunis
mului", consacrat celei de-a 44-a 
aniversări a forțelor armate so
vietice. în articol se spune prin
tre altele : imperialiștii din S.U.A. 
și cercurile guvernante dintr-o se
rie de alte țări capitaliste, care ur
mează cu docilitate politica lor, nu 
vor coexistența pașnică cu statele 
socialiste, preferind să urmeze calea 
periculoasă a cursei turbate a înar
mărilor, a ațîțării isteriei războinice.

în această ordine de idei, mare
șalul Malinovski arată că oamenii 
sovietici nu pot da dovadă de pla
ciditate și inactivitate în fața ten
dințelor agresive ale imperialiștilor. 
In ultimii ani, scrie el, puterea de 
luptă a armatei și flotei sovietice a 
crescut nemăsurat de mult. Para
lel cu perfecționarea și întărirea 
categoriilor de forțe armate și ge
nuri de trupe așa-zise clasice, sub
liniază mareșalul Malinovski, în 
țara noastră au luat ființă trupe de 
rachete 
zestrate 
tructivă

Fedin decorat
Ordinul Lenin

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei de către noul 

la București
al Republicii

O nouă (aLrică de pîine
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

La Oradea a intrat ieri în produc
ție o nouă fabrică de pîine. Ea are 
o capacitate zilnică de 28.000 kg. 
pîine, fiind înzestrată cu utilaje mo
derne.

La noua fabrică lucrează numeroși 
muncitori din echipele ce au repre
zentat pe brutarii orădeni la con
cursul pe țară „Pentru pîinea de 
cea mai bună calitate". Fabrica a 
scos ieri primele șarje de 
bună calitate.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, 
cunoscutul scriitor sovietic Konstan
tin Fedin a fost decorat cu cel mai 
înalt ordin sovietic, Ordinul Lenin, 
pentru merite deosebite în dezvol
tarea literaturii sovietice.

pîine de

INFORMĂ T I I
Vineri dimineața, noul ambasador 

al Republicii India la București, Mo
han Prakash Mahtur, a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

La solemnitate au participat re

prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Sfatului 
popular al Capitalei și ofițeri su
periori ai Forțelor noastre Armate.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere. (Agerpres)

o«o

Alegerea comitetelor și comisiilor de femei
în întreaga țară se apropie de probleme privind îmbunătățirea ac

tivității în producție, înfrumusețarea 
orașelor și satelor, ridicarea nivelu
lui muncii cultural-educative etc., 
și au făcut numeroase propuneri în 
această privință.

în continuare, se va desfășura a- 
legerea comitetelor orășenești, raio
nale și regionale ale femeilor.

(Agerpres)

sfîrșit alegerea comitetelor și comi
siilor de femei din întreprinderi, in
stituții, unități agricole socialiste, 
cooperația meșteșugărească, circum
scripții orășenești și din comune și 
sate. La aceste adunări au luat 
parte pînă acum peste patru mili
oane de femei. Cele aproape 500.000 
de femei care au luat cuvîntul în 
cadrul adunărilor au discutat despre

UN BUCHET DE
(Urmare din pag. IlI-a)

Era vorba de succesul obtinut 
colectiviștii din Stoicănești care 
anul 1831 au recoltat în medie 
1100 ha. cile 3.170 kg. porumb boa
be, iar pe o tarla de 125 ha. — nu 
mai puțin de 5.000 de kg. 1

— Păt, cum sâ vă spun și zîm- 
betul omului pentru care meritul 
personal pare de neînțeles în afara 
colectivului din care face parte în
soțește vădita încurcătură în care 
e pus. La noi, principalul e dra
gostea yde muncă și încrederea în 
forța științei. Acum avem și o lo
zincă : 5.000 de kilograme media 1

Și totuși trebuie spus că omul a- 
cesta, care cunoaște astăzi fiecare 
vacă a fermei și ,istoria“ ei. căruia 
nu-i trece o zi de vară fără să bată 
ogoarele de la un cap la altul, care 
se bucură ca un copil cînd cineva 
și-a acoperit casa nouă cu țiglă, 
sau și-a înălțat antena unui aparat 
de radio, n-a fost o clipă străin 
nici măcar de cea mai neînsemna
tă întîmplare a colectivei, fie că e 
vorba de organizarea brigăzii de 
tîmplari, sau de înființarea cercului 
de croitorie pentru femei.

Nu s-a priceput în toate de la 
început. A răsfoit sute de pagini, a 
făcut vizite în numeroase gospodă
rii, a primit sfatul tovarășilor de la 
raion sau de la regiunea de partid.

★

umul peste cîmpul aib

de 
în 
pe

Tăi«.
de zăpauu,. înspre ferma de vaci. 
Ziua e la început, dar mohorîtă, o 
zi de iarnă, cu cerul jos, vînt și un 
ger ascuțit care te pătrunde bine, 
pînă în măduva oaselor. înfășura
tă într-o broboadă groasă, de lînă, 
vine iute din spate o femeie oa
cheșă, ne ajunge din urmă, dă bună 
ziua și, după ce-i răspundem, în
cetinește pasul și se apropie de In
ginerul care mă insoteste.

— Mă duc în locul omului meu 
la fermă, zice ea Inginerul se uită 
la ea. întrebător iar femela conti
nuă netulburată •

— Păi văd că întîrzie că s-a dus 
de noapte la tîrg să ne luăm și 
noi ceas, să știm cînd să vie la 
schimb ; că fără ceas parcă nu știi 
pe ce lume te afli. Șr la noi, de. e 
cu ora, nu se poate oricum ; vaca-i 
vacă, are dichisul ei, nu merge — 
Îmi explică mie acum care sînt ne
cunoscut și poate nu știu, nu înțe

leg. Apoi grăbește pasul și ne lasă 
în urmă

Șapte fără un Sfert dimineața. 
Stau în ghereta de la intrarea în 
gospodărie, la povești cu „ofițerul“ 
de serviciu, unul din brigadierii de 
cîmp. Ușa se deschide mereu și în 
încăperea strîmtă intră grăbiți co
lectiviștii . de la „permanente". Dau 
bună dimineața și caută cu ochii, 
pe măsuța de brad, condica de pre
zență.

— La 
rul“ de 
treabă, 
(și mai 
mecanic, de tîmplărie, fiefărie. moa
ră de făcut uruială, darac de lînă. 
Uite și p-ăsta de la porci — îl ia 
repede în primire pe ultimul venit, 
Un țăran voinic încotoșmănat într-o 
șubă de dimie îmblănită, cu cizme 
înalte de cauciuc și o căciulă în
fundată zdravăn pe ochi.

— Ce-i cu tine, mă ?
— Radio, zice omul, cercetînd 

curios încăperea, încercînd să des
copere ceva pe care-1 bănuiește 
acolo.

— Ce radio, se face „ofițerul“ de 
serviciu că nu pricepe.

— Cum ce radio ? Aparatul nos
tru de la fermă. Ne-a spus tovară
șul Tudose că a venit, și azi să-l 
luăm

— Uite 
puteți 1

— Nu 
zîmbind.

E un aparat de radio. A fost cum
părat special pentru cei de la ferma 
de porci. Omul îl ia în brațe atent. 
Apoi, cu mișcările sigure ale unui 
vechi cunoscător, apasă pe clape 
șl, din cutia de lemn frumos lus
truită, se revarsă o melodie de 
vals lent.

— Merge, zice el. 
undeva î

Dar nu e nevoie și 
ziua bună de la noi.

noi e ordine, zice „ofițe- 
serviciu. Ca la uzină. Și 
nu glumă. Șase camioane 
cumpărăm altele), atelier

domnule, fără radio nu

putem, răspunde omul 
Hai, dă-1 că mă grăbesc.

Bun. Semnez

grăbit își ia

sau de la re- 
Contabilul 

președintelui 
bilanț : 
colectivizată.

Cineva, de la raion, 
giune, cere o situație, 
șef intră în biroul 
asist la următorul

Comună complet 
Familii : 1200.
Fond de bază : aproape 8.000.000. 
Case noi : peste 200.
Aparate de radio : peste 300.
— Nu mai poți să le ții, frate, so

coteala, spune Tudose. Aproape în

și

Oameni de știința sovietici în ajutorul

•^ Filarmonica de stat din 
a prezentat ieri în sala 
„Mihail Eminescu' din localitate un 
concert extraordinar, cu concursul 
pianistului cehoslovac Zdenek Kozina, 
Sub bagheta dirijorului Ervin Acel 
au fost interpretate Rapsodia da Zeno 
Vancea, Concertul în Re minor pen
tru pian și orchestră de Mozart șl 
Simfonia I-a de Brahms.

• La tragerea Loto Central dtar 28 
februarie 1902 au fost extrasa din 
urnă următoarele numere : '

90 74 4 9 17 32 89 87 29 8
Premiul special A : 3 74 32 ; Premiul 

special B : 9 89 4 ; Premiul special C : 
87 90 29. Fond de premii : 852.319 lei.

Tragerea următoare va fi „Trage
rea Specială a Mărțișorului' cu nu
meroase premii suplimentare, printre 
care 10 autoturisme „Moskvici' și 100 
călătorii în U.R.S.S.

Botoșani 
Teatrului

fiecare zi își cumpără cineva cite 
un aparat de radio.

Valoarea zilei-muncă : 34 lei.
Suma plătită la colectiviști, în ul

tima lună a anului : 1.460.000 lei.
Un exemplu : Negru C. Ion — 

5.000 lei în mînă...

— Ce facem cu aragazele, tova
rășe prim-secretar 7 Da.ți-ne o mînă 
de ajutor. Au depus oamenii bani, 
vor aragaz. Trebuie să le dăm.

— Păi, vi s-au repartizat de 
rînd, mi se pare.

Tovarășul Tudose zîmbește.
— Asta a fost în decembrie. Acum 

sîntem în 1962. Noi avem nevoi mari, 
tovarășe prim. Nu mai vorbesc de 
mobilă și de țiglă. Aici trebuie fă
cută o intervenție serioasă, 
menii...

cu-

Cer oa-

O consfătuire împreună 
gadierii și cei doi tineri 
„copiii lui Tudose', cum li 
ne, asupra planului de perspectivă 
pe anul 1962. Folosesc prilejul și 
notez unele cifre.

Gospodăria din Stoicănești și-a 
propus să vîndă statului în anul 
1962, între altele : 1.200 porci grași, 
58 vagoane de lapte, 5.400 kg lînă, 
să crească 10.000 păsări.

Adaug la acestea chemarea la în
trecere adresată de președintele 
gospodăriei din Stoicănești, de la 
tribuna conferinței regionale de 
partid, tuturor gospodăriilor colec
tive din regiune.

ou bri- 
ingineii, 
se spu-

rînd, participarea

O 
își 
la 
In 

pa-

Intr-una din nopțile de la sfîrșitul 
lui decembrie, la cîteva zile după 
încheierea lucrărilor Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, pe pe
ronul îngust al gării Drăgănești-Olt 
putea fi văzută o mulțime de oa
meni, fremătînd de nerăbdare, 
fanfară și un taraf de lăutari 
disputau, pe
un neobișnuit concert nocturn, 
mijlocul peronului, sub lumina 
lidă a becurilor, își răsiățau pros
pețimea zeci de garoafe roșii.

Sutelor de călători ai trenului ve
nind de Ia Buciriești. care în noap
tea aceea au ieșit la terestre, ui
miți de înfățișarea tumultoasă a pe
ronului la o oră atît de tîrzie, tre
buie să le spunem, dacă n-au izbu
tit încă să afle, că cei veniți în ca
mioane. căruțe, autobuze, pe jos, au 
fost colectiviștii de la Stoicănești, 
care își așteptau președintele, dis
tins cu cel mai înalt titlu ; acela da 
Erou al Muncii Socialiste.

restre dispun de cantități suficiente 
de rachete și alte tipuri de tehnică 
de luptă. Trupele apărării antiae
riene a țării dispun de mijloace 
tehnice și de arme capabile să dis
trugă mijloacele de atac aeriene și 
cosmice ale inamicului pe uriașe 
distanțe și înălțimi. Flota submari
nă a țării este înzestrată cu diferi
te rachete care pot lovi navele ina
micului la sute de kilometri de 
frontierele maritime ale lagărului 
socialist și pot nimici bazele nava
le și terestre ale dușmanului, 
vor fi ferite de distrugeri nici 
marinele* cu rachete „Polaris", 
care imperialiștii pun atîtea 
ranțe — și ele își vor găsi mormîn- 
tul în adîncurile mării.

Forțele aeriene militare sovietice 
dispun de avioane cu reacție noi, 
extrem de perfecționate, inclusiv 
bombardiere intercontinentale cu 
viteze supersonice, care poartă ra
chete în stare să distrugă obiecti
vele inamicului la multe sute de 
kilometri de locul de lansare a ra
chetelor.

Astăzi armata sovietică și flota 
maritimă militară, scrie mareșalul 
Malinovski în continuare, sînt do
tate cu o asemenea cantitate de 
arme racheto-nucleare de cele mai 
diverse destinații, încît orice agre
sor, dacă va încerca să atenteze la 
munca pașnică și interesele de stat 
ale popoarelor U.R.S.S. și ale țărilor 
socialiste frățești, va fi șters ime
diat de pe fața pămîntului, indife
rent unde s-ar. afla.

Nu pentru a cuceri și a jefui bo
gății străine întărește partidul nos
tru Forțele Armate Sovietice, subli
niază în articol R. A. Malinovski, ci 
pentru a asigura pacea, pentru a 
apăra marile realizări și munca crea
toare a constructorilor comunismului.

Nu 
sub- 

pe 
spe-
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în India: Pregătiri în vederea Congresului 
mondial pentru dezarmare generală și pace

DELHI 23 (Agerpres). — 
drul conferinței de presă 
avut loc la 22 februarie, 
Chandra, secretar general al Consi
liului păcii pe întreaga Indie, a 
vorbit despre pregătirile care au 
loc în India în vederea Congresu
lui mondial pentru dezarmare gene
rală și pace care va avea loc la 
Moscova la mijlocul anului 1962.

Consiliul păcii din întreaga Indie, 
a spus Chandra, sprijină întru totul 
apelul către popoarele lumii al prof. 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului 
Păcii, și consideră că 
generală, totală și controlată ca 
distrugerea armei nucleare consti
tuie în zilele noastre necesitatea cea 
mai imperioasă. Guvernul și po
porul Indiei sînt pentru pace, ele 
și-au exprimat în repetate rîndurl 
dorința fierbinte ca tratatul cu pri
vire la dezarmare să fie încheiat cît 
mai curînd.

Consiliul păcii pe întreaga Indie, 
a spus în continuare Chandra, se. 
pregătește activ în vederea Congre
sului mondial pentru dezarmare 
generală și pace. Iritre 6 și 8 aprilie 
va avea loc la Delhi Congresul na

constructorilor
so- 
se- 
ale

Timp de trei ani, un 
grup de cercetători 
vietici a studiat o 
rie de probleme 
construcțiilor.

Fizicienii - nucleariști 
au realizat un aparat 
care controlează auto
mat gradul de umiditate 
al amestecului de be
ton, fără a-l atinge. 
Este un aparat de mă
surat neutronic care 
stabilește conținutul de 
umiditate 
betonierei, 
fără a se 
moment 
mecanismelor, 
controleze riguros pro
cesul de preparare a 
betonului.

prin pereții 
El permite ca 
opri nici un 
funcționarea 

să se

Chimiștii au propus o 
rețetă de beton care re
duce cu peste 15 la sută 
consumul de ciment. 
După părerea acad. Ni
kolai Belov, s-a obținut 
un rezultat tehnic exce
lent. Noutatea rețetei 
constă în faptul că în 
beton se adaugă o can
titate cu totul infimă de 
var și leșie sulfitică- 
alcoolică — substanțe 
foarte ieftine.

Oamenii de știință- 
teoreticieni au elaborat 
bazele științifice ale 
obținerii unor noi ma
teriale spongioase. Ei 
au cercetat și descris 
comportarea bulei de 
gaze într-un mediu

vîscos. Apoi, pe baza a- 
cestei cercetări, au creat 
teoria înfoierii mate
rialelor spongioase.

Oamenii de știință au 
realizat și un turnător 
de beton autopropulsat, 
un aparat pentru con
trolarea grosimii stratu
lui de protecție a ele
mentelor de beton 
mat și multe 
rate originale 
precizie.

S-a calculat 
mia ce se va
întreaga Uniune Sovie
tică de pe urma apli
cării în producție a a- 
cestor lucrări, se vă ci
fra la circa 30 milioane 
ruble.

ur
alte apa- 
de înaltă

că econo- 
realiza în

Fabrică mobilă de panouri prefabricate
Am R. D. Germană

în ca-
care a 

Romesh

Mondial al 
dezarmarea

țional indian pentru dezarmare ge
nerală și pace la care se vor alege 
delegați la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace 
va avea loc la Moscova.

Din inițiativa Consiliului păcii 
întreaga Indie, ziua de 12 martie

ce

pe
.. , va

fi proclamată zi a dezarmării și se 
va desfășura sub lozinca luptei pen
tru încheierea încă în anul 1962 a 
tratatului cu privire la dezarmarea 
generală, totală și controlată.

★
RANGOON 23 (Agerpres). — Co

mitetul permanent pentru apărarea 
păcii din Birmania a dat publicită
ții o declarație în sprijinul Congre
sului mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace care la hotărîrea 
Consiliului Mondial al Păcii va avea 
loc la Moscova în vara acestui an.

Convocarea Congresului de la 
Moscova, se arată în declarație, are 
o mare importanță. Reprezentanții 
tuturor țărilor lumii se vor aduna 
la Moscova pentru a dezbate pro
blemele arzătoare ale cohtempora- 
neitățil — dezarmarea și pacea. 
Congresul de. la Moscova va , sluji 
țelurilor nobile de întărire ..continuă 
a forțelor păcii.
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Naziști notorii în reprezentanțele 
ale Bonnuluidiplomatice

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
După cum relatează corespondentul 
agenției Prensa Latina, naziști no
torii ocupă astăzi posturi importan
te în cadrul reprezentanțelor di
plomatice ale R.F.G. în diferite țări 
din America Latină. Acest fapt nu 
este întîmplător ci corespunde unor 
planuri bine precizate, „inspirate" 
Bonnului de cercurile conducătoare 
americane. Acești trimiși „speciali“, 
cu vechi state de serviciu sub re
gimul hitlerist, au menirea ca, 
colaborare cu C.I.A., să consolideze 
forțele reacționare și fasciste de pe 
continentul latino-american.

La începutul anului curent, Mi
nisterul de Afaceri Externe al 
Bonnului l-a acreditat pe dr. Gab- 
hard Seelos ca ambasador în Brazi
lia. Seelos este al 11-lea ambasador 
al Bonnului în America Latină care 
are „puternice și indiscutabile ante
cedente totalitare". înainte de a fi 
trimis în Brazilia, Seelos a fost am
basador în Grecia. Intre anii 1933- 
1935 a făcut parte din corpul diplo
matic al lui Hitler.

Dr. Hans Strack, ambasador în 
Chile, a fost membru al partidului 
nazist din 1936 și consilier la dife
rite ambasade naziste numit din 
însărcinarea criminalului de război 
Ribbentrop.

Dr. Otto Eberl, ambasador în Uru
guay, a fost în timpul lui Hitler 
secretar al legației naziste de la 
Rio de Janeiro. Eberl a exercitat o 
mare influență asupra lui Vargas, 
fost președinte al Braziliei, care fa
voriza tendințele fasciste.

Walter Hes, ambasador în Mexic, 
a făcut parte din corpul Ministeru
lui de Afaceri Externe nazist. In 
1945, în Grecia a fost acuzat de cri
me de război.

Dr. Hans Wolf Jaeschka, ambasa
dor în Nicaragua, a fost membru al 
partidului nazist și a făcut parte 
din trupele de elită ale lui Hitler. 
Jaeschka este prieten intim al dicta
torului nicaraguayan Somoza asupra 
căruia exercită o mare influență.

Werner Junker, ambasador în Ar
gentina, a fost membru al partidu
lui nazist din 1933. La ordinele lui 
Hitler, el a adus servicii lui Cian 
Kai-și înainte de izgonirea acestuia 
din China.

Anton Mohrman, ambasador în 
Columbia, a colaborat între anii

1940—1944 la alcătuirea planurilor 
hitleriste de pregătire și dezlănțuire 
a celui de-al doilea război mondial.

Principele Alexander von Sems 
Braunsfel, ambasador în Salvador, 
a fost membru al partidului nazist 
din 1937 și, începînd din 1938, a în
deplinit diferite misiuni diplomatice 
importante.,

In sfîrșit, Cari Augusto Zappa, 
acreditat ca ambasador în Venezue- 

în la, și-a început, de asemenea, carie
ra ca membru al partidului nazist. 
Din 1933, el a îndeplinit sarcini di
plomatice importante în Olanda.

După cum se vede, naziștii sînt 
bine reprezentați în America Latină. 
Aceasta, fără a mai vorbi de crimi
nalul de război nazist Adolf Heusin
ger, care, prin grația Washingtonu
lui, tronează în capitala S. U. A. 
ca președinte al comitetului militar 
permanent al N.A.T.O.

Recent, în R. D. Ger
mană a fost realizată 
prima fabrică mobilă 
de panouri prefabrica
te. In viitor nu vor mai 
fi transportate pe șan
tier mari panouri ten- 
cuite și prevăzute cu 
geamuri destinate con
strucției de locuințe la

Berlin, întrucît fabrica 
mobilă se va deplasa ea 
însăși pe șantier unde 
le va executa pe loc. 
Fabrica se deplasează 
pe șine ; ea este pre
văzută cu o instalație 
de încălzit datorită că
reia timpul de priză a

betonului poate fi redus 
la jumătate, în compa
rație cu fabricile de 
beton staționare. In nu
mai 4 ore fabrica poate 
executa 32 de panouri.

Fabrica poate fi de
montată și transportată 
unde este nevoie.

Valorificarea

In ultimii ani, gospo
dăriile de stat din R. P. 
Mongolă au valorificat 
peste 350.000 hectare de 
pămînturi înțelenite. 
Numai în 1961, gospo-

unor pămînturi înțelenite 
în Mongolia

dăriile agricole de stat mari gospodării de stat 
au desțelenit peste plan cultivatoare de cereale. 
90.720 ha.

Totodată,
1961 au fost create

în anul 
două

Anul acesta 31 la sulă 
din pământurile desțele
nite vor fi semănate cu 
cereale.

Vată din bazalt produsă
La începutul acestui 

an, în R. P. Polonă a 
intrat în funcțiune pri
ma fabrică de vată și 
de alte produse obținu
te din bazalt. Noua în
treprindere este în mare 
parte automatizată. Cup- 
toarele de topit bazal
tul, instalația pneuma

tică ce transportă vata 
la secția de prelucrare 
și alte operații-, sînt 
servite de numai 
lucrători.

Vata obținută din 
zalt este un bun ma
terial termoizolator, re
zistent la o temperatu
ră de două ori mai înal-

de-
100

ba

în Polonia
tă decît cea din sticlă 
(ajungînd pînă la 800 
grade Celsius). Vata, din 
bazalt este folosită, de 
asemenea, la fabricarea 
eternitului ça și la 
tejarea împotriva 
gului a țevilor 
altor instalații.

pro-

în R. D. Vietnam, lucrările hidrotehnice ocupă un loc de frunte 
printre măsurile care contribuie la creșterea producției agricole. In 
fotografie : clădirea în construcție a noului Institut hidrotehnic din 
Hanoi.
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La Sofia, în ajunul alegerilor
r
8
8
8
8
l,
ll
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 ...8 format în puternice manifestări ale
8 dragostei și atașamentului poporu
le lui muncitor față <e Partidul Co- 
; munist Bulgar, față de puterea 
j populară.
8 In fabricile și uzinele Sofiei se
8 desfășoară o însuflețită întrecere. Patriei, pentru noi succese în eon
ii Fiecare muncește mai cu spor eon
ii sacrîndu-și succesele alegerilor.
ß La uzinele textile „8 Martie",
11 bunăoară, cunoscuta țesătoare Li
ft liana Dimitrova, Eroină a Muncii

Atmosfera la Sofia este caracte
rizată de avîntul cu care oamenii 
muncii întîmpină sărbătoarea ale
gerilor de deputați în Adunarea 
Națională și Sfaturile Populare și 
a alegerilor de judecători și ase
sori populari. Bulevardele și stră
zile capitalei, înveștmîntate cu 
drapele și lozinci, dau orașului un 
aspect festiv. La punctele de agi
tație și în cluburile muncitorești, 
la casele de cultură din cartiere, 
au loc ultimele întîlniri dintre 
candidații Frontului Patriei și ale
gători. Numai în regiunea Sofia 
au avut loc peste 2.200 ase
menea întîlniri, care s-au trans-

Socialiste, a început să lucreze la 
24 mașini, luptînd să obțină nu
mai produse de bună calitate. 
Exemplul ei s-a extins cu repe
ziciune fiind urmat acum de zeci 
și zeci de alte muncitoare.
..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

Prin telefon 
de la trimisul nostru

în pagina întîia a ziarelor 
„Rabotnicesko Delo", „Otecestven 
Front", „Vecerni Novini" ca și a 
celorlalte ziare, apar acum în 
ajun de alegeri numeroase infor
mații și reportaje despre succesele 
în producție ale oamenilor mun
cii, fotografii, portrete de candi
dați reunite sub titluri ca : „Pen
tru victoria în alegeri a Frontului

strucția socialismului !". 
Mai

care 
uzina 
care

mulți tineri muncitori 
am stat
„Gheorghi

vor vota

cu 
lade vorba 

Dimitrov" 
pentru prima

oară ne-au spus că la 25 februa
rie, în ziua alegerilor, se vor 
prezenta printre cei dintîi la vot 
dorind să depună primii bu
letinele în urnă. Printre aceștia 
sînt Traianka Țekova, Spas Gheor- 
ghiev, -Țvetanka Velicikova. Cu 
viu interes privesc cetățenii expo
zițiile de stradă, bogate în fotogra
fii și grafice oglindind rezultatele 
obținute de poporul muncitor bul
gar sub conducerea partidului, în 
anii care s-au scurs de la alege
rile trecute. Echipele artistice de 
amatori ca și cele ale artiștilor 
profesioniști care au prezentat zeci 
și zeci de programe in aceste zile 
vor fi duminică în zori în fața se
diilor secțiilor de votare unde vor 
răsuna cîntece, vor fi rostite ver
suri închinate partidului, patriei și 
vieții noi.

La ceasurile cînd telefonez, pe 
clădirile Sofiei s-au aprins ghirlan
de de becuri multicolore și lozin
cile luminoase care domină orașul: 
„Trăiască victoria în alegeri a 
Frontului Patriei".

I. MÄRGINEANU
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Mesajele de răspuns adresate de N. S. Hrușciov 
Kennedy și H. Macmillan

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
N. S. Hrușciov a adresat mesaje 

lui John Kennedy și Harold Maomil- 
lan ca răspuns la mesajele aces
tora în legătură cu inițiativa sovie
tică ca lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare să înceaipă la 
nivelul șeiilor de guverne sau de 
state. Șeful guvernului sovietic își 
exprimă regretul pentru faptul că 
președintele S.U.A. și primtil minis
tru al Marii Britănii au respins pro
punerea guvernului 
crările Comitetului 
Geneva să înceapă 
„Mă decepționează 
negativă față de această 
nere“, se spune în mesaje.

N. S. Hrușciov își exprimă spe
ranța că președintele S.U.A. și pri
mul ministru al Marii Britanii „nu 
și-au spus încă ultimul cuvînt în ce 
privește participarea lor la tratati
vele în cadrul Comitetului celor 18 
state".

în mesajul către Kennedy, N. S. 
Hrușciov declară că este „necon
vingătoare“ afirmația președintelui 
S.U.A. că pentru ca șefii de guverne 
să poată examina situația creată la 
tratativele cu privire la dezarmare 
trebuie depuse anterior mari efor
turi în scopul elucidării pozițiilor 
părților. „Declarația dv. că mai este 
necesar să se elucideze ceva, m-a 
dezamăgit extrem de mult", scrie 
N. S. Hrușciov. El subliniază că 
„tratativele, întîlnirile și contactele 
care continuă de 15 ani au fost con
sacrate în esență elucidării, stu
dierii și precizării pozițiilor".

A afirma că cineva ar mai trebui 
să se ocupe de elucidarea poziții
lor înseamnă a renunța la încercă
rile de a îndruma tratativele cu pri
vire la dezarmare pe un făgaș prac
tic, scrie șeful guvernului sovietic.

N. S. Hrușciov subliniază că 
„acel grad de încredere și sinceri
tate, fără de care nu este posibilă 
nici măcar o apropiere de rezolva
rea problemelor dezarmării", poate 
fi obținut numai între cei care 
poartă cea mai înaltă răspundere 
față de popoarele țârilor lor. „Și 
tocmai șeful de guvern (de stat) 
poartă această răspundere".

Faptul că Kennedy nu dorește să 
conducă acum delegația la tratati
vele în Comitetul celor 18 și își ex
plică poziția prin argumentul arti
ficial al lipsei unei pregătiri cores
punzătoare, se arată în mesaj, nu 
poate dovedi decît că președintele 
S.U.A. „nu s-a hotărît încă să pă
șească spre un acord în problemele 
dezarmării".

Se vede că puterile occidentale 
nu doresc încă să încheie un acord 
cu privire la dezarmare, scrie N. S. 
Hrușciov, și „de aceea credeți că 
deocamdată este mai comod să 
stați oarecum deoparte de tratati
vele în această problemă“.

Constatînd că între cele două țări 
există divergențe în problema con
trolului asupra dezarmării, N. S. 
Hrușciov arată : „Probabil că S.U.A. 
și aliații lor ar dori ca Uniunea So
vietică să pună sub control toate 
forțele sale armate, să-și dezvăluie 
întregul sistem de —- -----
ca dezarmarea să 
vărat".

Trebuie să spun 
N. S. Hrușciov, că dacă se va a- 
borda astfel problema controlului 
„nu veți obține nimic, pentru că nu 
vom fi de acord cu aceasta“.

U.R.S.S. ca lu- 
celor 18 de la 
la nivel înalt, 
atitudinea dv.

propu-

aparare 
înceapă

deschis,

înainte 
cu ade-

Un general grăbit..
Grupările reacționare din Suedia în

cearcă să antreneze țara în cursa înar
mărilor atomice. Ele cer chiar ca Suedia 
să treacă la fabricarea bombei atomice. 
In rîndurile acestora se distinge genera
lul Torsten Rapp, cunoscut pentru discur
surile sale belicoase.

După, cum transmite însă agenția 
FRANCE PRESSE, „în cercurile politice 
suedeze se crede că guvernul suedez 
va amina probabil din. nou studierea 
condițiilor în care Suedia ar putea fabri
ca arme atomice.

Generalul Torsten Rapp, comandant 
Suprem al forțelor suedeze, a cerut recent 
guvernului său să dispună examinarea 
problemelor economice și tehnice pri
vitoare la această chestiune fără să aș
tepte adoptarea unei hofărîri de princi
piu în legătură cu producția de asemenea 
arme în Suedia. La Stockholm, se crede 
că, cu toate că nu s-a anunțat încă nici 
o hotărîre oficială, guvernul va reluza 
să desemneze o comisie de studiu în 
acest scop".

Cuba a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

Uniunea Sovietică consideră cu 
deplin temei că „controlul înaintea 
dezarmării", propus de puterile oc
cidentale este spionaj. Acest con
trol ar permite unui stat agresiv să 
trimită spioni pe teritoriile state
lor iubitoare de pace care să cu
leagă date cu privire la sistemul lor 
de apărare.

Uniunea Sovietică, se spune în 
continuare în mesaj, năzuiește spre 
un acord cinstit care să ofere ga
ranția că nici în procesul dezarmă
rii și nici după încheierea lui nu se 
va ivi nici o primejdie pentru secu
ritatea vreunui stat.

„De aceea noi spunem : să elabo
răm un tratat cu privire Ia dezarma
rea generală și totală sub cel mai 
sever control internațional și să în
făptuim prevederile acestui tratat 
pe etape, astfel incit controlul să 
corespundă acțiunilor întreprinse în 
scopul dezarmării. După ce vom în
cheia o etapă a dezarmării sub 
control, vom trece la înfăptuirea ur
mătoarei etape, de asemenea sub 
control“.

Acesta este un mod realist și să
nătos de abordare a problemei con
trolului, arată N. S. Hrușciov, subli
niind că „pînă acum nimeni nu a 
putut propune ceva mai bun".

Se creează impresia că are loc 
un joc de-a dezarmarea,, arată șe- 
fS guvernului sovietic. De aceea 
apar tot felul de planuri despre care 
se știe dinainte că vor fi respinse 
de cealaltă parte. Cum altfel s-ar 
putea interpreta refuzul puterilor 
occidentale de a reduce cît de cit 
amploa<ea pregătirilor militare, de 
pildă, de a lichida bazele militare 
de pe teritoriile altor țări și de a-și 
retrage trupele din Europa în inte
riorul propriilor state ?

„Uniunea Sovietică 
chiar acum să-și recheme 
aflate peste hotare, 
occidentale vor proceda la

N. S. Hrușciov arată că, după cît 
se pare, există un grăunte de ade
văr în comentariile unor ziariști 
care întrezăresc anumite scopuri în 
propunerea ca lucrările Comitetului 
celor 18 să înceapă la nivelul mi
niștrilor Afacerilor Externe. Ei fac o 
legătură directă între această pro
punere și deolarația guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii că 
nează să reia experiențele 
nucleară în atmosferă.

în continuare, N. S.
atrage atenția asupra faptului că 
se stochează din ce în ce mai multe 
arme racheto-nucleare ; „și noi și 
voi avem acum mii de asemenea 
arme", se spune în mesaj. Ele sînt 
deservite de mii și mii de oameni 
iar numărul lor sporește pe măsură 
ce crește numărul rachetelor. Dar 
cu cît oamenii se vor ocupa mai 
mult de deservirea armelor racheto- 
nucleare cu atît este mai posibil un 
accident. Lansarea întîmplătoare a 
unei rachete cu 
poate constitui 
tastrofe militare

în Interesul
grabnice a problemelor dezarmării 
generale și totale guvernul sovietic 
a propus și propune ca lucrările 
Comitetului celor 18 
mare să înceapă la 
nivel.

Guvernul sovietic 
propunerile pe care 
cu privire la dezarmarea generală 
șl totală sub un strict control in
ternațional oferă o bază pentru rea
lizarea unui acord care să nu a- 
ducă prejudicii sau să ofere avan
taje niciunei părți.

Noi sîntem gata, desigur, să 
examinăm și alte propuneri dacă 

este gata ele vor asigura în mod concret re- 
_ trupele zolvarea problemei dezarmării ,ge- 

dacă puterile nerale și totale, scrie N. S. Hruș- 
fel“.

intențio- 
cu arma

Hrușciov

focos termonuclear 
semnalul unei ca- 
mondiale.
rezolvării cît mai

pentru dezar- 
cel mai înalt

consideră că 
le-a prezentat

ei o v.

capăt acțiunilor ilegale și agresive 
ale guvernului S.U.A. împotriva 
Cubei și pentru a preîntîmpina prin 
aceasta crearea unei situații care 
poate primejdui pacea și securitatea 
internațională.

în scrisoare se subliniază că mer- 
gînd pe calea încălcării Cartei O.N.U., 
Statele Unite întreprind măsuri 
pentru a determina N.A.T.O. să ia 
de asemenea măsuri de constrîngere 
împotriva Cubei.

---------- O® O-----------

Anglia continuă să trimită trupe 
în Guyana Britanică

GEORGETOWN 23 (Agerpres). —< 
Deși tulburările provocate în Guya
na Britanică de elementele vîndute 
imperialismului străin au luat sfîr- 
șit și viața în această țară și-a re
luat cursul normal, Anglia continuă 
să trimită trupe în Guyana Brita
nică. După cum anunță agențiile de 
presă, la 22 februarie alți 181 de sol

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
22 februarie Garcia Inchauștegui, 
reprezentantul permanent al Cubei 
la O.N.U., a adresat din însărcinarea 
guvernului revoluționar al Cubei lui 
A. Stevenson (S.U.A.), președintele 
Consiliului de Securitate, o scrisoare 
în care cere convocarea imediată a 
unei ședințe extraordinare a Consi
liului de Securitate. în scrisoare se 
arată că convocarea ședinței Consi
liului de Securitate este necesară 
pentru a se lua măsuri care să pună

dați și ofițeri englezi au fost trimiși 
la Georgetown, capitala Guyanei 
Britanice.

Pe de altă parte, în Comitetul de 
tutelă al O.N.U., delegatul Venezue- 
lei, Carlos Sosa Rodriguez, a avut 
cutezanța să formuleze pretenții ale 
guvernului său asupra unor părți 
ale teritoriului Guyanei Britanice.

In țările latino-americane manifestațiile în sprijinul Cubei fcroicej 
se țin lanț. Fotografia pe care o reproducem înfățișează un aspect-dfli 
la demonstrația de solidaritate a tineretului din Uruguay cu cquztj 
revoluției cubane.

-O® O

Un nou guvern în Itali

După tratativele
Declarația Biroului Politic 

al P.C.F.

franco-algeriene

PARIS 23 (Agerpres). Partidul Co
munist Francez salută rezultatele 
tratativelor care au avut loc recent 
între reprezentanții guvernului pro
vizoriu al Republicii' Algeria și ai 
guvernului francez, se spune în De
clarația Biroului Politic al Partidu
lui Comunist Francez dată publici
tății la 22 februarie.

Partidul Comunist Francez chea
mă clasa muncitoare, pe toți demo
crații,; pe. toți partizanii păcii să-și 
întărească, și mai mult unitatea în 
lupta împotriva dușmanilor > păcii în 
Algeria.

Ședința guvernului francez
PARIS 23 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează -
a avut loc o ședință 
Miniștri al Franței, 
raportul prezentat 
delegației franceze 
franco-algeriene.

că la Paris 
a Consiliului de 
care a aprobat 
de Joxe, șeful 

la tratativele

t ï♦ ♦♦
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Fascismul nu va trece 1 Sub această lozincă numeroși tipografi și ziariști parizieni au organizat 
o demonstrație în capitala Franței, împotriva atitudinii îngăduitoare a autorităților față de acțiunile tero
riste ale bandelor O.A.S.

Noi provocări 
ale ultracolonialiștilor

ALGER 23 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul 
din Alger al agenției France 
Presse, ultracolonialiștii au săvîrșit 
joi în principalele orașe din Alge
ria 61 de atentate care au dus la 
moartea a 31 de persoane și răni
rea altor 61. Printre victime se nu
mără cinci factori poștali împuș- 
cați de ultracolonialiști în plin cen
trul orașului Alger.

Pe de altă parte, după cum anun
ță agenția Algérie Presse Service, 
ultracolonialiștii au sustras o mare 
cantitate de arme, muniții și ma
teriale militare din depozitele ar
matei franceze din Algeria, cu îngă
duința ofițerilor francezi.

La Alger, transmite agenția 
France Presse, personalul poș

etelor și telecomunicațiilor, în semn 
de protest împotriva O.A.S.-iștiIor 

ta declarat grevă.

îl

Noul guvern italian, al 23-lea de 
la eliberare și al patrulea sub pre
ședinția lui 
printre cei 
creștini, 3 
publicani.

Analizînd compoziția noului guvern, 
observatorii politici subliniază in pri
mul rind faptul că ea oglindește un 
compromis nu numai între partidele 
ce-l compun, dar 
partidului demo- 
crat-creștini Dacă 
trei dintre cei 
mai zeloși expo
nent ai dreptei 
din partidul de- 
mocrat-creștin — 
Scelba, Pella și 
Gonella — lipsesc 
al(i doi lideri ai grupului de dreap
ta sînt mentinufi și în noua formație 
guvernamentală. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul „L'UNITA" arată că pre
zenta lui Andreotti, ca ministru de 
Război care în timpul congresului 
democraf-creștin s-a pronun)at împo
triva unui guvern de centru-stînga, 
precum și a lui Segni ca ministru de 
Externe, amîndoi bine cunoscufi pen
tru atitudinea lor de fidelitate abso
lută fafă de politica cea mai agresivă 
a coaliției atlantice, constituie o ga
rantie pentru cercurile de dreapta din 
tară și străinătate.

In ziua în care noul guvern depu
nea jurămîntul, la Roma s-a deschis 
adunarea anuală a Confederației in
dustriașilor italieni. Erau de fafă foștii 
miniștri Pella și Colombo. Adunarea 
industriașilor și-a exprimat „îngrijo
rarea" între altele fafă de cere
rile de mărire a salariilor oa
menilor muncii. Cel care i-a liniștit a 
fost Colombo care, după cum se știe, 
intră în noul, guvern ca ministru al

Aminfore Fanfani, numără 
24. miniștri, 19 democraf- 
social-democrafi și 2 re-

chiar în inferiorul

Corespondență telefonică 
din Roma

<|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|'
din acest guvern,

___ ■<'

)
că programul nou-Indusfriei. Arătîn’d 

lui guvern „răspunde cerințelor capi
talismului modern", el le-a cerut să 
aibă încredere în ^guvern, asigurîn- 
du-i că interesele industriașilor vor fi 
apărate.

După cum s-a anunfat, partidul so
cialist al lui Nenni va acorda sprijinul 
său programului pe baza căruia s-a 
constituit noul guvern. Cu toate 

acestfea, în legă
tură cu formarea 
noului guvern, a- 
genfia ARGO ’a 
sfîngii socialiste a 
subliniat :

„Urî guvern, 
care se prezintă 

cu un confinut programatic nou fafă 
de cel trecut dar care păstrează în 
formafia sa oameni care s-au com
promis în multe situații politice, repre
zintă numai o ipoteză în problema 
unei înnoiri timide în politica exter
nă". Agenfia menționează intrarea în 
noul guvern a unui întreg stat major 
de dreapta.

Ziarul „l'Unita", organul P.C. Italian, 
scrie : „Poziția noastră este clară. Sa
lutăm faptul că masele populare și 
opinia publică democrată sînt alături 
de noi și de partidele de sfînga. Dar 
vedem și limitele și contradicțiile a- 
cestui guvern și nu ne facem iluzii". 

Intr-un interviu acordat săptămâna
lului „Vie Nuove", secretatul general 
adjunct al P. C. Italian, Luigi; Longo, 
subliniază din nou faptul că mai mult 
ca oricînd este necesar să fie menți
nută și să se extindă presiunea mase
lor populare pentru înlăturarea tutu
ror rezistentelor ce se opun unei co
tituri spre stingă.

G. PASTORE

cheltuielile pentru armată cu peste 24 
milioane lire sterline. Astfel cheltuie
lile militare se vor ridica la 535 mi
lioane lire sterline.

PARIS. în urma încheierii cu suc
ces a tratativelor de Ia Paris dintre 
delegațiile comerciale sovietică și 
franceză, la 21 februarie, a fost sem
nat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței protocolul cu privire la 
acordul dintre U.R.S.S. și Franța pri
vind livrări reciproce de mărfuri pe 
perioada 1960—1962. Acest protocol, 
care precizează și completează liste
le de mărfuri pentru livrări recipro
ce pe anul 1962, prevede creșterea 
continuă a comerțului sovieto-fran-

SOFIA. La Teatrul Tineretului din 
Sofia a avut ioc 
„Ziariștii" de Al. Mirodan.

Spectacolul, pus în scenă de regizo
rul romin Ion Cojar, s-a bucurat de 
succes,

premiera piesei

deolară

Acad. GEORGE CÄLINESGU

BONN. Germania occidentală a 
fost vizitată de o delegație sindicală 
japoneză în frunte cu Akira Ivai, se
cretarul general al Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia. In
tr-o convorbire cu ziariștii vest-ger- 
mani, Akira Ivăi a subliniat că exis
tenta celor două state germane este 
o realitate. După părerea sa, R.F.G. 
și R.D.G. trebuie să se recunoască 
oficial și să înceapă tratative în 
scopul rezolvării problemei germane 
și problemei Berlinului, în interesul 
păcii generale.

TOKIO. Comisia Camerei consilieri
lor pentru problemele comerțului și 
industriei a parlamentului japonez a 
adoptat in unanimitate o rezoluție de 
protest împotriva intenției S.U.A. de 
a majora taxele vamale Ia importul 
mărfurilor textile japoneze.

BONN. în capitala R.F.G. a sosit 
într-o vizită oficială ministrul de Fi
nanțe franchist Navarro Rubio, care 
va duce tratative cu 
guvernului de la Bonn 
colaborarea economică 
și Spania franchistă.

reprezentanții 
cu privire la 
dintre R.F.G.

„Cele mai necinstite 
alegeri din istoria 

Maltei"
In insula Malta — colonie engleză — 

s-au desfășurat alegeri menite să desem
neze un guvern care să aibă ca sarcină 
elaborarea noii constituții. Pentru a nu 
avea surprize, autoritățile britanice au 
activizat o serie de partide locale care 
se pronunță pentru menținerea statutului 
de colonie a Angliei.

După cum transmite agenfia REUTER, 
Dom Mintoff, liderul partidului laburist 
din Malta, care a obfinut victoria în pre
cedentele consultări electorale pentru 
lupta sa hotărîtă împotriva jugului colo
nial, a declarat că a fost învins în alege
rile generale, apreciindu-le ca „cele mai 
necinstite din istoria insulei". In legă
tură cu falsificarea alegerilor, Mintofl a 
menjionat, de asemenea, Intervenjia' bi
sericii catolice.

Ceea ce se petrece în-Franța este pentru toți 
cei care iubesc, ca noi, această țară, o sur
priză și adesea un motiv de legitimă indigna
re. Ceea ce alarmează sînt din ce în ce mai 
frecventele asasinate puse la cale de o forță 
obscură de caracter tipic fascist și care par 
incompatibile cu imaginea pe care ne-am fă
cut-o demult despre Franța. Ele sînt complotate 
de așa-zisa organizație a armatei secrete 
(O.A.S.) ai cărei șefi'nu sînt niște necunoscuți și 
executate bine înțeles de o pleavă a societății 
alcătuită din neizbutiți' în viață și din infirmi 
neurologici, nici măcar suficient convinși spre 
a fi o legiune de „eroi" ai răului, întru cît spre 
a-și depune. în vîrful. picioarelor ucigătoarele 
pleznitori prin curți, holuri și pe scări, îndrep
tate adesea împotriva intelectualilor de opinii 
democratice, au trebuință, de ceață, întuneric 
și anonimat. • •

In ziua de 8 februarie, 60.000 cetățeni pro- 
testînd împotriva crimelor O.A.S. cu toate că 

■ responsabilii. manifestației- încercară a parla
menta cu organele poliției, spre a le încredința 
că au intenții să se disperseze, brigadele spe
ciale năvălesc asupra lor, îi izbesc sălbatec cu 
matracele, întind armele, îi amețesc cu grenade 
lacrimogene, îi urmăresc prin culoarele și pe 
scările imobilelor, asaltează intrările metrou
lui. Opt demonstranți cad morți, printre nu
meroși răniți'. Și'în vreme ce poliția guvernului 
executa această funestă șarjă, obscurii ban
diți făceau să explodeze în Paris alte plezni-

■ tori ucigașe.
Demonstrația antifascistă din ziua de 13 fe

bruarie la înmormîntarea celor opt victime în 
ciuda unei ploi violente cu grindină și a vîntu- 
lui glacial a avut o măreție nemaicunoscută în 
Franța. Un milion de cetățeni au urmat carele 
mortuare înțr-o tăcere sacră, în frunte cu un 
infinit șțrat de flori, al coroanelor și buchetelor . 
aduse de mulți dintre manifestanți. Mai mult 
de zece milioane de muncitori (un siert din 
populația Franței) au declarat o grevă gene
rală. în cursul dimineții lumina electrică și

■ gazul s-au stins, vehiculele au rămas neclin
tite, obloanele magazinelor închise, profesori, 
studenți: și școlari au părăsit catedrele și băn
cile încolonindu-se în piosul . cortegiu care 
ducea la groapă un inocent băiat de 15 ani și 
jumătate, o fată de 24 de ani, un tată de fami-

ehiși mai repede decît porumbeii dintr-o coli
vie cu portița deschisă. îngăduința devine în- 
tr-un fel colaborare.

Insă periculoasă. Intelectualii și membrii 
partidelor de stingă nu pot fi clasați drept 
„ațîțățori" pentru că prin cuvinte goale, fără 
conținut: istoric, n-ai putea scoate pe străzi și 
bulevarde un milion de cetățeni francezi. Nu 
intelectualii răscolesc, ci masele le transmit 
simțirea și opinia lor asupra evenimentelor.

A lăsa poliția să ucidă pe antiiasciști este 
a mîhni și indigna pe prietenii Franței de pre
tutindeni, a naște în sufletul francezilor, min
ări de constituțiile lor republicane, temerea 
de un regim de suprimare a libertăților. A to
lera exterminarea eșalonată a algerienilor 
este a ascuți ura lor împotriva colonialiștilor 
și chiar a lărgi sfera resentimentelor, a face și 
mai dificilă acordarea onorabilă a unei drepte 
independențe.

Ce anume urmăresc elementele șovine, mili
tariste, profasciste, ce pleznitori inedite clo
cesc ele împotriva păcii în Algeria, scapă com
petenței mele și ar fi ridicul să dau sfaturi și 
să fac pronosticuri. Dar pot spune că noi, ro- 
mînii, sîntem pățiți, că am ajuns odinioară 
pînă la marginea prăpastiei de pe urma to
leranței și complicității oamenilor politici bur
ghezi, mîntuindu-ne în ceasul din urmă prin 
ascultarea glasurilor celor mulți, că cu o 
mică deosebire de sistem, am avut și plezni- 
torile noastre prin care a căzut între alții un 
învățat ilustru.

Sigur mi se pare că gustul pentru discredi
tarea prin haos explozibil aruncat din umbră 
a politicii republicane crește pe măsura tole
ranței, că el nu va înceta dacă impunitatea 
de pînă acum va da noi avînturi acestor făp
turi tenebroase, fascismul cu toate ororile lui 
va renaște din ganguri și, cu complicitatea al
tor strigoi din afară, se poate ivi în Franța o 
profundă eclipsă a libertăților, care va do
vedi toleranților sau numai indiferenților de 
azi că drumul „ordinei" n-a fost decît o dezor
dine sarcastic organizată. Dar sînt în cele din 
urmă încredințat că în iubita de noi Franță, 

fascismul nu

lie de 30 de ani și încă cinci victime Ta care 
aplicarea calificativului „émeutiers" (asmuță- 
tori), e un adevărat scandal. Cetățenii, mun
citorii au demonstrat ca republicani, nu ca co
muniști și dintre conducătorii lor a vorbit în 
numele sindicatelor catolice Robert Duvivier 
care, credincios practicant, a amintit judecata 
lui Karl Marx asupra muncitorilor parizieni : 
„Pe buzele lor. fraternitatea între oameni nu 
este o frază ci un adevăr'; din acele fețe pe 
care munca le-a asprit, emană toată frumu
sețea umanității". E greu a afirma că intelec
tualii și publiciștii au asmuțit la „tăcere" și la 
„disciplina" cu care s-au desfășurat aceste 
funeralii, indiciu doar de unanim protest îm
potriva violenței.

Toate aceste atentate cu explozibile, sau 
cu matracele, la-iei de sinistre în rezultate, 
sînt în legătură cu situația din Algeria.

Că sistemul colonialist își dă ultima suflare 
și că războiul nu poate duce la nimic împo
triva voinței de independență a popoarelor, 
ăvem dovada în chiar știrile că guvernul 
francez tratează cu guvernul provizoriu alge- 
rian, lăsînd să se înțeleagă că încetarea fo
cului în Algeria va fi în scurtă vreme un fapt 
îndeplinit. „Le Monde" denunța drept cel 
mai mare partid din Franța „partidul inerției", 
constituit din indiferenți, din cei care absorb 
plăcerile vieții, — vie apoi și potopul 1 In rea
litate toți francezii, unii tocmai spre a gusta 
din plin viața, iar clasa muncitoare pentru 
motivul că a înscris în fruntea ideologiei ei 
pacea între popoare, nu vor războiul, incit în 
această privință, fie că privesc placizi de pe 
trotuare, fie că demonstrează curajos în mijlo
cul bulevardelor, toți sînt contra oricărei aven
turi marțiale și fasciste.

Pendulînd; prin temporizare între două direp- 
ții — masa populară și cercurile militaro-finan- 
ciare — guvernul reprimă prin poliție orice 
desfășurare a forțelor populare, dar ia mă
suri factice împotriva conspiratorilor fascizanți
și a aruncătorilor de pleznitori omorîtoare, ,,le fascisme ne passera pas“,
care, fug .din celulele în care sînt rareori în- va trece.

ISTANBUL. Luînd cuvîntul în 
Medjlis, Selim Sarper, ministrul Afa
cerilor Externe al Turciei, a declarat: 
„Dorim în mod sincer să dezvol
tăm relațiile cu Uniunea Sovietică în 
conformitate cu programul nostru, în 
cadrul obligațiilor noastre internațio
nale și al relațiilor de bună vecinătate 
bazate pe încredere reciprocă".

LONDRA. Potrivit 
lui dat publicității la 
Ministerul de Război 
anul viitor guvernul

LONDRA. Studenții englezi au or
ganizat o demonstrație de protest în 
timpul discursului rostit Ia Oxford 
de von Etzdorf, ambasadorul R, F. 
Germane în Anglia, fost membru al 
partidului nazist. ..z'

✓

Situația din

memorandumu- 
22 februarie de 
al Angliei. în 
englez va spori

NEW YORK. După cum transmite 
Agenția de Informații din Belota 
(Columbia), la 50 de kilometri de ora- 

Cali, un tren de pasageri s-a cioc- 
cu unul de 
preliminare, 
pierit 26 de

sul 
nit 
lor 
au 
fost rănite.

■O® O---------------

Guatemala
HAVANA 23 (Agerpres). — Situa

ția din Guatemala continuă să iie 
încordată. După cum transmite co
respondentul din Ciudad de Mexico 
al agenției Prensa Latina, persoa
nele care sosesc în capitala Mexi-' 
oului venind din Guatemala deolară

marfă. Potrivit date- 
în urma accidentului 
persoane, iar 100 au

se menține încordată
că în această țară se intensifică 
lupta de partizani împotriva regi
mului dictatorial 
în întreaga țară 
restricții asupra 
lația pe străzi 
specială a poliției este interzisă.

O® O---------------

Ydigoras Fuentes, 
au fost introduse 

circulației. Circu- 
fără o autorizație

-a t r ■

încercare de lovitură de stat în?*
• Postul de radio Ankara ocupat temporar • Cîțiva comancran,. mili

tari și 75 ofițeri arestați

ANKARA 23 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul agen
ției Reuter, la 22 februarie în capi
tala Turciei a fost întreprinsă o în
cercare de a săvîrși o lovitură de 
stat. După părerea martorilor ocu
lari; la această acțiune au participat 
8000 de persoane, mai ales elevii 
Școlii militare, sprijiniți de cîteva 
unități de. tancuri și jandarmerie. 
Ei au reușit să ocupe un timp oare
care postul de radio Ankara care se 
află la Etimesut.

Se presupune că . la această ac
țiune au participat aproximativ 500 
ofițeri;'- între care un general — co
mandantul jandarmeriei și un colo
nel — comandantul gărzii prezi
dențiale. Insurgenții au cerut să fie 
înlăturați din Medjlis 200 de

deputaț; _ adepți ai fostului regim 
—- sau să fie dizolvat Medjlisul și 
modificată constituția.

în dimineața zilei de 23 februarie 
primul ministru Inönü a luat cuvîn
tul la postul de radio Ankara și a 
declarat că guvernul, sprijinit de 
forțele armate, care l-au asigurat de 
devotament, este stăpîn pe situație. 
Corespondentul anunță că au fost 
arestați 75 de ofițeri.

După' cum transmite corespon
dentul din Ankara al agenției 
France Presse, referindu-se la știri 
dintr-o. sursă turcă competentă, au 
fost arestați comandantul jandar
meriei, șeful poliției din Ankara, co
mandantul Școlii militare, coman
dantul diviziei. 28-a infanterie, cu 
garnizoana în Ankara și comandan
tul bazei de aviație Murted.
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