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Laminatele
la dimensiuni cerute !

(Continuare in pag. III-a)

Raionul Salonta
Crișana)(regiunea

aparta-

La etajul dnef.

capele pentru 
prizei de pu

ia adunarea populara 
din comuna Bîrlogu

fiei, are o privire 
pra tehnologiei de 
cărei piese forjate, 
și pînă la controlul 
lucru îi permite să 
cat celor care

metalurgic Reșița — ne 
în loc de plat-bandă, foi

CONSILIUL DE SECURITATE se

Zilele acestea în schela petrolieră Boldești s-a ter
minat forajul celei de-a doua sonde săpate cu elec- 
troburul. Noua metodă de foraj a fost introdusă după 
experiența petroliștilor sovietici.

Și la săparea acestei sonde, brigada comunistului 
Gheorghe Aurel a objinut succese importante. Expe
rimentarea acestui procedeu modern de foraj s-a des
fășurat în condiții bune, a-tingîndu-se viteze mecanice 
de aproape patru ori mai mari decît cu vechile me- 
tpde de foraj.

Pe baza experienței căpătate, această metodă va 
ii extinsă.

ION ROTÄRESCU 
lăcătuș, Uzinele de construcții 

metalice și mașini agricole 
Bocșa

cu agricultura colectivi-
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va întruni marți 27 februarie pen
tru a lua în discuție protestul Cubei

Expoziție 
de artă 
plastică

întovărășiții întreabă, 
colectiviștii răspund
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Oprișani, 
construirea a 
280

UN MITING FESTIV, cu prilejul 
dezvelirii obeliscului prieteniei in- 
diano-sovietice a avut loc la 23 fe
bruarie, la uzina metalurgică de la 
Bhilai.

i deschisă. Gazdele 
,Măi oameni buni, ur-

brigăzii con- 
au discutat

dezvoltat, 
animalelor, 

valorificarea 
anul trecut

La uzinele 
„23 August“ din 
Capitală. Un 
nou lot de va
goane cisterne 
gata pentru a 
li expediate 
beneficiarilor.

care au 
cu prilejul inaugurării 

gospodăriilor colective și pen
tru aprobarea planurilor de pro
ducție, colectiviștii au stabilit o se
rie de măsuri concrete care să ducă 
la creșterea producției de cereale, 
la dezvoltarea creșterii animalelor, 
a pomicultura și a altor ramuri.

Raionul Șomouta Mare este cel 
de-al 3-lea raion din regiunea Ma
ramureș 
zată.

Industria noastră socialistă în plină dezvoltare are nevoie an de an de cantități sporite de metal. In 
multe fabrici și uzine se desfășoară o largă acțiune pentru gospodărirea cu chibzuială a acestei pre
țioase materii prime, promovîndu-se și extinzîndu-se metode și procedee tehnologice noi, înaintate, punîn- 
du-se în valoare însemnate rezerve interne.

Corespondenții noștri voluntari trimit ziarului scrisori în care popularizează experiența pozitivă a 
unor colective in acest domeniu, scot la iveală cazurile de risipă, fac propuneri pentru mai buna folosire 
a metalului.

Publicăm în această pagină unele din scrisorile primite la redacție pe această temă.

în fotografia din stînga : Ion Dorobanțu, președintele gospodăriei colec
tive din Gliganu de Sus, vorbind țăranilor din Bîrlogu, raionul Costești, 
regiunea Argeș, la adunarea populară care a avut loc zilele trecute în 
această comună. în fotografia din dreapta : Ion Chiroiu a primit în vizită 
pe colectivistul Oprișor Florea, din comuna Bîrlogu, cu care discută despre 
avantajele gospodăriei coieotive. (Foto : Gh. Vințilă)

centrul 
se vor

Ne scriu 
corespondenții 

voluntari

în întreaga țară se con
struiesc noi locuințe pentru 
oamenii muncii. Recent, 
Consiliul de Miniștri a a- 
probat proiectele de ansam
blu pentru construirea unor 
blocuri noi de locuințe.

BRAȘOV. Construcțiilor 
de locuințe realizate în ul
tima vneme în orașul Bra- 

vor adăuga în 
apropiat 11

na 
rile sînt 
din viața 
oamenilor 
din uzine 
ogoare, 
popoarelor pentru 
pace.

măsuri 
acestei

ODORHEI (co- 
.Scînteii"). — 

raională 
din O- 
deschis 
de ar- 
cuprin-

Raionul Șotncuta Mare
(regiunea Maramureș)

în
Suceava

10
amenaja

se vor construi 10 blocuri 
cu 350 apartamente. Asigu
rarea cu căldură și apă cal
dă a acestor blocuri se va 
face prin extinderea centra
lei termice existente în a- 
propiere.

CLUJ. în Piața Abatoru
lui din orașul Cluj se vor 
construi 7 blocuri de locuin
țe, totalizînd 300 apartamen
te. Tot aici se prevede și 
construirea unor spații co
merciale în suprafață con
struită de 1.170 m.p. La Tur
da, în cartierul 
este prevăzută 
7 blocuri cu 
mente.

SUCEAVA, 
orașului 
construi șase blocuri de Io 
cuințe, cuprinzind 230 
apartamente. La parterul 
mezaninul blocului nr. 
de pildă, care va avea 
etaje — se vor 
spatii comerciale.

zilei-muncă în gospodăriile colecti
ve a fost în 1961 de peste 30 lei.

Numai în 1961 peste 500 de țărani 
colectiviști din raion și-au construit 
case noi. Pentru ca toate aceste 
realizări să fie cunoscute de către 
țăranii muncitori s-a.u folosit cele 
mai diferite forme ale muncii poli
tice de masă. Astfel, au fost orga
nizate numeroase vizite la gospo
dăriile colective și la colectiviști a- 
casă, s-au ținut numeroase con
ferințe, seri de întrebări și răspun
suri etc.

Toate acestea au dat posibilita
tea întovărășiților să înțeleagă mai 
bine ce vor avea .de cîștigat unin- 
du-se în gospodării colective.

în adunările generale 
avut loc

ALEXANDRU ROȘCA 
tehnician, 

Uzinele de tractoare — Brașov

șov li se 
viitorul apropiat 11 noi 
blocuri. Ele vor fi amplasa
te în cartierul Tractorul și 
vor cuprinde un număr de 
380 apartamente. Pentru lo
catarii acestora se vor con
strui și amenaja spălătorii 
și uscătorii de rufe, spații 
pentru cărucioare etc. Două 
centrale termice vor furni
za căldura și apa caldă ne
cesare locatarilor. La parte
rul noilor blocuri se vor 
deschide magazine comer
ciale.

BACĂU. în zona parcului 
Libertății din orașul Bacău

04.008” - 
procedeul 
vură. 
misesc 
menea, 
munist

Noi, tinerii absolvenți ai Institutului agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad“ — Iași, pășind astăzi în rîndurile miilor de specialiști care lu
crează pe ogoarele patriei noastre, adresăm Comitetului Central al 
partidului și guvernului Republicii Populare Romîne cele mai vii mulțu
miri pentru minunatele condiții de viață și de studiu care ne-au fost 
create în vederea pregătirii noastre profesionale.

In decursul anilor de studenție, noi am simțit permanent grija pă
rintească a partidului nostru drag. în institutul nostru există săli de 
cursuri și laboratoare bine înzestrate, avem cămine și cantine moderne, 
ceea ce ne-a dat posibilitatea să ne pregătim la nivelul cerințelor 
actuale ale științei și tehnicii agricole. Practica efectuată în unitățile 
agricole socialiste, sub îndrumarea cadrelor didactice și a specialiști
lor din producție, a contribuit la completarea cunoștințelor de specia
litate însușite în institut.

Educați de organizația de partid și de U.T.M. în spiritul dragostei 
față de profesia aleasă, socotim că nu poale fi satisfacție mai mare 
decît aceea de a munci efectiv în unitățile agricole socialiste, unde să 
putem valorifica deplin cunoștințele acumulate în anii studenției și să 
putem vedea rezultatele concrete ale muncii noastre.

înarmați cu aceste cunoștințe, sîntem gata să ne aducem contribu
ția la traducerea în viață a politicii partidului de colectivizare a agri
culturii, de întărire economico-organizatorică a gospodăriilor colective 
și de sporire considerabilă a producției vegetale și animale. Răspun- 
zînd cu însuflețire Chemării Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, 
toți absolvenții promoției noastre am hotărît să mergem în gospodării 
colective. Vă asigurăm că la locurile noastre de muncă vom lupta cu 
entuziasm și perseverență pentru îndeplinirea cu succeș a. mărețului 
program de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră; pentrü 
a face patria noastră mai bogată și mai 'puternică, pentru a asigura 
belșugul de produse agricole necesare ridicării continue ' a nivelului 
de trai al poporului nostru.

împotriva S.U.A. care iau 
ilegale și agresive contra 
țări.

resp.
La casa 
de cultură 
dornei s-a 
o expoziție 
tă plastică, 
zînd picturi în ulei 
și acuarelă. Ex
pun aici : Bordy 
Andras, Gheorghe 
Olaru, Szotyori A- 

și alții. Lucră- 
inspirate 
nouă a. 
muncii 

și de pe 
din lupta

De la proiectare 
pînă la controlul 

calitatii
Cea mai mare pondere în produc

ția uzinelor de construcții metalice 
și mașini agricole Bocșa o au utilaje
le și instalațiile care sînt executate 
în cea mai mare parte din laminate. 
De felul cum este utilizată această 
materie primă de bază, laminatele 
din oțel, depind în mare măsură re
zultatele economice ale întreprinde
rii. De aceea, economisirea metalu
lui constituie un obiectiv de seamă 
în întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în secții. Anul trecut, ca ur
mare a aplicării unor măsuri teh- 
nico-organizatorice, colectivul nostru 
a obținut unele rezultate bune în 
această privință. Rezervele existente 
însă n-au fost pe deplin valorificate. 
Sînt suficiente exemple care dove
desc că metalul poate fi utilizat mai 
rațional în secții. Personal am 
văzut că o însemnată cantitate de 
metal se pierde sub forma unor 
straifuri și deșeuri din cauză că la
minatele pe care le folosim sînt de 
dimensiuni necorespunzătoare.

Referitor la această problemă am 
cerut părerea unor tovarăși din 
uzină — muncitori, ingineri și teh
nicieni cu o bogată experiență de 
muncă.

M-am adresat mai întîi tov. Ște
fan Rohm, șeful depozitului din 
uzină,T care mi-a spus: ,, Afc

— Privește cum fee" răspîndesc mii 
de steluțe de metal incandescent — 
și-mi arătă locul unde cîțiva mun
citori tăiau cu aparatele de sudură 
bucăți mari de tablă, transformîn- 
du-le în benzi înguste. Iată o risipă 
de metal. Furnizorul nostru — Com
binatul 
trimite 
mari de tablă pe care sîntem ne- 
voiți să le tăiem în fîșii la dimen
siunea necesară. Bineînțeles că, pro- 
cedînd în acest fel, nu numai că 
consumăm în plus acetilenă, oxigen 
și manoperă — dar irosim o însem
nată cantitate de metal. Numai in
tr-un singur trimestru noi am pier
dut astfel peste 150 tone oțel lami
nât.

La prima vedere s-ar părea că 
cifra este cam mare. Calculele do
vedesc însă că prin tăierea cu flacă
ră oxiacetilenică a laminatelor 
groase de 15—20 mm. se pierde sub 
forma stropilor de sudură cca. 4 la 
sută. Socot că este necesar ca tova
rășii de la Combinatul metalurgic 
Reșița să cunoască acest lucru, să 
țină seama că prin trimiterea lami
natelor de dimensiuni necorespunză
toare pricinuiesc pierderi întreprin
derilor consumatoare. au aflat că recoltele obți

nute de’către colectiviștii din Ar- 
dusat, Mireșu Mare, Bucium și din 
alte comune au fost anul trecut cu 
700—800 kg. griu și cu aproape 1000 
kg. porumb la ha. mai mari, decît 
cele obținute de ei. Colectiviștii din 
aceste comune și-au creat, puterni
ce ferme de animale, au dezvoltat 
legumicultura, obținînd pe această 
cale mari venituri bănești. Valoarea

IN R. P. BULGARIA au loc astăzi 
alegeri pentru Adunarea Populară, 
pentru sfaturile populare regionale, 
orășenești, raionale și sătești, pre
cum și alegerile de judecători și 
asesori populari.

ÎN CAPITALA REPUBLICII DOMI
NICANE, Santo Domingo, au avut 
loc în seara zilei de 23 februarie 
demonstrații antiguvernamentale, în 
semn de protest împotriva instau
rării „stării de urgență*.

Construirea unor noi blocuri 
de locuințe

La întreprinderea „Ce
luloidul" din Capitală au 
început să se producă, 
din mase ' plastice, rolè 
pentru bande _de magneto
fon, bidoane pentru ‘ ben-

LA SANTIAGO DE CHILE s-a des
chis conferința reprezentanților or
ganizațiilor sindicale din Bolivia, 
Ecuador, Brazilia, Cuba, Uruguay 
și Chile pentru organizarea con
gresului de înființară a Centralei 
muncitorilor din America Latină.

In această privință tovarășul 
Gheorghe Tudor, șeful sectorului de 
debitare a materialelor, preciza :

— Folosirea laminatelor supra
dimensionate duce la depășirea con
sumului specific de metal. În ulti
mul timp numai la executarea plăci
lor de rădăcină pentru ramificațiile 
de cale ferată, am consumat cu 
aproape 20 la sută mai mult metal 
față de prevederi.

Vasile Baica și Lucian Coaje, vechi 
tehnicieni ai serviciului tehnologic 
din uzină, spuneau că la întocmi
rea documentației de execuție a 
produselor se stabilește, prin fișa 
tehnologică, consumul normat de 
metal pentru fiecare piesă în parte. 
Pe parcurs însă, din cauza folosirii 
laminatelor supradimensionate, se 
fac derogări. In anul trecut aproape 
30 la sută din piesele pentru me
canismele de translație de la podu
rile rulante au fost executate pe 
bază de derogări. Așa s-a făcut că 
intr-un singur trimestru, secția con
strucții metalice a depășit consumul 
specific cu peste 300 tone laminate.

Am aflat apoi de la Iosif Cacher- 
da, contabilul șef al uzinei noastre, 
că anul trecut contabilitatea uzinei 
a înregistrat mai bine de 500 dero
gări .de la normele de consum sta- 
biîite. inițiale DfejMsitO vreme,, unii 
ingineri șt tehnicieni s-au obișnuit 
să dea derogări în loc să studieze 
posibilitățile de folosire mai rațio
nală a unor laminate. Aș spune 
chiar că derogările au servit, în 
unele cazuri, drept acte de legali
zare a comodității unor tovarăși. 
Un exemplu. în această privință : 
la construcția podurilor rulante sînt 
necesare niște șuruburi scurte. în 
loc să asigure locurile de muncă cu 
acest material, s-a cerut serviciului 
tehnologic derogare pentru folosirea 
unor șuruburi mai lungi care să fie 
apoi tăiate.

După cum se vede, în uzina noas
tră există însemnate rezerve de 
economisire a metalului. Pentru pu
nerea lor în valoare e nevoie de 
mai mult sprijin din partea furni
zorului nostru principal — C.M. 
Reșița — în sensul livrării lamina
telor la cotele prevăzute. Totodată 
e necesar ca serviciul tehnologic, 
toți muncitorii și tehnicienii să ma
nifeste mai multă exigență față de 
buna gospodărire a metalului.

GH. CIRSTEA 
coresp. „Scînteii”Promoția 1962 a Institutului agronomic 

„Ion Ionescu de la Brad” Iași

Brigada lui Mihai Mălăcea — bri
gadă complexă de economii — din 
secția forje a Uzinelor de tractoare 
din Brașov a economisii, în anul tre
cut, peste 180 tone de metal. Pen
tru anul 1962, ea și-a propus să 
realizeze economii și mai mari de 
metal.

Brigada, prin cei 18 membri ai 
săi, muncitori, ingineri și tehnicieni 
din toate atelierele și serviciile sec- 

de ansamblu asu- 
fabricatie a (ie
de la proiectare 

calității. Acest 
dea ajutor califi- 

vin cu diverse propu
neri, să găsească cele mai potrivite 
căi de economisire a metalului. De 
exemplu, forjorul Ion Borcea obser
vase că de la forjarea axului cu came 
rămîn bucăți mari de material, care 
erau date la deșeuri. El nu știa însă 
ce repere, mai mici, ar putea fi exe
cutate din aceste resturi. Sesizată de 
acest lucru, brigada a găsit rezol
varea : se pot forja 
pîrghiile de cuplare a 
tere.

Recent, membrii 
duse de A4. Mălăcea 
cu conducerea secției despre posibi
litățile de pupere în. valoare a unor 
noi rezerve interne privind economi
sire^ metalului. Cu acest prilej, a re
ieșit că prirr,extinderea unor pro
cedee moderne de forjare cum sînt : 
matri/area fără bavură in matriță în
chisă, forjarea prin exfruziune se pot 
economisi încă cel puf in 10 kg. me
tal la fiecare tractor. Ca urmare, a 
lost întocmit un plan de acțiune în 
acest sens.

Succesele n-au întîrziat. O nouă pie- 
pinionul motorului — „reper 

a început să fie forjată prin 
de matrițare fără ba- 

Drept rezultat se econo- 
200 gr. metal. De ase- 

la propunerea forjorului co
lon Bolea, membru al brigă

zii, o serie de dopuri și capete de 
clește de la butucul coroanei și de 
la diverse axe se folosesc la confec
ționarea unor piese mai mici —• cum 
sînt rondele, racoarde etc.

Brigada are un grafic al economii
lor realizate. Din el se vede că, pînă 
în prezent, s-au economisit peste 12 
tone oțel aliat.

De la corespondenții 
noștri regionali

Urmînd cu încredere îndemnul parti
dului și avînd în fafă exemplele grăi
toare ale gospodăriilor colective mi
lionare și multimilionare, jăranii din ra
ionul Salonta au pășit cu tofii pe 
calea agriculturii socialiste. în prezent 
cele 51 de gospodării colective din 
raion cuprind 22.950 familii și 67.539 
ha. teren, reprezenfînd 99,08 la sută 
din suprafafa agricolă colectivizabilă.

Muncind uniji în gospodăriile co
lective, cu sprijinul mecanizatorilor de 
la S.M.T., colectiviștii au objinut, an de 
an, produejii sporita la hectar. Anul 
trecut, de pildă, produejia medie la 
hectar a gospodăriilor colective a fost 
cu 595 kg. grîu și cu 987 kg. porumb gerea făranilo 
boabe la hectar mai mare decît a în
tovărășirilor agricole. Gospodăriile co
lective din Batăr, Ghiorac, Gepiu, 
Roit, Bicaciu și altele au objinut anul 
trecut între 2.000—2.200 kg. grîu la
hectar, cele din Mădăras, Cheșa, Ghio
rac, Ținea și altele între 2 
kg. porumb boabe la ha.

Gospodăriile colective au 
de asemenea, creșterea 
cultura legumelor. Din 
produselor ele au objinut 
44.200.000 lei. în raion sînt 15 gospo

dării colective milionare și multimilio
nare. An de an a crescut și valoarea 
zilei-muncă. A sporit, îndeosebi, retri
buția în bani, astfel că 9 gospodării 
colective au repartizat anul trecut, în 
afară de produse, între 10—15 lei în 
numerar la zi-muncă.

Vizitele făcute la G.A.C. Mădăras, 
Batăr, Salonta și 
alte unități fruntașe 
au făcut cunoscute 
întovărășiților suc
cesele colectiviști
lor. Deosebit de 
eficace s-au dove
dit pentru convin-

Zilele trecute în raionul Șomouta 
Mare s-a terminat colectivizarea a- 
griculturii. Din marea familie a co
lectiviștilor fac parte acum 14.473 
familii unite în 57 de gospodării 
colective, cuprinzind. 99,2 la sută 
din suprafața colectivizabilă.

Pentru atragerea țăranilor întovă
rășiți pe calect 
gospodăriei co
lective, organiza
țiile de partid au 
desfășurat o in
tensă muncă de
popularizare a 
succeselor obținu- 

muncifori și alte forme te de cătrb gospodăriile colective 
ale muncii politice folosite de organi- din cuprinsul raionului și regiunii, 
zațiile de partid, cum sînt : seri de Țăranii întovărășiți din satele ra- 
calcul, serile de întrebări și răspunsuri, ionului 
panourile, programele brigăzilor artis
tice efc.

încheierea colectivizării raionului Sa- 
lonfa deschide minunate perspective 
pentru sporirea producției agricole, 
pentru creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al țărănimii. Se pre
vede ca, prin folosirea rațională a pă- 
mînfului și executarea lucrărilor agri
cole la un înalt nivel agrotehnic, pro
ducția medie la hectar să crească pe 
raion la 2.000 kg. grîu și 2.800—3.000 
kg. porumb boabe la ha. Se creează 
premize deosebite pentru dezvoltarea 
legumicultorii, creșterii animalelor etc.

încă înainte efe încheierea colectivi
zării au fost stabilite o serie de măsuri 
pentru consolidarea gospodăriilor co
lective. Activiștii de partid și de stat 
și specialiști au ajutat gospodăriile co
lective tinere la întocmirea planurilor 
de produejie. Tot în această perioadă, 
președinții, brigadierii și socotitorii din 
gospodăriile mai vechi au ajutat pe 
noii colectiviști la organizarea muncii, 
în același scop, a fost organizată re
cent o consfătuire raională a colectiviș
tilor, care a analizat pe larg probleme 
legate de organizarea muncii în G.A.C.

Cu cîteva seri 
în urmă, la școala 
din comuna Bîrlo
gu, s-au adunat 
sute de cetățeni : 
colectiviști, înto
vărășiți și țărani cu gospodărie indi
viduală din comună, colectiviști din 
Gliganu de Sus, sat .vecin, Unde co
lectivizarea s-a terminat etc. Din 
inițiativa comitetului comunal de 
partid, se convocase o adunare popu
lară pentru a discuta despre succe
sele obținute de gospodăriile colecti
ve, despre avantajele pe care le au 
țăranii muncitori în gospodăria co
lectivă.

Pînă a fi deschisă adunarea, oa
menii au discutat între ei despre 
mersul colectivizării în raionul Cos
tești, în regiunea Argeș, în țară. 
Privirile multora au fost atrase de 
un afiș pe care scrie ;„Țărani înto
vărășiți și cu gospodărie i individuală 
din comuna Bîrlogu ! Noi țăranii co
lectiviști din comuna Stoicăneșți ne 
adresăm vouă cu un călduros în
demn să pășiți cu încredere pe dru
mul nou, socialist, deschis de partid 
la sate. In momentul de față averea 
noastră obștească se ridică la 
10.000.000 lei, urmînd ca pînă în 
1965 să depășească 20.000.000 lei"...

Alte grupuri de cetățeni comen
tau chemarea adresată - celor din 
Bîrlogu de către colectiviștii din 
Gliganu. Pe un panou mare au fost 
urmărite realizările tinerei gospodă
rii colective „Unirea", din comună.

începe adunarea. Se dă cuvîntul 
cîtorva întovărășiți care, cu o .zi 
înainte, au vizitat, într-un grup mai 
mare, gospodăria colectivă din Scor- 
nicești (Slatina).

— Să vă spun 
drept — povesteș
te Voicu Ciocan — 
am avut ce vedea 
la Scornicești. Co
lectiviștii au case 

frumoase în care cîntă difuzorul, 
magazine noi, școală cu etaj, cămin 
cultural. Ei obțin producții ' mari, 
mult mai bune decît noi, cresc mul
te animale, au un cîștig bun. Ne-am 
„invitat” in casă la ei. Am fost pri
miți . cu inima 
ne-au spus : „1 
mați-ne exemplul și o să aveți și 
voi venituri bune, ca și noi’’. întors 
acasă am făcut o socoteală să văd 
cine-i mai cîștigat : eu, întovărășit, 
sau un colectivist din Scornicești, 
Socotelile au arătat că veniturile co
lectiviștilor sînt mult mai mari. 
Iată de ce am făcut cerere de în
scriere în gospodăria colectivă.

Ia cuvîntul Ion Dorobanțu, pre
ședintele gospodăriei colective din 
comuna Gliganu. Vorbește despre 
succesele gospodăriei, despre cîști- 
gul bun al colectiviștilor, despre 
viața nouă din satul lor. Nu apucă 
să termine, că întrebările au înce
put să curgă : Ce venituri obțin co
lectiviștii voștri '! Cum este organi
zată munca ? etc.

— Dacă gospodăria e puternică — 
spune președintele — și traiul colec
tiviștilor e îmbelșugat. Anul trecut 
noi. am împărțit .la fiecare zi-muncă 
produse și bani’ în valoare de 32 lei.
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A A - V u Cursuri de educare muzicală 
a oamenilor muncii

• •i„ Edi(ura I Broșuri in sprijinul colectivizării agriculturii

Pentru buna aprovizionare a 
orașelor și centrelor muncitorești 
ale regiunii Bacău, a căror popu
lație este în continuă creștere, 
este nevoie de o puternică bază le-* 
gumicolă proprie. în această pri
vință există și condiții dintre cele 
mai bune. Regiunea este brăzdată 
de rîuri mari : Șiret, Bistrița și 
Trotuș, ale căror văi sînt deo
sebit de propice pentru cultiva
rea legumelor. Multe gospodării de 
stat și gospodării colective au dez
voltat cultura legumelor realizînd din 
acest sector importante venituri.

Condițiile de care dispune regiunea 
nu sînt însă folosite din plin. De 
aceea, în unele perioade a fost ne
cesar ca importante cantități de le
gume să fie aduse din alte regiuni. 
A te aproviziona din alte regiuni, 
atunci cînd ai posibilități de produ
cere a legumelor, nu poate fi o 
notă bună pentru activitatea orga
nelor locale. Iată de ce. din iniția
tiva comitetului regional de partid, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar regional a analizat cu seriozitate 
încă în toamna anului trecut pro
blema îmbunătățirii aprovizionării 
cu legume a orașelor și centrelor 
muncitorești din regiunea Bacău. Cu 
acest prilej s-a stabilit un plan pen
tru crearea zonelor legumicole ne
cesare în jurul orașeloi’ și centre
lor muncitorești din regiune. Planul 
prevede marirea suprafețelor culti
vate cu legume cu 350 ha., astfel în- 
cît să se ajungă la peste 3.000 hec
tare în sectorul socialist. Gospodă
riile colective din jurul unor orașe 
ca Bacău, Roman, Piatra Neamț ur
mau să- dezvolte mult această ramu
ră de producție. Planul de măsuri 
întocmit de comitetul executiv 
al sfatului popular regional in
dică sporirea suprafețelor cultivate 
cu legume timpurii de la 418 ha. în
1961 la 860 ha. în acest an, a celor chiar decît suprafețele destinate 
irigate cu încă 400 ha., construirea 
a 11.000 m.p. răsadnițe în plus față 
de anul anterior și altele. Sfaturile 
populare raionale și orășenești au 
trecut la aplicarea acestor măsuri.

Multe gospodării colective, ca cele 
din Horia-Roman, Săucești-Bacău, 
Dumbrava Roșie-Piatra Neamț și 
altele, și-au propus să mărească su
prafețele cultivate cu legume. Toto
dată s-au început și pregătirile nece
sare. Astfel, la Țibucani, Șerbești și 
în alte gospodării colective s-au 
identificat terenurile cele mai bune 
pentru cultura legumelor, s-au trans
portat pe cîmp mari cantități de în
grășăminte și s-a trecut la amena
jarea de răsadnițe..

Și în gospodăriile de stat au fost 
luate măsuri menite să asigure spo
rirea producției de legume. La gos
podăria de stat din Sănduleni a fost 
îngrășată toată suprafața de teren 
care va fi cultivată cu legume ; s-a 
început din timp, amenajarea răsad
nițelor care au fost împrejmuite cu 
rogojini pentru a fi ferite de cu- 
renți, s-a trecut la executarea unor 
lucrări de irigații. Se lucrează de 
zor și la gospodăria de stat Letea 
Veche de lîngă Bacău.

Cu toate realizările obținute, tre-
---------o® o-

buie spus că sfatul popular regional 
nu a urmărit îndeaproape respecta
rea în întregime a planului privind 
dezvoltarea zonelor legumicole din 
regiune. O parte din măsurile cele 
mai importante au fost aplicate doar 
parțial și cu întîrziere.

In primul rînd, nu s-a urmărit 
punerea în valoare a tuturor rezer
velor. privind dezvoltarea zonelor 
legumicole în regiune. La numai 6 
km. depărtare de Piatra Neamț, la 
locul denumit Izvoare, există o zonă 
legumicolă veche, care cuprinde pes
te 100 ha. din care circa 60 irigate, 
în prezent, doar 26 ha. din această 
suprafață sînt folosite pentru cul
tura legumelor — restul primind o 
altă destinație.

Deși s-a discutat în repetate rîn- 
duri despre complexul de lucrări de

Cu privire la dezvoltarea 
bazei legumicole 

în regiunea Bacău

la Letea Veche, aflat în preajma 
orașului Bacău și care cuprinde 
2.000 ha. irigabile, totuși și în acest 
an este folosită doar o mică parte 
din suprafața pentru cultivarea le
gumelor.

Unele comitete executive ale sfa
turilor populare, cum sînt cele ale 
raionului Bacău, orașului Onești 
etc. nu au nici în prezent o evi
dență clară a suprafețelor care vor 
fi cultivate cu legume, și nici.a sta
diului în care se află pregătirile ne
cesare. intr-un șir de cazuri' .sfatu
rile populare raionale și orășenești 
au recomandat unor gospodării co
lective cifre orientative mai mici

l Pregătirile pentru cultivarea legu- 
■ melor se tărăgănează și în unele 
I gospodării de stat. Repartizarea ma- 
: terialului necesar amenajării de ră- 
: sadnițe se face de multe ori defec

tuos. Astfel, gospodăria de stat Le- 
tea Veche de lîngă Bacău a ridicat 
material lemnos pentru răsadnițe 
tocmai de la Dorohoi, în timp ce la 

. gospodăria de stat din Girov zac 
; rame, tocuri și sticlă pentru cîteva 

sute de metri pătrați de răsadnițe.
In acest an, suprafața prevăzută 

a fi cultivată cu legume timpurii în 
regiunea Bacău se va dubla față de 
anul trecut. Lăsînd la o parte faptul 
că această creștere este totuși mică 

I față de necesitățile regiunii, stadiul 
în care se află pregătirile arată o 
rămînere în urmă. Recent, comitetul 

: executiv al sfatului popular regional 
a hotărît să formeze colective din 

• ingineri agronomi și reprezentanți ai 
cooperației care să se deplaseze la 

I raioane și în unități agricole socia
liste pentru a studia posibilitățile 
acestora în direcția sporirii supra
fețelor cultivate cu legume și a le 
da îndruțnări concrete în vederea 
obținerii unor producții mari la 
hectar. Această măsură, fără îndo
ială utilă, a venit însă cu mare 
tîrziere.

Este necesar ca Sfatul popular 
gional Bacău, sfaturile populare 
ionale și orășenești să ia cele mai 
hotărîte măsuri pentru a intensifica 
pregătirile pentru cultivarea legu
melor în vederea obținerii unor re
colte cît mai mari. Pentru organele 
locale din regiunea Bacău, asigura
rea cantităților necesare de legume 
din producția proprie a regiunii 
constituie nu numai o sarcină de 
mare răspundere, dar și o dovadă a 
priceperii și

Numeroși muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari de la Uzinele 
de tractoare din Brașov, împreună 
cu membri ai familiilor lor, frec
ventează ■ cursul de inițiere muzica
lă, organizat la clubul uzinelor. In 
cadrul acestui curs, ei au aflat lu
cruri interesante despre „Instru
mentele muzicale și importanța 
lor", despre „Ritm și melodie" etc. 
Lecțiile au fost însoțite de exempli
ficări susținute de soliști ai Teatru
lui muzical „Gh. Dima" din locali
tate.

De curînd a avut loc tot la Bra
șov deschiderea unui alt curs de 
îmbogățire a cunoștințelor muzicale 
destinat studenților Institutului 
politehnic și Institutului pedagogic. 
De asemenea, în fiecare duminică 
dimineața, sala Teatrului muzical 
este ocupată de elevi ai școlilor din 
localitate care vin aici să asiste la 
audițiile muzicale organizate pen
tru ei.

De educația muzicală a publicului 
larg se preocupă și Filarmonica de 
Stat din Sibiu. Ea a organizat 
cursuri pentru muncitorii întreprin
derilor „Independența", „Liberta
tea", „Balanța”, precum și pentru 
elevii școlilor elementare, medii și 
profesionale.
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legumiculturii pe care și le-au pro
pus colectiviștii înșiși. Gospodăria 
colectivă din Dumbrava Roșie a ho- 
tărît să cultive în acest an cu le
gume o suprafață de 15 hectare, în 
timp ce sfatul popular orășenesc 
Piatra Neamț i-a recomandat ca ci
fră indicatoare doar 10 ha. De ase
menea, colectiviștii din Săucești au 
hotărît să cultive cu legume în a- 
cest an 40 hectare din care 12 cu 
roșii timpurii. Sfatul popular raio
nal Bacău le-a indicat doar 30 ha. 
din care 3 ha. cu roșii timpurii.

Pregătirea și amenajarea răsad
nițelor este mult rămasă în urmă în 
întreaga regiune. în unele gospodă
rii . colective, ca cele din raza ora
șelor Piatra Neamț, Onești, co
munei Ștefan cel Mare și altele, 
pregătirea răsadnițelor a început 
abia în ultimele zile și se desfășoară 
foarte anevoios. La G.A.C. „11 Iunie" 
din Tg. Trotuș, cu cîteva zile în 
urmă nici nu începuse căratul gu
noiului pentru răsadnițe. Amenaja
rea răsadnițelor a întîrziat și dato
rită faptului că nu s-a asigurat peste 
tot materialul necesar.

Pentru muncitorii forestieri
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 

In întreprinderile forestiere din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
pe lingă cele 355 cabane existente, 
în âcest an s-au mai construit încă 
100 de case și cabane spațioase, am
plasate la gurile de exploatare. De

asemenea, în ultimii, ani au fost a- 
menajate 16 cantine, zeci de maga
zine comerciale, 7 cluburi, 4 cinema
tografe și 70 de biblioteci. Se dez
voltă rețeaua sanitară forestieră. 
Ea cuprinde în prezent 9 puncte sa
nitare, 4 staționare și un număr de 
28 drezine și vagoane de salvare.

SIDONIA DRĂGUȘANUTudOr Lipșa, e- 
roul piesei „Fii
cele" un inginer 
apreciat și care 
se bucură de dra
gostea și încrede
rea nelimitată a 
fiicelor lui, comite 
un act necinstit, 
contrar moralei
societății noastre : se face compli
cele unor furturi pe șantier. Cum a 
fost posibil ca el să ajungă aici ?

Piesa Sidoniei Drăgușanu caută 
să dea răspuns la această între
bare, urmărind totodată consecin
țele unei asemenea fapte în primul 
rînd în cadrul familiei celui vinovat.

Un merit al piesei este de a dez
vălui raportul strîns, existent în so
cietatea noastră, între viața perso
nală și viața socială a individului. 
Inginerul. Lipșa s-a despărțit, cu 
mulfi ani înainte, de soția bolnavă 
și s-a recăsătorit cu Cora, o feme
iușcă leneșă, însetată de lux. Con
cesiile făcute pe planul vieții per
sonale, acceptarea capriciilor Co
rei, îngăduința față de înclinațiile 
el spre huzur și risipă nemăsurată 
nu întîrzie să se repercuteze pe 
planul vieții obștești ; nemaiputînd 
face față cerințelor bănești ale ușu
raticei sale soții, inginerul, Lipșa a- 
junge să fure din avutul poporului. 
Mai mult decît atît, pentru a scăpa 
de ochiul vigilent al Inginerului 
Horia Cotaru, de pe șantier, încear
că să-l „promoveze” într-o 
muncă la București.

Desfășurarea dramei relevă 
mod deosebit responsabilitatea 
rinților pentru destinul copiilor 
Cînd s-a recăsătorit, Tudor Lipșa 
avea două fete. Acestea au crescut 
într-un cămin din care lipsea aripa 
ocrotitoare a mamei și, cum era și 
firesc, dragostea lor s-a îndreptat 
fără rezerve asupra tatălui. Pe de 
altă parte, prezența Corei în casă 
a determinat instaurarea unei at
mosfere de compromisuri șl nesin- 
ceritate. Pînă și Marta, mama bună 
a fetelor, se lasă influențată de a- 
ceasță atmosferă, acceptînd situa
ția de musafir primit de fiicele sale 
cu o bunăvoință indiferentă.

Desigur că atmosfera din familie a 
favorizat alunecarea lui Tudor Lipșa. 
Dureroasă este dezamăgirea fetelor, 
în clipa în care descoperă că tatăl 
lor, omul în a cărui cinste și inte
gritate morală crezusetă, le-a înșe
lat înc-ederea. Dincolo de această 
dezqmăgirei piesa schițează calea 
de rezolvare a dramei fiicelor, 
care-și înving atașamentul - față

altă
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coresp. „Scînteii"
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Obiecte utile: produsele din ceramică

fărădelegile lui Lipșa, evită o

la sfîrșit, în
I. P.

decît să deruteze

NICOLAE ANTON 
maistru țesător

De ce nu și în
Nu de mult, Uniunea Cooperativelor 

meșteșugărești din orașul și regiunea 
București — U.C.M.B. — a editat un 
pliant, care cuprinde multe adrese utile 
tuturor, ajutînd celor care au nevoie 
de serviciile cooperativelor să știe cui 
și unde să se adreseze. Și forma de 
prezentare a pliantului este atrăgătoare.

Cu toate acestea, trebuie spus că

Cabinet stomatologic 
pentru copii

In cadrul policlinicii cartierului 
Militari din Capitală a început să 
funcționeze de curînd un cabinet 
stomatologic pentru copii. Colecti
vul de medici ce deservește noul 
cabinet asigură asistența stomato
logică atît dimineața cît și după- 
amiaza, desfășurînd totodată și o ac
tivitate profilactică în școlile și ins
tituțiile de copii din cartier.

în Editura Politică au apărut nu
meroase broșuri care popularizează 
experienfa bună dobîndită in munca 
pentru colectivizarea agriculturii, pen
tru sporirea producției agricole.

Broșurile cuprind întrebări și răs
punsuri despre gospodăria agricolă 
colectivă, aspecte interesante din 
munca pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective, creșterea nivelului de trai al 
colectiviștilor. Broșura „G.A.C. din 
Șimand — la loc de frunte" arată 
cu fapte și cifre convingătoare posi
bilitățile pe care le au toate gospo
dăriile colective să se ridice la nive-

Iul celor

animalelor, 
solului, redarea 
agriculturii etc. 

porumb boabe la 
că această sarcină

fruntașe. De asemenea, în 
broșuri e prezentată experiența bună 
în dezvoltarea creșterii 
sporirea fertilității 
terenurilor erodate 
Broșura „5.000 kg. 
hectar” dovedește
trasată de partid este pe deplin 
realizabilă.

Aceste broșuri contribuie la îmbo
gățirea cunoștințelor agrozootehnice 
ale colectiviștilor și constituie un aju
tor in munca desfășurată de activiștii 
de partid și de stat din domeniul a- 
gricullurii in activitatea agitatorilor 
de la sate.

Consoliâorea 
gospodăriilor 

colective
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După ce m-am mutat în noua mea 
locuință și am aranjat mobilierul, 
am început să mă gîndesc și la o 
serie de obiecte mai mărunte, care 
sînt nu numai utile, ci înfrumuse
țează și locuința. La magazinele de 
specialitate am găsit, la prețuri ac
cesibile, fel de fel de bibelouri. 
Vreau să mă opresc mai ales asu
pra produselor din ceramică colo
rată. Mi-au plăcut mult farfuriile și 
vasele care se aplică pe pereți, va
zele, serviciile de cafea, de ceai și 
multe altele, lucrate cu finețe și 
gust. Și mai mult ml-au plăcut pro
dusele din ceramică neagră, care 
au apărut în magazine abia de 
cîțiva ani.

Cumpărătorii sînt mulțumiți de 
faptul că în magazine se găsesc 
asemenea articole și apreciază 
munca și priceperea creatorilor. Aș 
vrea să spun însă că pentru aceștia 
calitatea produselor trebuie să con
stituie și de acum înainte o preocu
pare principală. Oamenii își mobi
lează casa cu lucruri bune, trainice. 
Uneori însă, vasul cu flori așezat pe

studio sau pe masă lasă urme de 
umezeală — dovadă că apa a tre
cut prin pereții vasului. E păcat și 
de vas, și de mobilă.

Și o propunere în ceea ce privește 
sortimentul : să se producă în can
tități mai mari servicii de țuică și 
de vin, mult solicitate chiaT și de 
străinii cqre.ne vizitează țara. Gama 
produselor din ceramică colorată, 
îndeosebi a produselor lucrate cu 
motive naționale, se cere să fie mult 
mai largă.

NATIONAL „I. L. CARAGIALETEATRUL

FIICELE
de tatăl lor, condamnîndu-i fapta, 
hotărîte să înceapă o viață nouă, 
curată, cinstită, sub îndrumarea 
Martei. Un proces sufletesc profund, 
edificator, parcurge îndeosebi Lui
za ; studentă cu o educație cetă
țenească formată, cu 
dînc față de muncă 
ea va găsi atît forța 
vina tatălui ei, cît și aceea de a privi 
viitorul cu încredere și hotărîre.

Piesa „Fiicele" condamnă furtul, 
atitudinea lipsită 
de răspundere a- 
tît în relațiile per
sonale, în viața de 
familie, cît și în 
viața socială, a- 
vînd astfel o evidentă valoare edu
cativă. Ea este îndreptată împotriva 
vechilor moravuri și concepții bur
gheze. Piesa are de asemenea meri
te artistice. Autoarea mînuiește cu 
îndemînare dialogul, știe să pla
seze replici de efect, făcînd să 
vibreze alternativ coarda comică 
și cea lirică. Figura Manue
le!, compusă dintr-un amestec de 
răsfăț hazliu șl maturizare precoce 
înduioșătoare, constituie o reușită 
a autoarei, ca șl caracterul Corei, 
construit ca exemplar tipic al unor 
specimene create de burghezie, ca
racterizate prin aviditate șl cinism.

Piesa are în același timp slăbi
ciuni, care fac ca mesajul ei să-și 
piardă din vigoare. In primul rînd, 
deși prin succesiunea faptelor evo
luția negativă a lui Tudor Lipșa a- 
pare logică, veridică, totuși nu ni 
se dezvăluie ce gîndește acest per
sonaj și nici nu avem certitudinea 
că, în cele din urmă, Tudor Lipșa a 
devenit conștient de imensa sa gre
șeală. De aci și oarecare neclari
tate în finalul piesei, unde autoarea 
pare să șovăie în distribuirea res
ponsabilității între Tudor Lipșa, Cora 
șl Marta.

Inginerul Horia Cotaru, persona
jul cel mai înaintat din punctul de 
vedere al atitudinii, al concepției 
sale despre viață — fiind comunist 
— este slab realizat artistic nu are 
un rol determinant, activ în des
fășurarea acțiunii, în rezolvarea con
flictului. Horia Cotaru, deși demas- care o face piesa pentru educarea

un respect a- 
și demnitate, 
de a înțelege

CRONICĂ TEATRALĂ

că 
explicație deschisă cu fiica aces
tuia, Luiza, și apare 
chip de cavaler generos, să ceară 
mîna fetei iubite. E un portret sărac 
și neconvingător. Ii reproșăm, de 
asemenea, autoarei că nu i-a dat 
Martel mai multă căldură și, în 
același timp, mai multă înțelepciu
ne în relațiile cu fetele.

în felul acesta, prezența în piesă 
a elementului înaintat al realității 

noastre actuale a- 
pare palidă. In- 
sistîndu-se prea 
mult asupra neli
niștii fiicelor în ju
rul întrebării: este 
vinovat ? — aces-oare Tudor Lipșa 

ta din urmă nu este suficient con
fruntat cu lumea noastră de azi, cu 
realitatea socialistă, pentru ca fap
ta sa să apară în întreaga ei sem
nificație socială.

Cu toate aceste lipsuri, calitățile 
piesei sînt incontestabile și ele 
sînt confirmate de ecoul pe care îl 
are piesa în rîndurile specta
torilor. Totuși, ea a întîmpinat, 
atît înainte de a apare pe scenă cît 
și după aceea, o seamă de obiecții 
nejustificate. Trebuie recunoscut că 
munca cu autoarea pentru îmbună
tățirea și definitivarea textului a fost 
tărăgănată. După premieră, unii cri
tici s-au năpustit asupra piesei, a- 
dueîndu-i învinuiri preconcepute, de 
natură să stîrnească confuzie. Ast
fel, V. Mîndra la Conferința pé țară 
a Uniunii Scriitorilor a afirmat în 
mod cu totul neîntemeiat că lucra
rea Sidoniei Drăgușanu ar fi cons
truită „pe foarte prăfuite idei ale 
pieselor melodramatice de bule
vard”. Folosind criterii de apreciere 
formale, V. Rîpeanu, în cronica sa 
din „Gazeta literară“, desființează 
în fapt piesa, calificînd-o un „diver
tisment comico-melodramatic în spi
ritul teatrului vechi”. Este evident 
că aceste critici ignoră în mod fla
grant conținutul de idei al piesei, 
căci ce poate fi „prăfuit",. „învechit” 
în condamnarea netă a furtului din 
avutul obștesc, în combaterea trîn- 
dăviei șl minciunii, în pledoaria pe

tineretului .în spi
ritul cinstei și al 
unei înalte etici 
cetățenești ? Cro
nica în general 
judicioasă a lui 
Mihnea Gheorghiu 
din „Contempora
nul“, ca și aceea 
a lui Emil Riman

din „Teatrul", au fost folosite de 
Dumitru Solomon, tot în „Gazeta li
terară“, drept exemple de manifes
tare a... spiritului apologetic în cri
tica dramatică. Asemenea aprecieri 
arbitrare nu pot 
publicul.

Apreciind cum 
piesei, colectivul 
„I. L. Caragiale" 
Finți au depus o muncă însuflețită 
pentru buna realizare a spectaco
lului, reușind să dea viață unor ti
puri veridice. Coca Andronescu a 
fost rînd pe rînd nostimă, drăgăla
șe, înduioșătoare, în rolul bogat 
în nuanțe al Manuelei. Tînăra Ro- 
dica Mandache, de curînd intrată 
în același rol, deși n-are încă ex
periența scenică necesară, a izbu
tit, printr-o trăire sinceră a rolului, 
să atragă simpatia spectatorilor 
(atenție însă la pedala lacrimogenă 
prea mult folosită 1). Carmen Stă- 
nescu este convingătoare în ro
lul Corei, provocînd prin mijloace 
artistice de bună calitate dispre
țul și revolta spectatorilor față de 
personaj. Draga Olteanu, cu umo
rul ei cunoscut, a stîrnit aplau
ze prin replici „cu tîlc". Eva Pătrăș- 
canu a exprimat drama Luizei cu 
sensibilitate și emoție, mareînd 
poate prea devreme viitoarea tra
gedie a aceseia. In rolul lui Tudor 
Lipșa, C. Bărbulescu ri-a adus, din 
păcate, o contribuție proprie la 
analiza personajului, păstrînd o 
atitudine scenică rigidă.

In rolul Martei apar alternativ 
Dina și Tanți Cocea, realizînd fie
care într-un fel propriu figura ma
mei care regăsește calea spre ini
ma fiicelor ei. Contribuții utile au 
adus Emanoil Petruț, Tina Ionescu, 
Alfred Demetriu, Catița Ispas și Da
mian Crîșmaru. Decorul simplu și 
elegant al Jul Al. Brătășanu, creea
ză un cadru adecvat acțiunii.

Succesul de care spectacolul se 
bucură în rîndurile publicului dove
dește interesul acestuia pentru pie
sele actuale, care dezbat probleme 
de etică, de conștiință.

se cuvine meritele 
Teatrului Național 
și regizorul Al.

MARGARETA BĂRBUȚA

în calitate de horticultor încerc 
să răspund cu cîteva sfaturi 
autorului articolului 
a locuințelor : florile", 
curînd în „Scînteia", 
amatori să-și înfrumusețeze -cu 
flori ferestrele, balcoanele sau mi
cile grădinițe din jurul locuințelor.

Din gama florală variată, există 
specii care se obțin cu cheltuieli 
mici. Ele- pot fi însămânțate de pe 
acum.

Hipomlia (zorelele) este o floare 
potrivită pentru decorarea balcoa
nelor, teraselor și a gardurilor 
ulucă, fier, zid etc. Ea acoperă cu 
frunzele sale late și cu florile în

celelalte orașe ?
acest ghid putea fi elaboraf cu mai 
multă grijă : se dă o prea mare aten
ție cooperativelor care execută con
fecții, în timp ce alfe servicii impor
tante — reparajii de obiecte casnice, 
prestări de servicii etc. — sînt pre
zentate doar sumar. De asemenea, nu 
sînt indicate numerele de telefon ale 
unităfilor prestatoare de servicii. Există 
desigur, suficiente posibilități ca acest 
ghid să fie îmbunătățit.

în alte orașe mari ca : Timișoara, 
Cluj, lași etc. sînt, de asemenea, zeci 
și zeci de cooperative meșteșugărești, 
care prestează diferite servicii. Publi
citatea în jurul activității acestor coo
perative este cu totul insuficientă. Ar 
fi bine ca foafe uniunile regionale ale 
cooperativelor meșteșugărești din res
tul țării să preia inițiativa U.C.M.B. și a 
altor cîteva uniuni regionale, edifînd 
asemenea ghiduri care să fie puse în 
număr mare la îndemîna cetățenilor.

i

covor, suprafața 
pot fi însămîn-

ferite culori, ca un 
respectivă. Zorelele 
țațe și direct în jgheaburi de lemn 
sau de metal. Acest lucru se face de 
obicei pe la 20—30 aprilie, adică 
atunci cînd nu mai este pericol de 
brumă. Semănatul se face în lungul 
jgheabului, semințele -punîmfu-se la 
distanțe de 5 cm. una de alta. A- 
ceastă plantă înflorește din iunie 
pînă în octombrie.

Tradiscauția, cunoscută de fapt 
sub numele de „telegraful", este o 
plantă care poate decora frumos 
locuința cu frunzele sale verzi și ro
șii. Se obține din butași, de cite 4-5 
cm. lungime, tăiați de la alte plantedi- ...

___ și se plantează în. ghivece în care 
se pun 2/3 pămînt și 1/3 nisip.

Petunia roză, cu florile sale viu 
colorate, se poate folosi fie pentru 
decorarea teraselor și balcoanelor, 
fie afară, în parcuri și grădini. în 
aceste săptămîni, ea poate fi însă
mânțată in cutii de lemn (găurite în 
partea de jos pentru a asigura 
scurgerea apei), urmînd să fie plan
tată la locul dorit după trecerea 
pericolului de brumă. înflorește pînă 
toamna tîrziu.

Salvia pitică se poate planta nu 
numai în parcuri, ci și pe balcoane 
și terase, tot în jgheaburi. Are floa
rea roșie ca moțul curcanului și în
florește pînă în luna noiembrie.

Salvia înaltă se plantează în ron
duri și pe lîngă ziduri, pe care le 
decorează frumos. Pentru obținerea 
acestor flori se procedează la fel ca 
la „petunia roză“.

Semințele necesare pentru aceste 
flori se pot procura de la Agrosem, 
str. 30 Decembrie — București, sau 
de la celelalte unități Agrosem din 
țară.

STAN DUMITRU 
Horticultor — București
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SALA MARE A PALATULUI R. P. 

ROMINE (FILARMONICA DE STAT 
„GEORGE ÉNESCU“) : CONCERT SIM
FONIC. Dirijor : Mihai Bredlceanu. So
liste : Juliane Lerche și Ingeborg Her- 
komen (R.D.G.) — (orele 11). (TEATRUL 
DE STAT DE OPERETĂ) : VĂDUVA 
VESELĂ — (orele 19,30).

SALA MICA A PALATULUI R. P. 
ROMINE (FILARMONICA DE STAT 
„GEORGE ENESCU“) : CONCERT DE 
MUZICA CORALĂ VECHE. Dirijor : 
D. D. Botez — (orele 11) ; CONCERT DE 
MUZICĂ POPULARA ROMINEASCA 
dat de orchestra „BARBU LAUTARU“. 
Dirijor : Nicu Stânescu — (orele 17) ; 
CONCERT SCHUMANN pentru elevi și 
studenți — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TOSCA — (orele 11) ; 
SPECTACOL DE BALET (SIMFONIA 
FANTASTICA, VALS, BOLERO și ȘE- 
HERAZADA) — (19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
BOCACCIO — (orele 10,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 10) ; CIDUL — (orele 
15) ; A TREIA PATETICA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : FIICELE — orele 
10) ; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 
15,39) ; SURORILE BOGA — orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STÜRZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
Nr. 1) : CUM VA PLACE — (orele 10 șl 
orele 15) ; PASSACAGLIA — (orele 
19,30). (Sala Studio — Str. Alex. Sahia 
nr. 76) : MENAJERIA DE STICLĂ — 
(orele 10) ; CRED IN TINE — (orele
19.30) .

TEATRUL „C. I. NOTARRA“ (Sala 
Magheru) • ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) ; PYGMALION — (orele
15.30) ; 1N NOAPTEA ASTA NU DOAR
ME NIMENI — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): SCANDALOASA LEGĂTURA DIN
TRE DOMNUL KETTLEE ȘI DOAMNA 
MOON — (orele 10,30) ; BĂIEȚII VESELI
— (orele 16) ; VIORI DE PRIMA VARA
— (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : CINE A 
UCIS — (orele 11) ; MARELE FLUVIU 
IȘI ADUNA APELE — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 10,00) ; FATA CU PISTRUI — 
(orele 15,00) ; OAMENI ȘI UMBRE — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (orele

11) ; PRIETENA MEA PIX — (orele 
15,30) ; CELEBRUL 702 (orele 19,30).

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

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
„I. L. CARAGIALE" : D-ALE CARNA
VALULUI — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : MICUL PRINȚ — (orele 19). 
(Sala Orfeu) : MINA CU CINCI DEGETE 
— (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 —
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCO
VITE — (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI -i 
(orele 20).

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

Documentarele NIKITA SERGHEE- 
VICI HRUȘCIOV și DIN NOU SPRE 
STELE : Republica (9,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21), Central (10,15 ; 12,45 ;
15.30 ; 18 ; 20,30). DRAGOSTEA LUI
ALIOȘA — cinemascop : Patria (10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21), București
(9,30; 11,15 ; 13; 15; 17; 19; 21), Arta
(16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12;
15; 17; 19; 21). SENTINȚA : I. C. Frimu 
(9; 10,45; 12,30; 14,15 16; 17,45; 19,30 ;
21,15), V. Alecsandri (10,30; 12,15 14;
15,45; 17,30; 19,15; 21). V. Roaită (10;
12; 15; 17; 19; 21). CETATEA HUR- 
RAMZAMIN — cinemascop : Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Flo-
reasca : (15 ; 17 ; 19). Flacăra (11 ; 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), Alex.
Popov (rulează în continuare de la orele
9.30 pînă la 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Maxim Gorki (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), înfrățirea între popoare : 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). FII FERICITA, 
ANI ! Grivița (15; 17; 19; 21), Munca 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30), Iile Plntllie (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). SECERI
ȘUL VERDE : Tineretului (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Cultural (10,30; 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
FLAMÏNZI — POȘTAȘUL — LEUL ȘI 
ARMONICA — IN MAREA DE RĂSĂRIT 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de la orele 10 în continuare pînă la 
orele 21. FRUMOASA LURETTE : 8
Martie (10; 12; 15; 17; 19; 21), Popular (10,30;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Drumul Serii (11 ; 15 ; 17 ;
19, 21). PINZE PURPURII : C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). S-A FURAT O BOMBA : 
Unirea (15,15; 16,45; 19,45; 20,30), Volga 
(11; 15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15 ; 
17; 19; 21). O INTIMPLARE EXTRAOR
DINARA — ambele serii : Donca 
Slmo (14; 17;- 20). INSULA : Miorița
(10 ; 12 ; 15 ; 17'; 19 ; 21). FĂCLII — cine
mascop: M. Eminescu (11,30; 16; 18,15; 20,30),
16 Februarie (11; 16; 18; 20). ULTIMUL MEU
TANGO : 8 Mal (15 ; 17I; 19 IJ 21).
IN NOAPTEA SPRE 13 : B. Dela- 
vrancea (11 ; 14 ; 16 ; 18,15; 20,30), N. Băl- 
cescu (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). SALT
SPRE GLORIE t Olga Banele (15,30 ; 18'; 
20,30). CAIDUL : Luceafărul (15 ; 17 ; 19 
21). MUZICANTUL ORB rulează la cine
matograful A, Klaiciț <14,30* 16.4Ș ; 191 
21,15).

TELEVIZIUNE t Grelei 0,00 w EMISIU-t 
NEA PENTRU COPII. 10,30 w EMISIU
NEA PENTRU SATE. 18,00 VARIE
TĂȚI. Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radiotelevlzlunll. 19,00 w 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea A 
Il-a a emisiunii de varietăți. 20,00 — Fil
mul artistic „POZNAȘA" r-i o produc
ție a studiourilor din R. P. Ungară. 
21,30 — Muzică populară. In încheiere ; 
ultimele știri șl rezultatele sportivei

GUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 28, 27 

și 28 februarie : Vremea se va menține 
umedă șl rece, cu cer mai mult acope
rit. Precipitații sub formă de ninsoare 
vor continua să cadă în toate regiunile 
țării. Vînt potrivit cu intensificări în 
sudul șl estul țării din sectorul nordic. 
Temperatura staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și minus 15 grade, 
local mal coborîte în nordul țării, iar 
maximele întră minus 6 șl plus 4 grade. 
Local, ceață. Avertizare : în următoa
rele trei zile în sudul șl estul țării vor 
cădea ninsori abundente care, local, vor 
fi viscolite.
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tului la sate, interesul manifestat de 
țărani pentru activitatea sportivă. 
De asemenea, a fost subliniată ne
cesitatea îmbunătățirii muncii de 
atragere a femeilor la practicarea 
exercițiilor fizice și sportului.

Vorbitorii au analizat realizările 
și slăbiciunile din activitatea în di
ferite ramuri de sport, au arătat 
mijloacele pentru a asigura creș
terea măiestriei sportive.

Ei au subliniat importanța muncii 
de educație pentru formarea de spor
tivi fruntași, cu o comportare exem
plară în producție, la învățătură și 
pe stadioane, 
unor sportivi cu manifestări de ve
detism și atitudini necorespun
zătoare.

Au fost discutate de asemenea 
sarcinile în domeniul pregătirii de 
profesori de educație fizică, antre
nori și alți specialiști, relevîndu-se 
totodată importanța formării de in
structori voluntari. Participanții la 
discuții s-au referit la posibilitățile 
dezvoltării continue și la mai buna 
folosire și întreținere a bazei mate
riale a mișcării sportive. Vorbitorii 
au arătat o serie de lipsuri în dife
rite domenii ale activității sportive, 
au făcut propuneri pentru lichidarea 
lor, și-au luat angajamente pentru 
a asigura îndeplinirea sarcinilor ce 
revin mișcării sportive.

Conferința a aprobat darea de sea
mă a Comitetului de organizare a 
U.C.F.S. și raportul Comisiei cen
trale de revizie.

Lucrările Conferinței continuă 
astăzi.

I

Sîmbătă au continuat lucrările 
Ccnferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport.

In ședințele de vineri dimineața 
și după-amiază au luat cuvîntul la 
discuții pe marginea rapoartelor 
prezentate următorii delegați și in
vitați: Petre Capră, președintele Con
siliului orășenesc U.C.F.S. București, 
Sever Pădureanu, președintele Con
siliului regional U.C.F.S. Brașov, Gh. 
Crețu, președintele Consiliului raio
nal U.C.F.S. Muscel, Nicolae Nedef, 
antrenor emerit (handbal), Teo
dor Constantinescu, președintele 
Consiliului regional U.C.F.S. Plo
iești, Aurelian Budeanu, vicepreșe
dintele clubului sportiv „Steaua", 
Al. Șoporean, președintele Comite
tului sindicatului uzinelor „Indus
tria sîrmei“ din Cîmpia Turzii, Ni
colae Tofan, președintele Consiliu- 
J ti regional U.C.F.S. Galați, Flo
rian Laslău, secretarul general al 
Federației de atletism, Ion Amărăș- 
teanu, președintele Asociației sporti
ve a uzinelor „Electroputere“ din Cra
iova, Iolandă Balaș, maestră emerită 
a sportului (atletism), C. Rucur, pro
fesor de educație fizică la Institutul 
Politehnic din Timișoara, Ion Ar
caș, președintele Asociației sportive 
„Recolta" din comuna Alămar, raio
nul Sibiu, Constantin Cîrțînă, se
cretar al C.C. al U.T.M., acad. Tu
dor Arghezi, președintele de onoare 
al Uniunii scriitorilor, Constantin 
Prisnea, adjunct al ministrului în
vățămîntului și Culturii, Livia A- 
vram, profesoară de educație fizică 
din Oradea, Valentin Constandache, 
secretarul general al Federației de 
natație, Constantin Ghenea, secretar 
al clubului sportiv orășenesc Hu
nedoara.

Tov. Aureliu Bucur a prezentat 
apoi raportul Comisiei de validare.

La lucrările de sîmbătă dimineața 
ale Conferinței au luat cuvîntul la 
discuții tovarășii : Sorin Popescu, 
vicepreședinte al Consiliului regio
nal U.C.F.S. Maramureș, Aurel Ar- 
deleanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Gh. Iancu, 
maestru emerit al sportului (parașu
tism), Sonia Iovan, maestră a spor
tului (gimnastică), Ion Corneanu, an
trenor emerit (lupte), Emil Drăgă- 
nescu, președintele federației de 
rugbi, Alexandru Mureșan, șeful co
misiei sportive a U.A.S.R., Paul 
Ancu, directorul S.M.T. GîrboVi, ra
ionul Urziceni, Ludovic Vereș, pre
ședintele Consiliului raional U.C.F.S. 
Sf. Gheorghe, Constantin Popescu, 
antrenor emerit, directorul școlii 
sportive de elevi nr. 2 București, ge
neral maior Petre Dumitrescu, pre
ședintele federației de volei, dr. An
drei Iliescu, conferențiar la Institué 
tul de cultură fizièâ,. Mi'rcea Driâ'ëa, 
maestru al sportului (fotbal), de la 
clubul sportiv Petrolul-P,loiești,. 
Gheorghe Calcan, președintele fede
rației de box, Virginia Bedelian, în
vățătoare în comuna Coteana, re
giunea Argeș, Octav Dimitriu, an
trenor al federației de baschet, Geta 
Pitică, maestră emerită a sportului 
(tenis de masă), Ion Bordea, 
președintele Consiliului regional 
U.C.F.S. Bacău. Maria Ionescu, an
trenor al federației de gimnastică, 
Ion Deheleanu, vicepreședinte al fe
derației de ciclism, dr. Ion Bîrzu, 
secretar general al Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, Ni
colae Anghelidis, președintele Con
siliului raional U.C.F.S. Tulcea, Olga
■■MMBannHBBaaaaMDBHBBSBBBaHQSnnnHBHI

Publicăm, cu unele prescurtări, 
articolul editorial „Steagul epocii 
noastre”, apărut în „Pravda” (Nr. 
52 (15.908), 

r Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
•race parte din evenimentele remar
cabile care exercită o înrîurire hotă- 
tîtoare asupra mersului istoriei uni
versale. „Vor trece ani, vor trece 
secole, a spus tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, dar omenirea recunoscătoare 
nu va uita niciodată octombrie 
1961, Congresul partidului nostru 
la care a fost adoptat în atmosfe
ra celei mai depline unanimități 
Programul P.C.U.S. — programul 
construirii comunismului”.

Reprezentanții partidelor frățești 
au denumit Programul P.C.U.S. 
Manifestul comunist al secolului 
XX. In această comparație se sub
liniază continuitatea ideilor și a 
principiilor comunismului și, în a- 
celași timp, o etapă calitativ nouă 
în dezvoltarea lor, etapă marcată 
de Congresul al XXII-lea al parti
dului lui Lenin.

După ce se arată că epoca contem
porană aduce noi triumfuri mar
xism-leninismului, în articol se spu- 

Programul P.C.U.S. sînt ana- 
principalele probleme ale 

noastre. Generalizînd expe- 
nu numai a partidului nos- 
și a întregii mișcări comu-

ne : în 
lizate 
zilelor 
riența 
tru, ci . 
niste și muncitorești internaționale, 
Programul P.C.U.S. îmbogățește te
zaurul ideologic al mișcării comu
niste.

Congresul al XXII-lea a schițat 
perspectiva atît de uluitoare a dez
voltării U.R.S.S., consolidării pozi
țiilor socialismului și păcii, a ridicat 
probleme de o importanță excep
țională, încît nimeni nu a putut ră- 
mîne indiferent față de hotărîrile 
lui. Sute de milioane de oameni, in
diferent de apartenența lor politică, 
vor să știe cît mai mult despre acest 
congres istoric.

Este firesc că spre Congresul al 
XXII-lea, spre principalul document 
al acestui congres — Programul 
P.C.U.S. — sînt ațintite înainte de 
toate privirile comuniștilor, cea mai 
înaintată parte a omenirii. Solii a 80 
partide comuniste și muncitorești nu 
numai că au asistat, ci au și parti
cipat la cele 15 zile istorice în cursul 
cărora Congresul al XXII-lea a dis
cutat probleme care au o importan
ță hotărîtoare pentru destinele ome-

Orban, maestră a sportului (scrimă), 
Pavel Gheorghiu, președintele Con
siliului regional U.C.F.S. Banat, Ion 
Cernea, maestru emerit al sportului 
(lupte), Gheorghe Viziru, maestru 
emerit al sportului (tenis), Ion Mun- 
teanu, maestru al sportului (oină), 
Suceava, Felicia Urziceanu, maestră 
a sportului (canotaj).

în ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul tovarășii : Ion Șiclo- 
van, directorul Institutului de cultu
ră fizică, Gh. Tatu, secretar al clu
bului C.S.M.S. Iași, C. Ispas, secretar 
al federației de călărie și pentatlon 
modern, I. Bogdan, președintele 
Consiliului U.C.F.S. al regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, I. Motroc, 
din echipa de fotbal a clubului 
Rapid, Boris Guță, vicepreședinte al 
Consiliului regional U.C.F.S. Hune
doara, L. Socz, secretar al federa
ției de popice, Vasile Ionescu, pre
ședintele federației de scrimă, A. 
Hollschwandter, președintele Consi
liului raional U.C.F.S. Timișoara, 
Iuliu Moraru, președintele Clubului 
sportiv școlar Cluj, general colonel 
Floca Arhip, președintele federației 
de tir, Dumitru Ivan, președintele 
Consiliului regional U.C.F.S. Dobro- 
gea, Maria Diți-Diaconescu, maestră 
a sportului (atletism), Ion Balaș, 
vicepreședinte al Comitetului de or
ganizare a U.C.F.S., președintele fe
derației de fotbal, Eugen Cocuț, in
structor voluntar, regiunea Bacău, 
Elisabeta Popescu, recordmană mon
dială de parașutism, Ion Cosma, 
maestru al sportului (ciclism), Oc- 
tav Costăchel, membru în biroul 
federației de șah, Iosif Sîrbu, maes
tru emerit al sportului (tir), loan 
Bar, delegat din regiunea Crișana, 
Lazăr Baroga, maestru al sportului 
(haltere), Petre Focșeneanu, secretar 
general al federației de schi, Petre 
Moraru, președintele Consiliului re
gional U.C.F.S. Suceava, Ion Moldo
van, director în Ministerul Indus
triei Ușoare, Maria Manolescu. se
cretară a Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă, Adrian 
Petroșanu, vicepreședinte al clubului 
sportiv Dinamo, Gh. Cliba, membru 
al 
nea, președintele Consiliului raional 
U.C.F.S. Slobozia, Florea Tănăsescu, 
secretar al Clubului Rapid, Gh. Stoi
ca, președintele asociației sportive 
Șantierele Navale Galați, A. Bovea- 
nu, președintele Consiliului raional 
U.C.F.S. Tg. Jiu.

Vorbitorii au înfățișat realizările 
în dezvoltarea mișcării sportive, în 
antrenarea unui număr mai mare de 
oameni ai muncii la practicarea 
sportului. în ridicarea nivelului per
formanțelor sportivilor noștri frun
tași. O atenție deosebită a fost a- 
cordată sarcinii centrale a mișcării 
sportive trasată prin Salutul Comi
tetului Central al P.M.R.. Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri, aceea de a desfășura o muncă 
perseverentă pentru cuprinderea în 
asociațiile sportive a unor mase cît 
mai largi de oameni ai muncii, a în
tregului tineret. Au fost relevate po- 

i sibilitățile de extindere a practicării 
de către un număr sporit de oameni 
ai muncii a gimnasticii, înotului, tu
rismului etc. Numeroși vorbitori au 
arătat metodele folosite pentru a a- 
sigura o participare cît mai largă la 
competițiile de masă.

Mulți participant la discuții au 
subliniat importanța răspîndirii spor- 

comisiei de turism, N. Cer-

nirii. înapoindu-se în țările lor, re
prezentanții partidelor frățești vor
besc cu entuziasm despre mărețul 
Program al construcției comuniste în 
U.R.S.S., despre spiritul cu adevărat 

i leninist care a domnit la Congres, 
despre măreața contribuție a aces
tuia la cauza dezvoltării continue a 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale.

în continuare, în articol se arată : 
în cursul creării bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, Uniunea So
vietică va dovedi superioritatea de
plină a economiei comuniste asu
pra celei capitaliste, va lăsa mult în 
urmă S.U.A., cea mai dezvoltată 
țară capitalistă din punct de vede
re industrial. Va fi dovedită în prac
tică teza lui Lenin cu privire la 
posibilitatea victoriei socialismului 
asupra capitalismului în întrecerea 
economică pașnică. Aceasta va a- 
trage după sine o adevărată revo
luție in mințile popoarelor lumii 
nesocialiste. Dezvoltarea impetuoasă 
a forțelor de producție, un înalt ni
vel de trai, o adevărată libertate — 
inerente socialismului și comunismu
lui — iată cei mai buni agitatori 
ai maselor. Alte zeci de milioane de 
oameni din lumea capitalistă vor 
spune : „Sîntem pentru comunism !“

De acum înainte nu numai actua
la generație, ci și viitoarele genera
ții de oameni vor lega pentru tot
deauna împlinirea visului lor de 
veacuri despre societatea cea mai 
dreaptă, de activitatea titanică a 
partidelor marxist-leniniste, a avan
gărzii lor unanim recunoscute — 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice.

Milioanele de oameni din toate 
colțurile pămîntului văd în Progra
mul P.C.U.S. încă o dovadă con
vingătoare a faptului că comunis
mul își îndeplinește cu succes sar
cina pe care i-a încredințat-o is
toria — de a-i izbăvi pe oameni 
de inegalitatea socială, de toate 
formele de asuprire și exploatare, 
de ororile războiului.

In anul 1957 a răsunat în întrea
ga lume Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialis
te, care a avut loc la Moscova. Cu 
un an și ceva în urmă, mișcarea 
comunistă mondială a fost înarma
tă, din punct de vedere ideologic, 
cu un remarcabil document al 
marxism-leninismului creator —

au criticat cazurile

OtO

(Urmare din pag. I-a)

Faceți deci și dumneavoastră soco
teala cit i s-a cuvenit colectivistului 
nostru Anghel M. Marin pentru cele 
380 zile-muncă ! Și ca el, sînt toți 
colectiviștii harnici.

Apoi, președintele le-a arătat ce 
stă la baza acestor succese. în pri
mul rînd, spunea 'el, noi obținem 
producții mult mai mari de cereale 
decît în trecut. Anul trecut, deși 
timpul n-a fost prielnic, am obți
nut în medie 2.200 kg. porumb la ha. 
In afară de asta, noi ne îngrijim să 
dezvoltăm creșterea animalelor, le
gumicultura și viticultura — ramuri 
care ne aduc venituri mari. Vom 
ajunge pînă la sfîrșitul anului aces
ta să avem peste 100 vaci și vițele, 
600 oi, 60 scroafe. Am început să 
amenajăm țerehul pentru plantații gospodăriei colective, 
de vie pe terase. I-ați văzut pe co
lectiviștii noștri muncind cu hărni
cie în 1 aceste zile la desfundat ! In 
primăvară și în toamnă vom planta 
vie, în terase, pe 50 ha. Mai departe, 
el lămurește alte și alte probleme, 
care-i interesează pe întovărășiți. In 
gospodăria noastră, spune președin
tele, pe timpul cînd cineva este bol
nav, i se asigură jumătate din va
loarea zilei-muncă. Femeilor gra
vide, cu o lună înainte de naștere ■ 
și o lună după, li se calculează de 
către gospodărie jumătate 
loarea zilei-muncă. In plus, 
puse la munci mai ușoare.

Cît privește construcțiile, 
podărie există o brigadă de dulgheri

din 
ele

va- 
sînt

în gos- .

Declarația Consfătuirii de la Mos
cova a 81 de partide comuniste și 
muncitorești. Acum, adoptînd Pro
gramul de construire a comunis
mului, Congresul al XXII-lea a în
zestrat armata celor 40.000.000 de 
comuniști din lume cu o nouă armă 
de o uriașă forță politică. Eminenți 
conducători ai mișcării comuniste 
internaționale, tovarășii Thorez, 
Togliatti, Gomulka, Novotny, Ul
bricht, Gheorghiu-Dej, Kâdâr, Jiv- 
kov, Ibarruri, Gollan, Codovilla, 
Arismendi, Prestes, Tim Buck, Ai- 
dit și alții, relevă în unanimitate 

' că Congresul al XXII-lea al
P.C.U.S. a deschis o nouă pagină 
nu numai în istoria Uniunii Sovie
tice, ci și în istoria mișcării mun
citorești, în istoria întregii omeniri.

Nu numai comuniștii, ci și cele
lalte forțe democratice iubitoare de 
pace subliniază că Congresul al 
XXII-lea a adus o serioasă destin
dere a încordării internaționale, a 
indicat o cale eficientă spre con
solidarea păcii generale, spre pre- 
întîmpinarea unui război mondial. 
In timp ce lagărul imperialist se 
zbate în febra isteriei războinice și 
este strîns tot mai mult în men
ghina militarismului, țara care con
struiește comunismul adresează o- 
menirii un program clar de pace.

Programul P.C.U.S. constituie o 
nouă dovadă a intențiilor pașnice 
ale Uniunii Sovietice, a eforturilor 
neobosite depuse de partidul nos
tru pentru a preîntîmpina războiul, 
a obține triumful deplin al prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri sociale diferite. 
Consfătuirea partidelor comuniste 
care a avut loc în 1960 la Mos
cova a subliniat că în condițiile 
actuale principiul coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, formulat de V. I. Lenin, 
este singurul principiu just și re
zonabil în relațiile internaționale.

Marxist-leniniștii pornesc de la 
faptul că întrecerea pașnică între 
cele două sisteme sociale nu slă
bește cîtuși de puțin, ci, dimpotri
vă, înlesnește lupta de clasă a pro
letariatului împotriva exploatatori
lor, lupta de eliberare națională a 
popoarelor împotriva colonialiștilor 
imperialiști. Pe măsura creșterii 
superiorității socialismului, în la
gărul acestuia vor intra noi și noi 
popoare. Coexistența pașnică nu în
seamnă renunțarea la lupta de cla-

GALAfl (coresp. „Scînteii"). — 
cursul anului trecut au fost electrificate 
în regiunea Galați încă 42 sate 
mune. Nu de mult, și în satele 
Vodă, Movila Miresii, din raionul 
și Diochefi, raionul Panciu, s-a 
lumina electrică.

In adunările populare care au avut' loc 
de curînd s-a hotărî) să se electrifice 
prin contribuția voluntară a cetățenilor; 
cu sprijinul unităților socialiste și cu 
fonduri de stat încă 124 safe. In 45 de 
sate — printre care Bordești, Mărtinești, 
Surdila Greci, Vînători — lucrările de 
electrificare vor fi terminate în acest an.

------ OoO------

Â^egeri ale comisiilor 
și comitetelor de femei
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii). 

In orașele și satele regiunii Banat 
se apropie de sfîrșit adunările de 
dări de seamă și alegeri ale comi
siilor și comitetelor de femei.

în adunările ținute au luat parte 
circa 270.000 femei muncitoare, co
lectiviste, gospodine, din care apro
ximativ 28.000 femei au luat cuvîn
tul, făcînd propuneri prețioase cu 
privire la dezvoltarea muncii cultu
ral-educative, la gospodărirea și în
frumusețarea orașelor și satelor etc.

---- oeo----
INFORMAȚII

In Capitală s-a deschis sîmbătă o 
expoziție organizată de întreprinderea 
ungară de comerț exterior pentru cărți 
și ziare „Kultura”, Au luat parte 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe. Ministerul învă- 
țămîntului si Culturii, și Ministerul 
Comerțului, directori ai unor edituri, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au fost nrezenți Béla Némety. am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

care execută casele colectiviștilor. 
După statut, fiecare familie a pri
mit un lot ajutător. Locuri de casă 
se repartizează cui are nevoie, 
atunci cînd își întemeiază familia.

Primul secretar al comitetului ra
ional de partid Costești, tov. Gheor
ghe Drafta, prezintă, la expoziția 
agricolă volantă ce se află în sală, 
realizările gospodăriilor colective 
fruntașe din Strîmbeni și Ungheni.

...Un țăran cere cuvîntul și citeș
te cererea sa de înscriere în G.A.C.: 
„Eu, Constantin Model, țăran mun
citor, cu atîtea brațe de mun
că. atît pămînt...". Au depus apoi 
cereri de înscriere Nicolae C. Preda, 
Nicolae Burcea. în ziua de 23 fe
bruarie alte 50 de familii de țărani 
muncitori din comuna Bîrlogu s-au 
îndreptat cu încredere pe drumul

Adunarea populară s-a terminat. 
Alături de celelalte forme ale mun
cii politice de masă, asemenea adu
nări constituie un mijloc eficace în 
munca de atragere a țăranilor mun
citori pe calea gospodăriei colective. 
In munca de popularizare a reali
zărilor gospodăriilor colective frun- 
ttișe, organizațiile de partid din ra
ionul Costești folosesc cu ' mult 
succes și vizitele, serile de întrebări 
și răspunsuri, serile de calcul, „că
lătoriile pe hartă" etc. Toate acestea 
au făcut ca în ultima vreme tot mai 
mulți țărani să pășească cu încre
dere în gospodăriile colective.

Colectivizarea agriculturii raionu
lui Costești este pe sfîrșite.

să. Lupta pentru coexistența paș
nică nu numai că nu contravine 
luptei pentru socialism, ci se con
topește cu ea, întrucît contribuie la 
dezvoltarea mișcării muncitorești și 
democratice care năzuiește spre 
progres social, spre democrație și 
socialism. P.C.U.S. este ferm hotă- 
rît să promoveze în mod consec
vent politica de coexistență pașni
că, care corespunde atît interese- 
lor vitale ale popoarelor U.R.S.S. 
cît și ale celorlalte țări din lagă
rul socialist, precum și intereselor 
tuturor popoarelor lumii.

Mărețele succese ale Uniunii So
vietice, care au făcut posibilă ela
borarea Programului de construire 
a comunismului, ar fi fost cu ne
putință fără lichidarea urmărilor 
dăunătoare ale cultului personalită
ții, fără zdrobirea ideologică a 
grupului antipartinic care a încercat 
să abată P.C.U.S. de pe calea leni
nistă. în hotărîrile plenarelor Comi
tetelor Centrale ale partidelor fră
țești se subliniază înrîufirea binefă
cătoare ‘ ....... .
XX-lea 
Uniunii 
cultului 
rirea mișcării comuniste internațio
nale.

Obscurantiștii imperialiști își dau 
seama de gigantica forță mobiliza
toare a ideilor Programului Parti
dului lui Lenin. Nimic nu ar dori 
mai mult dușmanii comunismului 
decît să sustragă atenția oamenilor 
muncii de la principalele probleme 
ale Congresului al XXII-lea, de la 
Programul P.C.U.S. care revoluțio
nează mințile oamenilor. Tocmai 
aici trebuie văzute izvoarele valu
lui tulbure de născociri calomnioa
se la adresa Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S., la adresa partidelor co
muniste și muncitorești frățești, val 
care inundă coloanele presei bur
gheze, umple eterul și ecranele te
levizoarelor. Dar acest val antico
munist tulbure se va sparge inevi
tabil, așa cum s-a mai spart de atî
tea ori. El va fi zdrobit de adevărul 
care-i face pe comuniști puternici. 
Adevărul însă, pe care propaganda 
burgheză îl ascunde cu atîta sîrgu- 
ință, este că principala problemă de 
care s-a ocupat Congresul al XXII- 
lea a fost examinarea și adoptarea 
noului Program al partidului, pro
gramul construirii comunismului. în 
ceea ce privește problema cultului 
personalității, însemnătatea remar
cabilă a Congresului al XXII-lea 
constă în aceea că el a făcut bi
lanțul lichidării urmărilor acestui criticat punctul de vedere potrivit 
cult. Congresul a demonstrat resta- căruia adevărații revoluționari nu 
billrea deplină în U.R.S.S. a princi- ar trebui să-i demaște pe revolu-

a hotărîrilor Congresului al 
al Partidului Comunist al 

Sovietice, a condamnării 
personalității pentru întă-
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p®!iția asmute clinii 
împotriva elevilor 

demonstranți
SALISBURY 24 (Agerpres). — 

„Poliția a recurs la cîini pentru a 
împrăștia o demonstrație organi
zată la Salisbury de 200 de tineri 
de vîrstă școlară“ — anunță cores
pondentul agenției Associated Press.

Școlarii din localitatea Highfields, 
în apropiere de Salisbury s-au în
dreptat la 22 februarie spre clădi
rea Ministerului pentru problemele 
învățămîntului populației locale 
pentru a protestă împotriva faptu
lui că mulți copii nu au fost 
scriși în școli. Clădirea a fost în
conjurată de poliție, iar tinerii 
monstranți au fost împrăștiați cu 
forța. Puțin mai tîrziu ei s-au regru
pat continuînd demonstrația în fața 
catedralei anglicane din Salisbury.

După cum anunță agențiile de 
presă, populația africană din High
fields cu prețul unor eforturi uria
șe a construit din fonduri proprii 
cîteva școli care n-au fost însă 
deschise pînă acum deoarece auto
ritățile au declarat că... nu âu fon
duri pentru plătirea salariilor în
vățătorilor.

în-

de-

------ OtO------

Sfidare la adresa 
eroilor greci

ATENA 24 (Agerpres). — TASS : 
La 22 februarie au ancorat în rada 
portului Pireu două nave de escor
tare și cinci nave-școală ale flotei 
maritime militare vest-germane, so
site într-o „vizită de prietenie“.

Această vizită, scrie ziarul 
„Avghi“, „este o sfidare la adresa 
Greciei împînzite cu morminte ale 
victimelor hitlerismului“. Acum 
18—20 de ani, asemenea vase navi- 
gau în apele grecești sub pavilion 
hitlerist, semănînd moarte și dis
trugeri. Acum ele au venit în Grecia 
ca „prieteni și aliați“ ai Greciei din 
blocul militar N.A.T.O., în fruntea 
căruia se află fostul general hitle
rist Heusinger. Hitleriștii se înapo
iază în Grecia.

O imagine a catastrofalelor inundații din regiunea Hamburgului.s

in- 
proletar, se afun- 

în mocirla naționa-

fața

piilor leniniste ale vieții de partid 
și de stat, a legalității socialiste.

Congresul al XXII-lea a pus o 
barieră care zăgăzuiește calea ori
căror recidive ale cultului persona
lității. Condamnarea hotărîtă a li
niei antileniniste provocatoare a 
actualei conduceri a Partidului Mun
cii din Albania de către partidele 
frățești este o nouă demonstrație a 
unității marxist-leniniste crescînde a 
mișcării comuniste mondiale.

Călăuzit de grija pentru puritatea 
învățăturii noastre revoluționare și 
pentru apărarea unității mișcării co
muniste, Congresul al XXII-lea a 
supus unei critici principiale linia 
promovată de conducerea Partidului 
Muncii din Albania, linie ostilă le
ninismului. Această critică a făcut 
apel la rațiunea conducătorilor al
banezi, a avut ca scop să-i readucă 
pe pozițiile internaționalismului pro
letar. Dar, E. Hodja și M. Shehu au 
răspuns la acest apel prin isterie 
antisovietică. Conducătorii albanezi 
se îndepărtează din ce în ce mai 
mult de marxism-leninism, de 
ternaționalismul 
dă tot mai mult 
lismului.

Firește, că în 
marxist-leniniștii nu 
poziție de toleranță, 
ficativ faptul că 
partidelor comuniste 
rești, care au participat ca 
peți la lucrările Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., au condamnat 
în cuvîntările lor linia scizionistă, 
antilenlnistă a conducerii Partidu
lui Muncii din Albania. Este fi
resc și faptul că comitetele cen
trale ale partidelor marxist-leninis
te își exprimă unul după altul la 
plenarele lor acordul deplin cu li
nia Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. în această problemă.

Aceasta este unica poziție justă, 
principială, cu adevărat marxist- 
leninistă. in condițiile în care con
ducătorii albanezi au zădărnicit nu
meroasele încercări ale P.C.U.S. de 
a se organiza consultări reciproce 
în vederea examinării divergențe
lor apărute, în care conducerea 
Partidului Muncii din Albania a fă
cut ea însăși cunoscută întregii 
lumi poziția sa deosebită care di
feră de cea a mișcării comuniste 
internaționale, numai criticarea des
chisă, lipsită de compromis a ac
țiunilor antisocialiste, naționaliste 
ale grupului E. Hodja și M. Shehu 
poate apăra unitatea mișcării noas
tre. La timpul său, F. Engels a

acestor fapte, 
pot adopta o 
Este semni- 

reprezentanții 
și muncito- 

oas-

NEW YORK 24 (Agerpres). — în 
Statele Unite crește valul protestelor 
împotriva activității reacționare a 
faimoasei Comisii ă Camerei Re
prezentanților pentru cercetarea ac
tivităților antiamericane. în ultimul 
timp, pentru desființarea acestei 
comisii a luat atitudine un mare 
număr de organizații de masă și 
politice din țară printre care și 
Asociația națională a studenților.

La 22 februarie, ziarul „New York 
Times“ a publicat ö sorisoare adre
sată de aproximativ 600 de fruntași 
ai vieții publice din S.U.A. Congre
sului american, în care cer desfiin
țarea Comisiei pentru cercetarea 
activităților antiamericane.

în scrisoare se subliniază că prin 
activitatea ei inchizitorială comisia 
amenință atît democrația, cît și 
independența națională. Ea contri
buie la răspîndirea rasismului și 
încurajează toate tendințele arhi- 
reacționare în viața americană.

Mulți membri ai Congresului, se 
spune în scrisoare, recunosc că co
misia este dăunătoare, inutilă și 
„uneori acționează vădit prostește". 
Printre semnatarii scrisorii sînt oa
meni politici care fac parte din par
tidele democrat, 
cialist, cunoscuți

republican și so- 
reprezentanji ai

-0»0

Pe pagini întregi, presa occiden
tală relatează amănunte despre dis
trugerile provocate de calamitățile 
naturale în Europa occidentală și 
centrală. Agenția „France Presse" le 
consideră ca cele mai grave din a- 
cest secol.

• La Hamburg, scrie corespon
dentul agenției „France Presse“, 
unde cartiere întregi continuă să fie 
inundate, au fost anunțați pînă a- 
cum în mod oficial aproape 300 de 
morți. Zeci de oameni au fost dați 
dispăruți și peste 100.000 de familii 
au rămas fără adăpost. Digurile — 
transmite agenția — par să fi fost 
străpunse de bombardamente. Casele 
sînt literalmente devastate, fațadele 

ționarii de fațadă, deoarece aceste 
acuzații reciproce dau satisfacție 
burgheziei. Engels a arătat în le
gătură cu aceasta : „Orice luptă cu
prinde asemenea momente .cînd nu 
se poate să nu oferi dușmanului o 
oarecare satisfacție, căci altfel îți 
pricinuiești ție însuți un prejudi
ciu concret. Din fericire, noi am 
progresat atît de mult, încît putem 
să oferim adversarului o anumită 
satisfacție, dacă cu acest preț noi 
dobîndim succese reale”.

Experiența armatei comuniștilor 
din lumea întreagă a dovedit că 
calea spre întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale trece prin 
lupta împotriva revizionismului, ca 
pericol principal, și împotriva de
naturărilor dogmatice și sectariste 
ale leninismului, care în anumite 
condiții pot deveni de asemenea 
principalul pericol pentru un partid 
sau altul. Dogmatismul și sectaris
mul nu sînt despărțite de revizio
nism printr-un zid de netrecut. O 
dovadă grăitoare a acestui fapt o 
constituie acțiunile actualilor con
ducători albanezi, care, după ce au 
început prin declarații îndreptate 
împotriva lichidării urmărilor cul
tului personalității, au ajuns la re
vizuirea Declarației celor 81 de 
partide comuniste.

Propaganda burgheză folosește 
declarațiile antisovietice ale condu
cătorilor albanezi pentru campania 
sa anticomunistă, încearcă să tul
bure izvorul curat al mișcării co
muniste. Dar nu încape îndoială că 
spuma murdară care a apărut la 
suprafață după Congresul al XXII- 
lea va fi repede îndepărtată. Pro
paganda burgheză face din nou 
zarvă în jurul unei „crize a comu
nismului“. Zadarnice sînt însă vi
surile voastre, domnilor !

In încheierea articolului se spune : 
Mișcarea comunistă este mișcarea 
cu cea mai mare influență, cu cea 
mai mare autoritate a vremurilor 
noastre.

Pe măsură ce noi milioane de oa
meni pășesc sub steagul comunis
mului, puternica noastră mișcare 
înaintează cu mai multă siguranță 
și cu mai mult succes spre realiza
rea mărețelor sale țeluri. Comunis
mul este astăzi factorul care schimbă 
dezvoltarea mondială în folosul po
poarelor iubitoare de libertate. Se 
apropie timpul cînd comunismul va 
deveni forța care deschide larg în
tregii omeniri porțile spre edificiul 
luminos în care Pacea, Munca, Li
bertatea, Egalitatea, Fraternitatea șl 
Fericirea tuturor popoarelor lumii 
vor deveni legea vieții. 

oercurilor progresiste, reprezentanți 
ai literaturii și artei, aproximativ 
200 de profesori — dintre care mulți 
lucrează la universități importante 
ale S.U.A. — și peste 200 de repre
zentanți ai oierului, care reprezintă 
diferite curente religioase din S.U.A.

Emisiunea
a (ost pre’ungită cu o oră.»«

După cum anunță ziarul „Worker", 
ca urmare a cererilor insistente ale 
studenților de la colegiul din Wil
mington, Benjamin Davis, militant de 
seamă al clasei muncitoare din S.U.A., 
a luat cuvîntul la postul de radio și 
televiziune în orașul Dayton (statul 
Ohio). Postul de radio și televiziunea, 
care au transmis cuvîntarea lui Davis, 
scrie ziarul, au dobori) toate recordu
rile lor în privința numărului audi
torilor. Interesul pentru această cu- 
vîntare a tost atit de mare, încît 
timpul rezervat răspunsurilor lui Davis 
la întrebările ascultătorilor 8 trebuit 
să fie prelungit cu o oră.

magazine

mari clă- 
transfor-

multora au fost smulse pur și sim
plu. Uzine, instalații portuare, linii 
ferate și șosele sînt complet distruse. 
Au pierit mii de vite.

Ziarul vest-german „Bild-Zeitung“ 
relatează : „în regiunea catastrofei 
din jurul Hamburgului, spre sud de 
Elba, domnește foametea. Copiii cer 
pîine. S-au înregistrat cazuri cînd 
oameni disperați au spart 
alimentare“.

• Una dintre cele mai 
diri din Hamburg a fost
mată în morgă, deoarece morga mu
nicipalității a devenit neîncăpătoare.

• Inundația a pricinuit distrugeri 
uriașe și orașelor Bremen, Cuxhaven, 
Bremerhaven, Wilhemshaven și al
tor zeci de localități.

• După cum rezultă din relată
rile ziarelor vest-germane, guvernul 
de la Bonn și guvernele laenderelor 
nu au luat din timp măsuri pen
tru a feri populația. Ziarele arată că 
s-au cheltuit fonduri neînsemnate 
pentru consolidarea vechilor diguri 
sau a barajelor și pentru construi
rea altora noi.

★
Mari calamități naturale au fost 

înregistrate și în alte țări din Eu
ropa occidentală.

• In Olanda, mari suprafețe de 
pămînt au fost inundate, digurile au 
fost avariate sau sparte pe lungimi 
de zeci și sute de metri.

• In Belgia a fost declarată sta
rea de alarmă în regiunea Ostenda ; 
mari inundații au avut loc în re
giunea de coastă, la frontiera din
tre Belgia și Franța.

• Agenția Reuter anunță că în 
Suedia, în jurul orașului Stockholm, 
au avut loc mari furtuni de zăpadă 
care au perturbat circulația ferovia
ră și rutieră.

® în Austria, Elveția și regiunea 
alpină a Italiei, după Cum relatează 
agenția Associated Press, s-au pro- . 
dus, de asemenea, mari avalanșe de 
zăpadă. La Viena, uraganul a smuls 
acoperișurile caselor, a dezrădăcinat 
arbori, provocînd pagube considera
bile. Vîntul și avalanșele au parali
zat traficul în special în regiunea 
Tirol, unde, în anumite localități, 
zăpada a atins 4 metri înălțime.

îmbunătățirea situației 
in Guyana Britanica
GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția France 
Presse, primul ministru al Guyanei 
Britanice, dr. Cheddi Jagan, a anun
țat crearea unei comisii de anchetă, 
care va avea sarcina să cerceteze 
cauzele evenimentelor sîngèroàsè 
care au avut loc recent în Guyana 
Britanică.

France Presse relatează că situa
ția din capitala țării continuă să se 
îmbunătățească treptat. Totuși o 
nouă unitate britanică a sosit la 
Georgetown. în restul țării au fost 
semnalate doar cîteva incidente pro
duse de grupuri rebele în deban
dadă pe care însă, autoritățile cre
dincioase guvernului Jagan, le-au 
neutralizat. Potrivit agenției, în re
giunea Grove, la cîțiva kilometri de 
Georgetown, poliția a arestat cîțiva 
rebeli care au aruncat otravă în re
zervorul cu apă potabilă, pentru a 
otrăvi populația. De asemenea, po
liția a efectuat o serie de arestări pe 
șoseaua care leagă Georgetown-ul 
de restul țării, unde grupuri de re
beli s-au dedat la atacuri împotriva 
populației civile.

Greva generală 
a funcționarilor poștali 

din Israel
TEL AVIV 24 (Agerpres). — TASS. 

Greva factorilor poștali care s-a 
extins aproape în întreaga țară 
s-a transformat la 23 februarie în 
greva generală a color 2.500 de 
funcționari poștali. Toate oficiile 
poștale din Israel s-au închis. Dis
tribuirea corespondenței și aproape 
toate operațiile poștale s-au sistat.

Salariații de la poștă cer majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.
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Demonstrații de masă

Cînd i-a chemat partidul să 
nicească planurile reacfiunii, 
vadat străzile Pragăi. Așa au 
de la părinfi : cînd patronii vor 
bage muncitorilor pumnul în

ULTIMELE ȘTIKI CEI DE LA „O. K. D." -
ATUNCI SI AZI

cv rom mim
„Cererea popoarelorii

John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, publică în ,,Pravda“ din 24 februarie un articol inti
tulat „Cererea popoarelor", în care se comentează răspunsul lui 
Kennedy și Macmillan la propunerea lui N. S. Hrușciov cu privire 
la participarea șefilor de guverne și de state la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare.

Este absolut limpede, scrie auto
rul, că întîlnirea șefilor de guverne 
ar fi de dorit. Dar, pentru ca această 
înfîlnire să fie eficace, trebuie ca 
popoarele să-i dea un impuls, ce- 
rînd guvernelor dezarmarea gene
rală și totală.

John Bernal arată în continuare 
că în întreaga lume forțele popoare
lor care se pronunță pentru pace, 
se pun în mișcare și cresc mult mai 
repede ca orieînd. Această mișcare 
capătă o popularitate din ce în ce 
mai mare, deoarece ea pune .ca 
sarcină înlocuirea cursei înarmărilor 
prinfr-o politică de pace.

Mesajul lui N. S. Hrușciov, arată 
John Bernal, a subliniat uriașa în
semnătate pe care o acordă guver
nul sovietic lucrărilor comitetului, 
de la care se așteaptă să se obfină 
rezultate rodnice.

Kennedy și Macmillan, respingînd 
propunerea lui N. S, Hrușciov, au 
dovedit prin aceasta că ei speră, în 
genere, să evite necesitatea de a se 
întîlni la nivel înalt, dacă lucrările 
comitetului vor ajunge în impas. 
Propunerea lor ca această întîlnire a 
șefilor de guverne să aibă loc mai 
fîrziu este o tactică veche.

B. Russell în emisiune „
la televiziunea britanică

jlegală“

La Washington : Grabă 
și iritare

NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS : 
Cercurile oficiale din Washington au 
intîmpinat cu iritare vizibilă noua iniția
tivă a șefului guvernului sovietic.

Departamentul de Stat a făcut un pas 
cu totul neobișnuit în practica diploma
tică. Fără a publica mesajul lui Hrușciov 
și fără a aștepta răspunsul președintelui 
Kennedy, Departamentul de Stat s-a gră
bit să afirme că mesajul ar avea un ca
racter „de propagandă" și a respins 
propunerea sovietică „în mod neoficial”.

După cum subliniază observatorii ame
ricani bine informați, Washingtonul este 
preocupat nu de rezolvarea problemei 
dezarmării, ci de efectuarea în termenul 
cel mai scurt a experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă. Politicienii din 
Washington exercită presiuni din ce în ce 
mai puternice asupra președintelui, ce- 
rîndu-i să se reia, experiențele nucleare 
in atmosferă înainte de începerea lucră
rilor Comitetului celor 18. Ei se tem, 
scrie „Wall Street Journal", că „în viitor 
tratativele îndelungate și presiunile din 
ce în ce mai mari ale țărilor neutre vor 
îngreuna foarte mult efectuarea experien
țelor”.

ROMA 24. — Corespondentul Ager
pres transmite : Tn diferite regiuni ale 
Italiei au avut loc în zilele de joi și 
vineri demonstrații de masă ale țăra
nilor și muncitorilor. sub lozincile 
luptei pentru reforma agrară și lichi
darea sistemului 
Mafera 10.000 de 
au manifestat pe 
sprijinul revendicărilor loi-.

La Reggio-Emilia s-au adunat țărani 
muncitori agricoli și dijmași din comu
nele și satele învecinate, care au cerut 
noului guvern italian să le satisfacă 
cererile.

La Roma a avut loc, de asemenea, 
o mare adunare a țăranilor dijmași din 
provinciile Lazio și Campana, reven- 
dicînd împărțirea pămînfurilor moșie
rești. Concomitent, muncitorii indus-

feudal al dijmei. La 
muncitori și țărani 

străzile orașului în

triali desfășoară lupta grevistă, La Tri
est muncitorii de la șantierele navale au 
declarat o nouă grevă de 24 de ore, în 
urma refuzului direcției șantierelor de 
a lua în considerare cererile lor cu 
privire la mărirea salariilor. în provin
cia Vicenza au declarat grevă munci
torii de la uzinele constructoare de 
mașini „Ima“, „Gregori" și „Smit“. 
Proprietarii acestor uzine au declarat 
că vor concedia pe muncitorii care vor 
urma ordinul de grevă. Muncitorii au 
respins însă încercările patronatului de 
a sparge unitatea lor de acțiune și au 
efectuat o grevă totală. Muncitorii de 
la alte întreprinderi, precum și popu
lația provinciei Vicenza și-au manifes
tat solidaritatea lor cu muncitorii gre
viști din industria constructoare de 
mașini.

fi

Intîlnirea la nivel înalt 
este necesara

De curînd, filozoful 
englez Bertrand Russell, 
bine cunoscut luptător 
pentru pace, a vorbit 
la televiziunea britani
că într-o „emisiune pi
rat”, organizată de 
membrii mișcării paci
fiste a „Comitetului ce
lor 100". Scopul urmărit 
era de a adresa An
gliei și întregii lumi un 
apel împotriva hotărîrii 
guvernului englez de a 
ceda americanilor,'pen-

tru noile lor experiențe 
atomice, insula Christ
mas din Oceanul Pa
cific.

După ce postul de te
leviziune din Londra 
și-a încheiat emisiunea, 
s-a auzit vocea lui 
Bertrand Russell. El a 
început printr-o înflă
cărată pledoarie pen
tru cele șase persoane 
acuzate de a fi încer
cat să împiedice acti
vitatea bazei aeriene

americane din Wethers
field. După o scurtă 
pauză, filozoful englez 
a daț citire unei scri
sori adresată primului 
ministru englez Mac
millan ; era un protest 
împotriva „concesionă
rii" insulei Christmas a- 
mericanilor pentru noua 
serie de experiențe a- 
tomice. Scrisoarea n-a 
fost însă citită în între
gime, deoarece emisiu
nea a fost întreruptă 
brusc.

In ciuda vîrstei înaintate, Ber
trand Russell participă cu tena
citate Ia mișcarea din Anglia 
împotriva armelor atomice. Iată-1, 
în fotografia din stînga, rostind 
o cuvîntare în cadrul unei mari 
manifestații organizate de „Co
mitetul celor 100" împotriva ba
zelor americane în Anglia.

Noul mesaj adresat de N. S. Hrușciov 
lui Macmillan și Kennedy este discutat 
cu însuflețire în Anglia.

Comentatorii bine informați conside
ră că guvernul englez nu împărtășește 
punctul de vedere al Washingtonului 
care și-a făcut cunoscută în grabă ati
tudinea negativă față de noul mesaj. 
Potrivit agenției Reuter, Macmillan ar 
fi spus acest lucru lui Kennedy în 
timpul unei convorbiri telefonice prin 
cablul transatlantic.

Ziarul „GUARDIAN” scrie : „nu se 
poate obține nici un progres (în pro
blema dezarmării — n.r.) fără o întîl
nire la nivel înalt". „De ce să nu 
cercăm s-o organizăm 1", întreabă 
rul. N-avem nimic de pierdut, ci 
mai de cîștigat”.

„Document temeinic 
argumentat"

Mesajul premierului sovietic este 
un document temeinic argumentat, 
scrie ziarul indian „HINDU“. întîl
nirea la nivel înalt este dictată de 
necesitatea de a da instrucțiuni cla
re persoanelor oficiale împuternicite 
să ducă tratative

în- 
zia- 
nu-

— afirmă ziarul.

♦♦♦

răspund 
norvegienii 

Ia ideea creării unei 
denuclearizafe

zone

OSLO 24 (Agerpres). — 
Zilele acestea, Gunnar 
deputat în Storting din partea parti
dului burghez Venstre, l-a întrebat 
pe ministrul de Externe al Norve
giei, H. Lange, ce răspuns intențio
nează să dea guvernu1 la propu
nerea secretarului general provi
zoriu al O.N.U. ca Norvegia să facă 
parle din zona denuclearizată din 
Europa.

intr-o convorbire cu corespon
dentul TASS, Gunnar Garbe a de
clarat: „Larga opinie publică a Nor
vegiei se pronunță împotriva armei 
atomice. De aceea, consider că gu
vernul norvegian trebuie să sprijine 
activ ideea creării unei zone denu- 
clearizate".

Suedia — a arătat el — a și de
clarat că în anumite condiții accep
tă să facă parte dinlr-o asemenea 
zonă denuclearizată.

Unirea țărilor mici din Europa de 
nord și centrală Intr-o zonă denu
clearizată 
Important 
Garbe.

TASS :
Garbe,

unică va constitui un pas 
spre dezarmare, a spus

Acțiuni
In Italia

pentru dezarmare 
și pace

24 Corespondentul Ager-ROMA 
pi-es transmite :

La Roma a avut loc sesiunea 
Consiliului național al Mișcării ita
liene pentru pace. Deschizînd acea
stă sesiune, senatorul Velio Spano, 
secretar al Consiliului național, a 
anunțat că în luna mai va avea loc 
în Italia Conferința națională pen
tru dezarmare. Această conferință 
face parte din pregătirile în vede
rea Congresului mondial pentru de
zarmare generală și pace de la 
Moscova. Velio Spano a subliniat 
amploarea din ultima vreme a acți
unilor pentru pace din Italia, acți
uni la care participă un număr tot 
mai mare de oameni de diferite 
convingeri politice și credințe reli
gioase.
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Aspect de la o demonstrație a țăranilor italieni pe străzile orașu
lui Palermo în sprijinul reformei agrare.
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CheSîmelii ismșfy regalitate naile
SAIGON 24 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la intensificarea amestecu
lui militar american la sud de para
lela 17, revista americană „News
week" recunoaște că S.U.A. pun la 
dispoziția trupelor diemiste toate 
cele necesare, „de la gloanțe pînă la 
avioane de bombardament", 
torul“ american sub diferite 
se ridică la 320 milioane 
anual, ceea ce înseamnă, 
„Newsweek“, 20.000 de dolari
pentru combaterea fiecărui luptător 
din forțele patriotice care se împo
trivesc regimului de teroare al lui 
Ngo Dinh Diem. în ciuda sumelor 
cheltuite, rezultatele obținute sînt 
însă nule, scrie revista, care citează 
cuvintele unei oficialități americane 
din Saigon : „forțele de partizani au

„Aju- 
forme 
dolari 

scrie 
pe an

Chemare la realism si rațiune-> ->
„control asupra înarmărilor“ — ur
mărește spionajul militar și nimic 
altceva. Potrivit acestei 
efectivul trupelor s-ar 
pildă, cu 1 la sută, 
trebui să se extindă și 
tului de 99 la sută. Lucrurile s-ar 
petrece în acest caz ca în proverbul 
pe care N. S. Hrușciov îl amintește 
în mesajul său : „Iei un 
o rublă și ceri rest zece 
evident că o astfel de 
asupra tuturor forțelor 
armamentelor înainte de a se începe 
cu adevărat dezarmarea ar crea 
mari avantaje strategice pentru 
cercurile care sub paravanul vor
băriei despre dezarmare pregătesc 
o agresiune. Uniunea Sovietică! a 
arătat categoric că nu poate fi de 
acord cu un astfel de „control".

Ținînd seama de întreg bagajul 
de obstacole pregătit de diploma
ția occidentală pentru Geneva, opi
nia publică se întreabă cu îndrep
tățită îngrijorare dacă acest „joc 
de-a dezarmarea" nu amenință Co
mitetul celor 18 state cu trista soar
tă a precedentelor organe. Ultimele 
știri par să indice intenția S.U.A. de 
a ignora în continuare realitățile. 
Potrivit acestor știri, al doilea me
saj al lui N. S. Hrușciov a fost pri
mit cu vizibilă iritare la Washington. 
S-a recurs chiar la un gest cu totul 
neobișnuit în practica diplomatică : 
fără a se da publicității mesajul 
lui N. S. Hrușciov, Departamentul de 
stat l-a calificat drept „propa
gandă".

Iritarea și graba Washingtonului 
nu fac decît să confirme întrutotul 
cele arătate în mesajul lui N. S. 
Hrușciov în care se spune că există 
o legătură directă între atitudinea 
occidentală actuală față de tratati
vele de la Geneva și pregătirile 
S.U.A. de a relua experiențele în 
atmosferă, tendința nestăvilită a 
S.U.A. și Angliei de a-și mări arse
nalul nuclear. Aceasta este preocu
parea lor principală, nu dezarma
rea. „Pregătirile sînt pe sfîrșite“ — 
.scria vineri „New York Herald 
Telegramm and Sun" — adăugînd : 
„Există tot mai multe indicii că ex
periențele (în atmosferă — n.r.) pot 
începe la mijlocul lunii martie, a- 
proximativ la data cînd se va în
truni conferința celo-r 18 state pen
tru dezarmare“.

Tratînd în acest fel problema de
zarmării, puterile occidentale — și 
în primul rînd S.U.A. — își asumă 
o grea răspundere în fața popoare
lor. Acestea nu vor înceta nici de 
acum înainte lupta pentru a impu
ne rezolvarea realistă a problemei 
dezarmării și a pune capăt pentru 
totdeauna primejdioasei și împovă
rătoarei curse a înarmărilor.

L. RODESCU

„Tratativele de dezarmare să 
înceapă la nivel înalt 1“ — Această 
propunere cuprinsă în mesajul din 
10 februarie trimis de N. S. Hrușciov 
președintelui Kennedy și premieru
lui Macmillan, a captat atenția în
tregii lumi, fiind apreciată pe 
drept cuvînt ca o soluție menită să 
urnească din impas această pro
blemă vitală. Și-au exprimat acor
dul deplin cu ea o serie de țări 
membre ale Comitetului celor 18, 
printre care R. P. Romînă și cele
lalte țări socialiste membre ale Co
mitetului, Birmania, Republica Ara
bă Unită, India. (Primul ministru 
Nehru a declarat că numai desfă
șurarea alegerilor parlamentare din 
țara sa îl împiedică pentru mo
ment de a participa). Se poate a- 
firma că în ciuda diverselor rezer
ve, nici una din țările cărora li s-a 
adresat mesajul lui N. S. Hrușciov 
nu a contestat utilitatea rinei întru
niri a șefilor de guverne (de state). 
Nici chiar Statele Unite și Anglia. ' 
Cu toate acestea, după cum se 
știe, puterile occidentale au respins 
în fapt propunerea 
recurgînd la tactica 
a amînării. E bună 
voastră, au răspuns 
conducătorii S.U.A. și 
pentru mai tîrziu 1 Această 
dine a stîrnit dezamăgirea și deza
probarea unor largi pături ale opi
niei publice mondiale. Și în fapt 
dezbaterea inițiativei sovietice a 
continuat să crească în amploare 
și intensitate. După cum s-a obser
vat cu drept cuvînt, refuzul occiden
tal nu a reușit să „închidă doearul”. 
Dimpotrivă, chiar presa apuseană 
a recunoscut că „febra nivelului 
înalt“ a luat proporții.

în aceste împrejurări, cel de al 
doilea mesaj al lui N. S. Hrușciov, 
publicat în ziarele de ieri, consti
tuie un nou și insistent apel la ra
țiune pentru a convinge puterile 
occidentale că problema dezarmării 
trebuie abordată cu toată răspun
derea și seriozitatea și fără noi 
tărăgănări. în mesaj se subliniază 
încă odată, cu o logică de fier, că 
șefii de guverne (de state), învestiți 
cu cele mai înalte împuterniciri, 
sînt singurii în stare să asigure 
conferinței de la Geneva acel im
bold inițial hotărîtor pentru obține
rea unor rezultate ulterioare rod
nice.

Pretextele invocate de Washing
ton și Londra pentru a-și justifica 
poziția lor negativă față de propu
nerea sovietică pornesc de la idei 
și premize atît de nefunăamentate 
incit apar pur și simplu ca nesin
cere. Amara experiență a trecutului 
a dovedit și răsdovedit intr-adevăr 
că ori de cîte ori diplomații s-au 
întrunit pentru a lua în discuție

problema dezarmării, ei au așteptat 
instrucțiuni din partea guvernelor, 
lăsînd adesea tratativele pe seama 
unor subalterni și în cele din urmă 
nu s-a obținut nici un rezultat. Cram- 
ponîndu-se și acum de această ve
che practică, puterile occidentale fac 
să se nască justificata întrebare : nu 
cumva ele au condamnat dinainte 
la insucces lucrările Comitetului 
celor 18, iar acum șefii de guver
ne ai 
să-și 
eșecul 
ței de 
acasă 
vede,
N. S. Hrușciov în mesajul adresat 
președintelui S.U.A. J. Kennedy, că 
puterile occidentale nu doresc încă 
să încheie un acord cu privire la

țăiiloT occidentale, nevoind 
asume răspunderea pentru 
pe care-1 hărăzesc conferin
ța Geneva, preferă să stea 
și să se spele pe mîini ? „Se 
constată pe drept cuvînt

rețete, dacă 
reduce de 

controlul ar 
asupra res-

berbec pe 
ruble” Este 
„inspecție“ 
armate și

sovietică, 
lor obișnuită 

propunerea 
în substanță 
Angliei, dar 

atitu-

dezarmare și de aceea credeți că 
deocamdată este mai bine să stați 
oarecum departe de tratative., Ră- 
mîne dar ca toți oamenii rezonabili 
să aprecieze refuzul dv. ca Comi
tetul pentru dezarmare să se întru
nească la cel mai înalt nivel".

Cît de puțin sînt dispuse cercu
rile conducătoare din S.U.A. și An
glia să pășească pe calea unor 
măsuri concrete de dezarmare o 
dovedesc de altfel un șir întreg de 
fapte elocvente. Chiar acum, în 
preajma conferinței de la Geneva, 
la Washington s-a anunțat că la 
„corpul strategic" al S.U.A. se a- 
daugă încă 5 divizii, că trupele 
americane din Berlinul occidental 
au început „manevre de rutină", că 
în deșertul Nevada S.U.A. proce
dează la o nouă serie de explozii 
nucleare subterane. Anglia, cu toate 
dificultățile financiare cărora tre
buie să le facă față, întreprinde 
pași asemănători. Chiar ieri tele
gramele anunțau că armata brita
nică va fi dotată în curînd cu a- 
vioane de spionaj, că bugetul mi
litar englez pe acest an va crește 
cu peste 24 milioane lire față de 
anul trecut etc., etc. Cu astfel de 
pregătiri vor să se prezinte puterile 
occidentale la masa tratativelor de 
dezarmare ?

Lipsa de dorință a puterilor occi
dentale de a purta în s'fîrșit trata
tive de dezarmare rodnice Teiese și 
din poziția absurdă pe care ele 
continuă să se plaseze în chestiu
nea controlului. în timp ce Uniunea 
Sovietică propune o metodă sănă
toasă și realistă, potrivit căreia fie
care măsură de control să cores
pundă unei etape dc dezarmare, 
treaptă cu treaptă, formula lor —

obținut adeziunea poporului deoarece 
se identifică cu întereseie poporului“.

Relevînd că activitatea militarilor 
americani reprezintă „o depășire cu 
mult a rolului unei misiuni de ins
trucție", ziarul londonez „Times" își 
exprimă părerea că s-a ajuns „la un 
punct periculos", la o situație care 
prevestește „o nouă Coree“.

a r

iădăr- 
au in- 
apucat 

să 
gură, 

pumnul trebuie mușcat. Întocmai ca 
in 1 872, in 1890 și 1905 și 1917 și 
1918... Istoria uzinelor „C.K.D.-Praha" 
este o istorie de luptă.

— Și în februarie 1948 afi mușcat 
pumnul patronilor ?

— Nu, l-am slărimaf. Deși, e drept, 
patronii „C.K.D"-ului nu mai condu
ceau, atunci, dar trăgeau totuși sfo
rile din umbră.

Dintre partidele guvernamentale, 
numai comuniștii respectau prevede
rile programului de la Kosice al 
Frontului național. Ceilalți — domnii 
din conducerea partidelor național.so. 
cialist, popular 
(catolic) „demo
crat" slovac, ar 
fi vrut să-i rea
ducă pe alde 
Kolben și Danele 
la „C.K.D.", pe 
latifundiari pe 
moșiile lor, pe fasciști In polifie și In 
justifie, și în școli — să nu se piar
dă sămînfa șovinismului otrăvit.

— Dar noi, îmi spune tovarășul Jan 
Zenkl, prima locomotivă pe care am 
construit-o după refacerea 
bombardate de americani, am frimis-o 
în dar Slovaciei ; așa, ca să știe to
varășii noștri de 
cu vrajba dintre

Zenkl a făcut 
populară, atunci, 
din februarie 1948.

— Miniștrii reacționari demisiona
seră, pentru a provoca o criză de 
cabinet. Scopul era limpede : să-i 
excludă pe comuniști din guvern, iar 
dacă s-ar fi produs ciocniri, să-i ehe. 
me pe americani. La granița spre 
Germania, erau masate cîteva divizii.

Numai că nu le-a mers, inter- 
lăcălușul Bohumil Stefan Veni- 
mulfi diversioniști de peste gra- 
iar în poliție se mai aflau oa

meni ai regimului trecut. Militia mun
citorească i-a potolit curînd. Eu pri
misem atunci sarcina securității între- 
pi inderii.

La 25 februarie 1948, după cinci 
zile de demonstrații uriașe in întrea
ga țară, ' poporul înarmat a impus 
constituirea guvernului condus de co
muniști, guvern cerut de muncitori.

Tovarășul Stefan are, de altfel, mul
te amintiri pline de tîlc. Pînă în 1933 
a lucrat la „Hejduk și Fix" — o în
treprindere ceho-franceză constructoa
re de pompe. Din 1933 pînă in 1935 
a fost șomer. Spune cu un surîs ușor

De la corespondentul 
nostru la Draga

uzinei

acolo că s-a sfîrșit 
noi.

parte din miliția 
in zilele furtunoase

trist, ușor amuzat : „în septembrie Z 
m-am căsătorit, pentru că în augus1 
am găsit de lucru..." In 1935, dacă. j 
nu era mulțumit cu salariul sau cu trai fi 
tamentul umilitor la care-l punea șeful, fi 
de grupă, i se striga răspicat ( fi 
„Nu-ți place, pleacă. La poartă aș- fi 
teapfă sute de șomeri' .

Cele trei inițiale care compuneau fi 
hrma uzinei : „C.K.D." — și care se ? 
traduceau de către patroni prin „Ces fi 
komoravske Kolben-Danek" — ăveru 5 
pentru muncitori alt înțeles. Ei tălmă- 7 
ceau cu amărăciune : „Clovece, Kou- fi 
kej Délai" Adică : „Omule, vezi de 
lucrează"... muncitorul nu putea 'idi fi 
ca privirea mai sus de unealta sau fi 
mașina lui, el trebuia numai să tru- fi 
dească pentru huzurul patronilor. Ifi

In zilele aspre dar fierbinți ale lui S 
februarie 1948, S 

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllh. zdenek Havel și-a » 
părăsit cazarma fi 
pentru a se con- . fi 
funda cu mulți- " 
mea adunată în o 
Vaclavske Nam- I 
sti; Vaclav Krato- I 

chvil și August Koukal și afîția alții au 5 
pus mina pe armă, cerînd un guvern ? 
al clasei muncitoare, al poporului. ,

— Ce s-a schimbat, de-atunci la 
„C.K.D." I

Răspunsul este simplu : — în pri- ) 
mul rînd, dintre noi, cei care nu a- ț 
veau voie să-și înalțe privirea mai ( 
sus de mașină, s-au ridicat conducă
tori de partid și de stat. In al doilea 
rind — azi realizăm înfr-o lună pro
ducția pe un an dinainte de război. fi 
Practic, în patru săpfămîni construim j 
26 de locomotive. Exact afîfa am j 
construit în întreg anul 1935. Anul jj 
trecut — primul an al celui de-al 7 
treilea cincinal — am sărbătorit cea fi 
de-a 5000-a locomotiva construită în fi 
uzina noastră. fi

Locomotivele cu aburi din 1948 au jj 
făcut loc locomotivelor cu motoare fi 
Diesel-electrice. „I.678-0" cu motor S 
cu transmisie atinge o viteză de 120 fi 
km. pe oră la trenurile exprese, și 85 j 
km. pe oră la trenurile de marlă. Din i 
halele uzinelor „C.K.D." mai ies însă fi 
și instalații frigorifice și industriale. fi 
„C.K.D." este a doua uzină din R.S. fi 
Cehoslovacă din ramura construcțiilor fi 
mecanice. Producția ei contribuie și fi 
ea la întărirea regimului democrat- fi 
popular, pe care cei ce muncesc l-au fi 
apărat cu arma în mină în februarie fi 
1943, la întărirea Republicii Socialiste J 
Cehoslovace. fi'
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Fărădelegile , bandelor din O.A.S
se țm lanț în Algeria

v

® 48 de ateniate înfr-o singură zl ® 500 de uniforme militare furate
’------ ...... -------------- ----- - ___..| sustrași din 5 băncidintr-un depozit militar ® 12.000.009 franci vechi 

din Alger
ALGER 24 (Agerpres). — In timp 

ce în rîndul poporului francez și al- 
gerian își face tot mai mult loc ideea 
încetării focului, în Algeria fărăde
legile bandelor fasciste din cadrul 
O.A.S. se înmulțesc, iar lista celor 
uciși se lungește cu fiecare zi care 
trece, în majoritatea orașelor alge
riene.

După cum relatează coresponden
tul din Alger al agenției France 
Presse, elementele fasciste din ca
drul O.A.S. au săvîrșit la 23 februa
rie în principalele orașe algeriene 
de atentate, care s-au soldat 
moartea a peste 30 de persoane 
rănirea gravă a altor 42.

Ca și în zilele precedente, 
operațiunilor banditești ale

48 
cu
Și

teatrul
O.A.S.
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Răsfoind presa străină

a j ,>T lu

l-au constituit 
unde numărul 
vineri la 24 de morți și 34 de ră
niți.

Agenția Reuter menționează că în 
după-amiaza zilei de vineri o bandă 
de huligani fasciști, membri ai 
O.A.S., au pătruns în interiorul unui 
depozit militar francez sustrăgînd 
500 de uniforme militare, după care 
au dispărut.

Paralel cu această activitate tero-: 
risță, spargerile de bănci continuă. 
După cum relatează agenția U.P.I., 
în cursul zilei de 23 februarie ban
dele O.A.S. au atacat 5 bănci la Al
ger și în împrejurimile sale, sustră
gînd o sumă de 12.000.000 franci 
vechi.

orașele Alger și Oran 
victimelor s-a ridicat

Canada nu respectă 
embargoul

„In timp ce S.U.A. caută sprijin 
peniru campania de a-1 izola pe 
Castro, exporturile Canadei în Cuba 
au atins niveluri record" — scrie 
„U. S. News and World Report“, re
vista cercurilor de afaceri ameri
cane, într-un articol publicat în ulti
mul său număr. „Exporturile cana
diene în Cuba au crescut conside
rabil după ce S.U.A. au instituit em
bargoul asupra comerțului cu a- 
ceastă țară. în primele 10 luni ale 
anului 1961, Canada a expediat în 
Cuba mărfuri în valoare de 24,8 mi
lioane de dolari, aproape de trei 
ori mqi mult decît ciira din pe-

Atentat nereușit Ia redacția ziarului „L'Humanité

leranța manifestată de autoritățile 
franceze față de bandiții din O.A.S. 
Ziarul arată că din cei 1200 de cri
minali notorii și adepți fățiși ai 
O.A.S.-ului, demascați în ultimele 
luni de presa franceză, numai 695 
au fost arestați, 166 nu au fost, chi
purile, găsiți, iar alți 337 nici măcar 
nu au fost stînjeniți de autorități în 
activitatea lor criminală.

„L’Humanité” menționează în con
tinuare că din cei 223 de bandiți din 
O.A.S. judecați, 117 au fost achitați, 
alți 58 au fost condamnați, cu sus

pendarea pedep
sei și numai 38 au 
fost condamnați 
la închisoare.

PARIS 24 (Agerpres). — Bandiți 
fasciști au încercat la 23 februarie 
să comită un nou atentat împotriva 
ziarului „L’Humanité”, organ central 
al Partidului Comunist Francez.

Un muncitor tipograf a descoperit 
la timp — între rotative — o bombă 
în greutate de trei kilograme. Ex
plozia a putut fi preîntîmpinată.

La 22 februarie fasciștii au încer
cat să arunce în aer o mare librărie 
din Cartierul Latin.

PARIS 24 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanité” scoate în evidență to-

Unchiul Sam către Canada care 
duce mărfuri spre Cuba : „Hei, ve
cine ! Treci fără să mă vezi ?"
rioada corespunzătoare din I960.

Criticarea de către 
americane a comerțului 
Cuba, a stîrnit 
purtătorilor de 
Howard Green, 
al Canadei, a 
„nelalocul lor“.
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AAoLiliițare generală în Indonezia

La 
pentru

MEXICO. în Honduras, 
sînt recrutați mercenari 
în vederea invaziei 
Cuba. Operațiunile de 
cruțare sînt conduse 
S.U.A.

WASHINGTON, 
februarie, Comisia 
energia atomică a anunțat 
că în statul Nevada a fost 
efectuată o nouă explozie 
nucleară subterană.

GUATEMALA. Guvernul 
guatemalez a anunțat pre
lungirea stării de asediu 
cu Încă 30 de zile.

BONN. Ministrul Justi
ției al S.U.A., Robert Ken
nedy, care a sosit sîmbă- 
tă la Bonn, a avut o con
vorbire secretă de peste o 
oră cu cancelarul R.F.G., 
Adenauer.

în mod 
practic, cea de-a 16-a se
siune a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a încetat acti
vitatea în seara zilei de 
23 februarie. Adunarea Ge
nerală urmează să se în
trunească în iunie anul a- 
cesta spre a discuta ra
portul Comisiei pentru 
Ruanda-Urundi.

La locuința Iui J. Fauvet, redactor șef al 
parizian „Le Monde", a avut loc un atentat al fasciș
tilor din O.A.S. Iată-i pe soții Fauvet depiîngînd pa
gubele pricinuite de explozie. Scena are și un martor 
bine dispus : polițistul care zimbește.

LONDRA 24 (Agerpres). — Corespondentul din Dja
karta al agenției Reuter transmite că la 24 februarie 
președintele Indoneziei, Sukarno, a anunțat tn țară 
mobilizarea generală.
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