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In actualul an școlar, pe 
învață 

elevi, cu peste 
decît în anul 

tineretul acestor 
condiții de în-

ÎN ȘCOALA DE AZI
Țării noastre, ca șl celorlalte țări so

cialiste, îi este caracterisfic nu numai 
ritmul înalt de dezvoltare a economiei, 
cl șl uri puternic avînt al răspîndirii 
culturii, o largă dezvoltare a școlii, a 
tnvățămîntului public de foafe gradele. 
Asigurînd efectiv accesul la învățătură 
șl cultură maselor largi, tuturor fiilor da 
Oameni al muncii — fapt de neconceput 
Intr-o țară capitalistă — statul nostru 
este șl profund Interesat ca cetățenii 
iăl tă fie oameni culțl șl Instrulțl, ca
pabili să depună o muncă de înaltă 
calificare fn folosul colectivității.

Partidul și statul nostru acordă o 
mare atenție dezvoltării școlii — teme
lia unul înalt nivel cultural de masă, 
principalul Izvor de cadre necesare 
construcției socialiste. Niciodată în Is
toria țării noastre n-a învățat în șco
lile de foafe gradele un număr atît de 
mare de tineri ca astăzi. Față de 1938, 
numărul elevilor din clasele l-VII este 
în actualul an școlar mai mare cu peste 
un milion, iar în facultăți și în 
Institutele de învățămînf superior în
vață cu circa 55.000 studenți mai mulți 
decît în 1938. Caracteristic pentru dez
voltarea școlii în anii regimului nostru 
este creșterea continuă, de là an la an, 
a numărului de elevi și sludenți, de ca
dre didactice, a numărului de școli șl 
facultăți.

Să ne referim, bunăoară, la în- 
vățămînful de cultură generală. In 
actualul an școlar el cuprinde 2.788.932 
elevi, cu aproape 233.000 mai mulți 
decît în anul școlar 1960—1961 și cu 
aproape 475.000 mai mulți decît în 
1959-1960. E în continuă creștere și nu
mărul muncitorilor — peste 74.000 în 
acest an — care, după orele de pro
ducție, îșl completează studiile în șco
lile serale. Cît privește numărul de școli 
medii de cultură generală, el se
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Plecarea unei delegații a - Marii Adunări Naționale 
în Birmanin, Indonezia și India

R.P. Romîne în Indonezia, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și ai Marii Adunări 
Naționale.

■ Au fost prezenți ambasadorul In
doneziei la București, Sukrisno, și 
K.M. Kannampilly, consilier al am
basadei Indiei.

*'

în cursul zilei delegația a ajuns la 
Praga.

Pe aeroportul din Praga, deputății 
romîni au fost întîmpinați de 
V. Skoda, vicepreședinte al Adună
rii Naționale a R. S. Cehoslovace, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe al R. S. Cehoslovace 
și deputați ai Adunării Naționale, 
precum și de Gh. Nițescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Praga.

La 28 februarie delegația a 
primită de Zdenek Fierlinger, 
ședințele Adunării Naționale a 
Cehoslovace, cu care a avut o 
.vorbire cordială.

în cea de-a doua jumătate a zi
lei, oaspeții romîni au vizitat Praga. 

(Agerpres)

O delegație a 
ționale a R.P.

Marii Adunări Na- 
Romîne a plecat 

miercuri dimineață într-o vizită în 
Uniunea Birmană, Republica Indo
nezia și Republica India, la invita
ția președinților parlamentelor din 
aceste țări. Aceasta este o vizită de 
răspuns la vizitele făcute în țara 
noastră de către delegații ale aces
tor parlamente.
' Delegația, condusă de acad. Ște
fan S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și al gru
pului național romîn al Uniunii in
terparlamentare, este alcătuită din 
deputății Roman Moldovan și Lu
dovic Takacs, membri ai Consiliu
lui de Stat, Cornel Burtică, Tudor 
Ionescu, Constantin Mateescu, Ma
rin Rădoi și Stoian Stanciu.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Anton Moisescu, vicepreședinte _ al 
Marii Adunări Naționale, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, numeroși deputați, Horațiu 
Iancu, ambasadorul R.P. Romîne în 
India, Pavel Silard, ambasadorul 

IAȘI. Noile blocuri „turn" din Piața Unirii. (Foto : M. Andreescu)
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ridică la 449, cu 62 mat multe față de 
anul trecut.

După cum se știe, actualul an școlar 
marchează un moment însemnat în 
dezvoltarea învățămîntului nostru, în 
mersul revoluției culturale. Aproape în
tregul tineret de vîrstă școlară va ab
solvi școala de 7 ani, înfăptuindu-se 
totodată trecerea treptată la învăță- 
mînful general obligatoriu șl gratuit de 
8 ani. Se realizează astfel cu un an 
mal devreme prevederile Congresului 
al lll-lea al partidului în această pri
vință. Corespunzînd cerințelor noii 
etape de dezvoltare a țării — etapa 
desăvîrșlrll construcției socialiste — a- 
ceste prevederi urmăresc ca școala să 
asigure tineretului cunoștințe de cultură 
generală mal cuprinzătoare, să reali
zeze o mal sfrînsă legătură a învăță- 
mîntulul cu viața, cu producția, o dez- 

• voltare multilaterală șl armonioasă a 
tinerei generații.

Cerințelor mereu crescînde do cadre 
cu înaltă calificare tehnică le răspund 
sporirea numărului de elevi în învăță
mîntul profesional, menit să pregă
tească muncitori pentru toate ramurile 
industriei.
băncile școlilor profesionale 
aproape 
27.000 
precedent. Pentru
școli s-au 
sușire a meseriei la care nici nu puteau 
visa ucenicii în trecut : școli, labora
toare și ateliere bine înzestrate, can
tine, cămine, cluburi. în timpul prac
ticii pe care tinerii o fac în fabrici șl 
uzine, muncitorii șl tehnicienii le în
drumă cu grijă părintească primii pași 
în însușirea meseriei. Pe lîngă cunoș
tințele de specialitate, elevii școlilor 
profesionale capătă totodată cunoștințe 
de cultură generală, 
profilului

corespunzătoare 
muncitorului de azi. Sporește 
în actualul an școlar și numă
rul elevilor din învățămîntul 
tehnic și tehnic de maiștri — 
aproape 64.000 elevi — care 
formează pe viitorii tehni
cieni și maiștri ce vor deve
ni organizatorii procesului de 
producție la locul lor de 
muncă.

Tn pregătirea cadrelor cu 
calificare înaltă necesare 
avînfului economiei și cultu
rii socialiste, un mare rol re
vine învățămîntului superior. 
Orientat în direcția interese
lor construcției socialiste, pre
gătind un număr tot mai 
mare de tineri pentru profe
siuni legate de necesitățile 
economiei naționale, ale 
cercetărilor științifice etc., 
el s-a dezvoltat considera
bil în anii regimului demo-

(Continuare în pag. Il-a)
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Construcții 
de drumuri

Instalația de acetilenă a uzinei do fibre sintetice Săvînești.
• (Foto :'Gh. Vințilă)

Noi linii tehnologice automate
Cinci linii automate pentru prelucrarea unor piese 

de mare serie au fost recent montate în uzinele cons
tructoare de mașini din Brașov (3 la uzinele de auto
camioane „Steagul Roșu“ și cite una la Uzinele de 
tractoare și „Rulmentul").

In prezent sînt în curs de execuție încă două ase
menea linii tehnologice — una la Uzinele „Steagul 
Roșu“ din Brașov și alta la Uzinele de vagoane din 
Arad — care var ii puse în funcțiune pînă ia sfîrșitul 
anului.

Aceste linii sînt formate din grupuri de mașini-unelte 
automate, așezate în ordinea efectuării operațiilor 
procesului de producție. Piesele sînt aduse în fața 
mașinilor pentru prelucrare cu ajutorul unor instalații 
care, de asemenea, sînt automatizate. Randamentul 
acestor linii este de 6—10 ari mai mare decît în cazul 
cînd s-ar fi folosit mașini-unelte universale.

Cursuri pentru crescătoarele
fle păsări

ira planurile lor de pro- 
crească aproape 300.000

pregătirea crescătoarelor 
la reședința raionului s-a 
școlarizarea unui număr 

de

Gospodăriile agricole colective din 
raionul Caracal și-au propus, prin
tre altele, 
ducție să 
păsări.

Pentru 
de păsări, 
organizat 
însemnat de colectiviste. Timp 
10 zile, o primă serie de 187 colecti
viste au și urmat cursurile, iar în 
prezent învață alte 200 colectiviste.

Lărgirea rețelei 
de electrificare

a
BACĂU (coresp. „Scînteii"). Recent, 
fost pusă sub tensiune linia de 15 kV 

Sișcani — Podu Turcului în lungime to
tală de 28 km. Linia are o mare im
portanță pentru ridicarea economică și 
social-culfurală 
ceastă parte a regiunii. Ea va alimenta 
cu energie electrică zeci de localități 
și unități socialiste, printre care și 
S.M.T.-Zelefin.

a localităților din a-

• Viața de partid — Nu uita 
că ești tînăr de V. Bîrlădeanu 
(pag. 2-a).

• Din sat în sat 
cinematografică de

(pag. 2-a).
® Toma George

Unde Volga scapără seîntei (pag.
3- a).

® L. Rodescu : Cronica eveni
mentelor internaționale (pag.
4- a).

în regiunea 
Bî'așov a fost 
terminată con
strucția unui nou 
drum care, tra- 
versînd masivul 
Lupului, leagă 
Tg, Secuiesc cu 
localitățile de ne 
Valea Buzăului. 
Realizat în urma 
propunerilor fă
cute de cetățeni 
în campania ul
timelor alegeri 
de deputați, el 
scurtează traseul 
între aceste lo
calități cu 40 km.

Cu agricultura colectivizată:
raioanele Negrești, Gurahonț și Ploiești

PE CALEA ARĂTATĂ DE PARTID
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In 

raionul Negrești, prin încheierea co
lectivizării agriculturii, 24.599 familii 
de țărani muncitori, constituiți în 51 
gospodării colective, muncesc lao
laltă 61.862 hectare.

Terminarea colectivizării agricul
turii în raion este urmarea unei sus
ținute munci politice și educative 
de masă, desiășurate în rîndul ță
ranilor întovărășiți de către orga
nele și organizațiile de partid și 
sfaturile populare. Un loc impor
tant în cadrul acestei activități l-au 
ocupat popularizarea prin broșuri, 
pliante și afișe, foi volante, grafice 
etc. a rezultatelor bune obținute de 
gospodăriile colective din- Țibănești 
Tungujei, Sofionești și altele. Vizite
le la gospodăriile fruntașe, cît și 
discuțiile purtate la reîntoarcere, în 
cadrul căminelor culturale, au lă
murit întovărășiților probleme le
gate de munca în gospodăria co-

Puterea exemplului viu

din regiunea 
Cele 7.158 fa- 
țărani din ra- 
unite în pre- 

26 gospodării 
I care

din 
au 
re
de

O RAD EA (coresp. 
„Scînteii"). — Zilele tre
cute s-a încheiat co
lectivizarea agricultu
rii și în raionul Gu- 
rahonț i 
Crișana. 
milii de 
ion sînt 
zent în 
colective care dețin 
18.379 ha. teren. în fața 
țăranilor muncitori 
raionul Gurahonț 
stat ca exemple vii 
zultatele obținute 
gospodăriile colective 
fruntașe. Producția me
die obținută anul tre
cut de gospodăriile co
lective din raion a 
fost cu 350 kg. grîu șl 
cu 500—600 kg. po
rumb boabe la hectar 
mal mare decît cea rea
lizată de țăranii înto-

vărășițl. Ca rezultat al 
producțiilor mari, va
loarea zilei-muncă la 
majoritatea gospodă
riilor colective a fost de 
peste 30 lei.

Pe lîngă exemplele o- 
ferite de gospodăriile 
colective din raion, mii 
de țărani de aici au vi
zitat gospodăriile co
lective din Sîntana, 
Mădăras, Olari, Șimand 
și alte unități fruntașe 
cunoscute în întreaga 
țară unde au făcut cu
noștință cu viața nouă 
a colectiviștilor. în a- 
celași timp, președinții 
gospodăriilor colective 
din Buteni, Sîntana, 
precum și numeroși 
alți participant! la 
Consfătuirea pe țară a 
țăranilor colectiviști

COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică 

cu privire la rezultatele recensămîntului 
animalelor domestice din ianuarie 1962

Intre 3—10 ianuarie 1962 s-a efectuat în întreaga țară recen
sămîntul animalelor domestice, stabilindu-se efectivele pe specii, 
rase, grupe de vîrstă și sexe.

I. LA 3 IANUARIE 1962 EFECTIVELE DE ANIMALE AU FOST 
URMĂTOARELE :

DE ANIMALE LA 3.1.1962 PRE-

bovine, din care :
vaci (inclusiv 134,8
bivolițe)

II. NIVELUL EFECTIVELOR
ZINTA O CREȘTERE ÎNSEMNATA FAȚA DE ANUL 1938, DUPA 
CUM REZULTA DIN DATELE DE MAI JOS :

1938 Spor 1962 față de 1938
mii capete mii capete în procente

— bovine 3652,6 1054,8 28,9
din care :

— vaci 1786,9 357,0 20,0
— porcine 2760,6 1904,8 69,0
— ovine șl caprine 10450,8 2396,0 22,9
— păsări 27325,0 17366,9 63,6

Dacă se au în vedere pierde
rile considerabile de animale 
cauzate de război, precum și de 
seceta din anii următori, 1945 și 
1946, creșterea efectivelor de a- 
nimale este remarcabilă.

Față de sfîrșitul acestei peri
oade, la 3 ianuarie 1962 numărul 
animalelor din țara noastră este 
mai mare la bovine cu 51,2 la 
sută (la vaci și bivolițe cu 41,6 
la sută), la porcine de 3,4 ori iar 
la ovine și caprine cu 72,2 la 
sută.

La 3 ianuarie 1962 în compa
rație cu anul 1958, cînd s-a efec
tuat precedentul recensămînt al 
animalelor, numărul bovinelor a 
fost mai mare cu 5,3 la sută (al 
vacilor cu 10,4 la sută), al porci
nelor cu 43,6 la sută, al ovinelor 
cu 18 la sută și al păsărilor cu
27.7 la sută.

Această sporire a efectivelor a 
avut loc concomitent cu desfășu
rarea pe front larg a procesului 
de colectivizare a agriculturii (în 
perioada 1 ianuarie 1958—31 de
cembrie 1961 suprafața agricolă 
a gospodăriilor agricole colective 
a crescut de aproape 4 ori, ajun- 
gînd la circa 6 milioane hectare).

Crește în ritm deosebit de ra
pid efectivul de animale din, gos
podăriile agricole de stat și cel 
în proprietate obștească din gos- ' 
podăriile agricole colective.

La începutul anului 1962 den
sitatea animalelor la 100 hectare 
teren în gospodăriile agricole de 
stat și colective a crescut — față 
de începutul anului 1958 — la 
bovine cu 170,8 la sută, la vaci 
cu 173,7 la sută, la porcine cu
11.7 la sută și la ovine cu 7,8 la 
sută.

In afara efectivelor de animale 

lecfivă, de retribuția zilelor-muncă 
etc. ; întovărășiții s-au convins de 
viftța tot mai bună, de la an la an, 
a colectiviștilor.

Comitetul raional de partid a luat 
o serie de măsuri în vederea con
solidării și întăririi continue a gos
podăriilor colective.

în raion au venit să muncească, 
în acest an, ingineri agronomi, ti
neri absolvenți ai facultății, în gos
podării au fost trimiși activiști de 
partid și de stat și specialiști care 
ajută pe colectiviști la întocmirea 
planului de producție și la organiza
rea muncii. în multe gospodării co
lective se desfășoară cu succes ac
țiunea de formare a teraselor pe 
dealurile erodate în vederea plan
tării lor cu viță de vie și pomi fruc
tiferi. De asemenea, s-au luat mă
surile necesare pentru pregătirea în 
cît mai bune condiții a campaniei 
agricole de primăvară.

țăranilor în- 
despre mun

au vorbit 
tovărășiți 
ca în gospodăria co
lectivă, despre avan
tajele ce le oferă a- 
ceastă formă superioa
ră de cooperare în 
producția agricolă. S-au 
folosit, de asemenea, 
serile de calcul; serile 
de întrebări și răspun
suri, prelucrarea în a- 
dunări a documentelor 
Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști ; 
în numeroase localități 
din raion a fost pre
zentat în ultima vreme 
filmul documentar „Pe 
drumurile Crișanei" ; la 
căminele culturale s-a 
desfășurat o bogată 
activitate cultural-ar- 
tistică legată de colec
tivizarea agriculturii.

4665,4 mii porcine, din care
408,1 mii scroafe

12846.8 mii ovine și caprine
44691.9 mii păsări.

în proprietate obștească din gos
podăriile agricole colective, ță
ranii colectiviști în gospodăria 
lor personală, întovărășiții și ță
ranii cu gospodărie individuală 
dețin în proprietate personală mai 
multe vaci decît aveau toți ță
ranii săraci și mijlocași (cu pînă 
la 5 ha. teren) în anul 1938. De 
asemenea, în proprietatea lor per
sonală se găsesc de 1,6 ori mai 
multe porcine și aproape de 2 ori 
mai multe păsări decît în anul 
1938.

III. S-AU OBȚINUT SUCCESE 
IN CEEA CE PRIVEȘTE ÎMBU
NĂTĂȚIREA STRUCTURII E- 
FECTIVELOR DE ANIMALE PE 
GRUPE DE VIRSTA ȘI SEXE.

Ponderea vacilor și a junincilor 
în total taurine a crescut de la
46.2 la sută în anul 1958, la 50,5 
la sută în anul 1962, iar a tine
retului femei de la 21,3 la sută la
26.3 la sută, ceea ce constituie o 
bază mai largă pentru sporirea în 
continuare, în proporții mereu 
mai mari, a efectivelor de ani
male.

Dotarea agriculturii cu mijloace 
pentru mecanizarea muncilor a- 
gricole a permis reducerea nu
mărului animalelor de muncă și 
creșterea efectivelor animalelor 
de producție ; numărul boilor de

_ *) Pupă datele publicate în „Sta
tistica animalelor domestice pe 
1935“, editată de Ministerul Agri
culturii și Domeniilor (București 
1936), din totalul gospodăriilor ță
rănești cu pînă la’3 ha teren peste 
50 la sută nu aveau nici un animal 
de muncă. în aceeași situație se

»♦♦♦î=7777~ ■ ■ F ■ - x=ç=3:

In ziarul de ieri am publicat știrea terminării colectivizării agri
culturii raionului Costești, regiunea Argeș. In fotografie : verii Ion I. 
Grlgorescu șl Ion R. Grigorescu, din comuna Cornățel depunînd cere
rile de inseriere în G.A.C., tovarășului Toma Ionescu, președintele gos
podăriei colective.

CONVINȘI
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 

In ultimele zile s-au inaugurat noi 
gospodării agricole colective în co
munele Plopeni, Boldești, Ciumați, 
Valea Cucului și Iordăcheanu din 
raionul Ploiești. In același timp nu
meroase familii de țărani muncitori 
au intrat în gospodăriile colective 
mai vechi. Raionul Ploiești este ast
fel cel de-al 6-lea raion cu agri
cultura complet colectivizată din 
regiunea Ploiești.

In prezent în raionul Ploiești e- 
xistă 58 gospodării colective din 
care fac parte 40.519 familii cu 
63.467 ha. Datorită muncii unite, a- 
plicării regulilor agrotehnice și aju
torului dat de stat, gospodăriile a- 
gricole colective au obținut succese 
importante în creșterea producției 
agricole, în ridicarea bunăstării ță
ranilor colectiviști. Anul trecuț ele 
au realizat o producție medie la 
hectar de 1.735 kg. grîu — cu 400 
kg. mai mult decît întovărășirile 
agricole — 1.986 kg. orz, 21.466 kg. 
sfeclă da zahăr etc. G.A.C. „Dru
mul Iul Lenin” din Dumbrava a 

muncă a scăzut de la 756 mii 
(16,9 la sută din total bovine) în 
anul 1958, la 427 mii (9,1 la sută) 
în anul 1962 ; numărul cabaline
lor a scăzut de la 1309 mii la 
1013 mii. *)

IV. ODATĂ CU CREȘTEREA 
NUMĂRULUI ANIMALELOR S-A 
REALIZAT ȘI O ÎMBUNĂTĂȚIRE 
A STRUCTURII EFECTIVELOR 
PE RASE.

La începutul anului 1962, la 
taurine circa 78 la sută din fe
mele sînt animale din rase su
perioare și metișii lor (Bălțată 
romînească, Brună, Pinzgau de 
Transilvania și Roșie dobrogeană), 
față de numai 42,7 la sută în anul 
1935**).

Aproape 95 la sută din vacile, 
Junincile și tineretul femei din gos
podăriile agricole de stat și 85 la 
sută din gospodăriile agricole co
lective sînt de rase îmbunătățite 
4 superioare.

Din totalul ovinelor cele cu 
lînă fină și semifină reprezintă în 
prezent 47 la sută față de 32,1 la 
sută înregistrate la recensămîntul 
din anul 1955.

In gospodăriile agricole de stat 
ovinele cu lînă fină și semifină 
reprezintă 95 la sută, iar în gos
podăriile agricole colective 75 la 
sută din efectivele totale.

★
Sporirea Continuă a efectivelor 

de animale este rezultatul succe
selor obținute în transformarea 
socialistă a agriculturii, al măsu
rilor economice luate de partid și 
guvern pentru stimularea creș
terii animalelor prin cointeresa
rea materială a țărănimii, căreia 
i s-a acordat în permanență un 
sprijin masiv : credite lesnicioase 
și pe termen lung, aprovizionarea 
cu materiale de construcții pen
tru adăposturi, cu reproducători 
de rasă, asistență tehnică și zoo- 
veterinară etc.

Efectivele de 
ceputul anului 
diții favorabile 
rea sarcinilor 

animale de la în- 
1962 asigură con- 

pentru înfăptui- 
trasate de Con

gresul al Ill-lea al P.M.R. cu
privire la dezvoltarea continuă a 
șeptelului și a producției animale, 
pentru creșterea permanentă a 
veniturilor țărănimii muncitoare 
și a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRIAL R.P.R.
aflau 30 la sută din gospodăriile 
țărănești cu 3—5 ha teren. Circa 
1/3 din numărul vacilor erau folo
site la jug.

**) „Statistica animalelor do
mestice pe anul 1935” (București, 
1936)

DE FAPTE
realizat o producție medie la hec
tar de 2.348 kg. grîu, 3.329 kg. po
rumb, 1.800 kg. floarea-soarelui, 
3.875 kg. orez. Venitul gospodăriei 
s-a ridicat în anul 1961 la 1.737.820 
lei. In această comună colectiviștii 
și-au construit 213 case noi, și-au 
cumpărat 545 aparate de radio, 450 
biciclete, 96 garnituri de mobilă etc.

Importante succese în dezvoltarea 
gospodăriilor colective. în întărirea 
lor economică au obținut și colec
tiviștii din Gherghița, Ologeni și 
din multe alte comune.

Realizările gospodăriilor colective, 
traiul tot mai bun al colectiviștilor 
au fost larg popularizate în rîndul 
țăranilor întovărășiți și cu gospodă
rie individuală. S-au organizat vi
zite în gospodăriile colective frun
tașe și întîlniri ale colectiviștilor cu 
întovărășiți!, s-au editat foi volan
te, s-au organizat seri de calcul, ex
poziții etc.

Zilele acestea s-a terminat colec
tivizarea agriculturii și în comunele 
din raza orașelor Buzău și Tîrgo- 
yiște.



"IF recînd prin curtea întreprindeți rii de filatură și țesătorie „Da
cia", ne-a izbit următoarea scenă : 
două tinere muncitoare, care tocmai 
străbăteau curtea, și-au ridicat pli
virea și, zărind dantelăria de ghea
ță brodată de ger pe marginea stre
șinilor,- au început o joacă naivă, 
copilărească, „de-a prinsul țurțuri
lor”; Răzbătea din întreaga loi făp
tură bucuria de viață, energie tine
rească.

întrebind-o, cîteva minute mai 
tîrziu,. pe secretara comitetului 
U.T.M. dacă tinerele muncitoare de 
la această întreprindere bucureștea- 
nă fac sport, am primit următorul 
răspuns :

— Cum să nu 1 Avem si o echiDă 
de fotbal...

Răspunsul a sunat cel puțin stra
niu într-o întreprindere în care ma
joritatea covîrșitoare a salariatilor 
sînt femei. Inieresîndu-mă mai în
deaproape am aflat că. intr-adevăr, 
datorită fontului că directorul între
prinderii e un pasionat al fotbalu
lui, echipa respectivă se bucură de 
toată atenția. Nu s-ar putea spune 
însă — a ținut să precizeze secre
tara — că nu se practică și alte 
spoituri : „puțin volei, puțin hand
bal'.

Dacă l-ai aduna însă pe toți cei 
ce practică sportul la „Dacia", n-ai 
atinge cifra de 100. Și asta în vre
me ce organizația U.T.M. numără 
peste 800 de utemiști. Nici în 
privința activității cultural-artis- 
tice situația nu e mult deo
sebită. Conferințe se țin rar, și nu 
pe tMneîe cele mai actuale si mai 
interesante. Cîndva a existat un cor 
al întreprinderii, care se bucura de 
frumoase succese. De o bucată bună 
de vreme însă s-a risipit. Echipă 
de teatmi și brigadă artistică de a- 
gitație de-abia acum se încropesc.

Organizarea timpului liber al ti
neretului în mod instructiv si plă
cut constituie una din sarcinile prin
cipale ale organizațiilor U.T.M. în 
desfășurarea unei activități bogate 
în conținut, variate, atrăgătoare ele 
trebuie să fie îndrumate și ajutate 
de organizațiile de partid, de mem
brii de partid. Cu atît mai mult de 
mejribiii. de partid tineri, de candi- 
dații de partid proveniți din rîndu
rile U.T.M. Aceștia, prin întreaga 
lor activitate, prin prezența vie, 
activă, în cadrul organizațiilor 
U.T.M., prin folosirea de me
tode tinerești în îndeplinirea sar
cinilor ce li se încredințează de 
către comitetele U.T.M. pot con
tribui la educarea în rîndurile ute- 
miștilor a trăsăturilor înaintate pe 
care ei înșiși și le-au însușit în rîn
durile 
mare 
brilôr 
tineri 
ganizațiilor U.T.M. La „Dacia“ acest 
lucru s-a făcut în mică măsură. Și 
mad aste un aspect al problemei pe 
care ni l-a relevat tov. Georgeta 
Ifrim, secretara comitetului U.T.M. 
din întreprindere.

— Știți, tovarăși, ce se întîmplă ? 
— ne-a spus ea. Unii utemiști, după 
ce devin candidați sau membri de 
partid, parcă uită că mai sînt tineri. 
Devin dintr-odată gravi și într-un 
fel distanți față de ceilalți tineri.

partidului. De aceea are o 
importanță îndrumarea meni

și candidaților de partid 
să muncească în cadrul or-

Fără îndoială că preocupările lor 
sînt cu timpul măi înalte, dar asta 
nu înseamnă să uite că mai sînt încă 
tineri și că, în primul rînd ei, datori
tă vîrstei, sînt chemați să se ocupe 
de educarea utemiștilor. Chiar dacă 
mai primesc vreo sarcină în cadrul 
organizației U.T.M., se limitează s-o 
ducă la îndeplinire, dar nu mai tră
iesc viața tineretului, nu mai parti
cipă la petrecerile tinerilor.

Faptele dovedesc că secretara 
comitetului U.T.M. are dreptate.

...Candidatul de partid Dzagomir 
Enache este secretar al organiza
ției de bază U.T.M. din schimbul 
III al complexului de finisaj de la 
„Dacia“. Nu s-ar putea spune că 
nu-și îndeplinește cu tragere de ini
mă munca de secretar. A avut, de 
altfel, și o inițiativă care s-a bucu
rat de aprecieri pozitive : planul de 
muncă personal al fiecărui utemist. 
în ce constă această inițiativă ? 
Fiecare membru al organizației sale 
de bază își desprinde din planul 
de muncă al întregii organizații 
sarcinile care-i revin spre îndepli
nire.

Dar dacă-1 întrebi pe tovarășul 
Enache cît de des a participat dîn- 
sul, împreună cu tinerii din secție, 
la „joile tineretului", la excursii, la 
vizitări de muzee, vizionări de spec
tacole teatrale sau cinematograiice 
se înroșește și răspunde că... n-a 
avut timp. Oare nu constituie aceas
ta o explicație a faptului că ute- 
miștii din organizație nu-1 simt în
deajuns de apropiat, nu-i destăi- 
nuie problemele care-i frămîntă, nu 
văd în el un prieten ? Și oare nu 
influențează aceasta însăși activi
tatea organizației de bază respec
tive, în caie se remarcă o oarecare 
lipsă de vioiciune și elan tineresc ?

nntîlneșți la „Dacia" . și tineri 
membri șau candidați de partid 
care nici măcar nu se interesează 
de munca U.T.M.-ului. Constanța Vi- 

șan și Paraschiva Mișcoci, de la 
filatură, care au desfășurat cîndva 
o intensă activitate pe linie de 
U.T.M., n-au mai luat de multă vre
me parte la vreo adunare sau 
altă manifestare a tineretului. A- 
proape nu-ți vine să crezi că aceste 
fete tinere s-au îndepărtat într-atîta 
de membrii colectivului de tineri în 
mijlocul cărora lucrează, îneît aceș
tia le consideră de-acum ca apar
ținînd „altei generații".

Nu s-ar putea spune că la „Da
cia" nu există și membri și candi
dați de partid integrați profund în 
viața organizațiilor U.T.M. din în
treprindere. La finisaj. Ioana Grosu, 
deși a trecut de vîrsta U.T.M.-ului, 
se ocupă cu multă grijă și mult tact 
de problemele de muncă și de viață 
ale tinerelor din brigada ei. Din pă
cate însă asemenea exemple sînt 
destul de puține față de numărul 
mare al membrilor și candidaților 
de partid tineri. Fără îndoială că 
situația ar fi fost cu totul alta dacă 
comitetul de partid, organizațiile de 
bază ar fi analizat mai des și cu 
mai multă atenție munca U.T.M. din 
întreprindere și, mai ales, activitatea 
desfășurată de tinerii membri șl can
didați de partid 
zației U.T.M. De

în rîndurile organi- 
asemened, nici co-

o»o

Lucrări în livada cu pomi
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). —> 

în livada de pomi fructiferi a gospo
dăriei de stat Iancu Jianu, regiunea 
Oltenia, care are peste 400 hectare, 
se lucrează de zor. De pe întreaga 
suprafață au fost culese cuiburile de

omizi, iar la circa 12.000 pomi s-au 
executat tăieri de rodire și regene
rare. De asemenea, la un mare nu
măr de pomi s-au executat stropiri 
de iarnă cu ulei horticol și s-au ad
ministrat îngrășăminte organice și 
chimice.

mitetul raional U.T.M. nu trebuia să 
rămînă indiferent față de situația de 
la „Dacia", ci ar fi trebuit să inter
vină din timp pentru remedierea ei.

într-o altă întreprindere din ace
lași raion — la „Griviță Roșie" — 
am cunoscut o secție unde toți 
membrii și candidații de partid, in
diierent de vîrsta lor, se interesea
ză îndeaproape și din toată inima 
de activitatea 
de viata și 
lui. E vorba

j&K I icolae 
partid

organizației U.T.M., 
preocupările tineretu- 

de sculăria uzinei.
Petcu e membru de 

de cîțiva ani. Organi
zația de partid i-a dat totdeauna 
sarcini pe linie de U.T.M. Fiind me
reu în mijlocul tinerilor de care în 
mod iiresc se simte legat, aceștia 
l-au ales nu de mult secretar al 
organizației U.T.M. pe secție. Toți ti
nerii din secție vin la el să se sfă
tuiască în legătură cu problemele 
mari sau mărunte care-i preocupă. 
Pe unul îl ajută să-și ridice califi
carea (de aproape un an tinerii 
din secție n-au dat un sin
gur rebut) ; pe altul îl sfătuiește 
în legătură cu cumpărarea 
costum sau a unui dar care 
facă plăcere fetei cu care este 
ten. Cu aceeași încredere, ca 
problemele de muncă, tinerii 
adresează secretarului șl în proble
mele majore ale vîrstei — dragoste, 
prietenie.

Ilie Bujin_  .. __ ,
concretă pe linie de U.T.M., dar și 
el participă 
tinerilor 
organizație U.T.M. 
ră o activitate 
sântă. Tinerii de aici merg des în 
colectiv la spectacole, citesc mult 
atît literatură politică cît și beletris
tică, discută adesea despre specta
colele văzute sau cărțile citite, își 
călesc trupul luînd parte la activi
tatea sportivă din întreprindere. A- 
dunările sînt pline de conținut și, 
în același timp, atractive. La o adu
nare recentă, de pildă, discutîndu-se 
despre comportarea tinerilor în so
cietate, s-au dezbătut cu însuflețire 
atît aspecte legate de atitudinea 
față de părinți, de prietenie și dra
goste, cît și unele, aparent secun
dare, privitoare la unele reguli 
purtare civilizată, de politețe, 
adunare, o contribuție activă 
adus tinerii membri și candidați 
partid, al căror cuvînt a fost as
cultat cu multă luare aminte.

Tinerii de aici duc o viață inte
resantă, multilaterală, cu adevărat 
tinerească. Și aceasta în primul 
rînd datorită faptului că organizația 
de partid se ocupă îndeaproape de 
educarea lor, iar tinerii membri și 
candidați de partid sînt în fruntea 
lor la toate acțiunile.

In fața fiecărei organizații de 
bază stă sarcina de a se ocupa cu 
grijă și răspundere de educarea 
comunistă a tineretului, de creșterea 
noii generații de cetățeni ai patriei 
socialiste. Această sarcină se poa
te realiza cu cele mai bune rezul
tate dacă tinerii membri și candi
dați de partid vor duce și după 
primirea în rîndurile partidului, o 
activitate intensă și 
rîndurile organizațiilor U.T.M., vor 
lua parte la viața și 
tatea tineretului, vor
prin întreaga lor comportare în pro
ducție, în viața obștească, în so
cietate, la formarea trăsăturilor 
înaintate ale tînărului epocii ■ noa
stre, devotat cu trup și suflet cau
zei socialismului, harnic și disci
plinat, avîntăt și îndrăzneț, setos de 
știință și cultură, îndrăgostit de tot 
ce e frumos.

VICTOR BÎRLADEANU

unui 
să-i 

prie- 
și în 
i se

nu are

zi de zi 
din secție.

vreo sarcină

la activitatea 
în această 

se desfășoa- 
vie și intere-

de 
în 
au 
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Lăcătuș a fost sal-

întîmplat la Gră- 
Galafi, pe fosta mo- 
Șufu, unde în urmă 

privegheate

intervenfie chirurgi-

ö C I N T E 1 A

IN ȘCOALA DE AZI
(Urmare din pag. I-a) măcar prima clasă 

iar dintre cei care 
primele patru cla-

Intr-o casa 
d e

Peste clmpia viscolită, medicul 
mergea grăbit. Aluneca pe poleiul 
drumului. Dar nu finea seama. „Nu
mai de n-ar fi prea tîrziu...“ se gîn- 
dea.

Medicul Corneliu lordăchescu, can
didat de partid, primise în dimineața 
aceea geroasă un telefon din Gră
diștea : „Alo, circumscripția sanitară 
Șutești ? La casa de naștere din Gră
diștea a fost internată colectivista 
Dumitra Lăcătuș, în stare gravă... Este 
nevoie de o 
cală..."

intervenție chirurgicală mai com
plicată nu se mai făcuse la Grădiș
tea. Acum era însă un caz excepțio
nal. Femeia nu putea fi transportată 
într-o clinică de specialitate din cauza 
înzăpezirii șoselelor. Medicul 
dea 
fate 
dar, 
rală,
nea

A

reve- 
în minte fazele operației, învă- 
în urmă cu 4 ani la facultate, 
ocupîndu-se de medicină gene- 
el nu făcuse niciodată o aseme- 
operafie.
durat aproape 3 ore. A reușit. 

Viafa Dumitrei 
vată.

...Aceasta s-a 
diștea, regiunea 
șie a boierului 
cu ani femeile nășteau 
doar de vreo babă doftoroaie. Casele 
de naștere bine utilate, înființate în 
mai toate comunele fării, sînt încă 
un semn al grijii deosebite pe care 
puterea populară o poartă sănătății 
oamenilor.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii”

Muzeul < 
siîvaniei din Cluj, 
restaurat, 
unui mare număr de oameni ai 
muncii. în fotografie : Aspect 
dintr-o sală a muzeului.

(Foto : Agerpres)

etnografic al Tran- 
de curînd 

primește zilnic vizita

O®O

Filmul artistic se termină, dar ni
meni nu se ridică. Spectatorii în
torc doar capul spre operator. Lu
mina se stinge din nou și pe ecran 
apare titlul unui nou film : „Croni
că la Țibucani". Sala devine mai 
atentă, mai concentrată. Se vede că 
filmul trezește un interes deosebit. 
Rînd pe rînd, prin fața celor peste 
200 spectatori, țărani din comuna 
Ion Creangă, raionul Roman, se pe
rindă imagini și aspecte din munca 
și viața nouă a colectiviștilor din 
Țibucani. „Toate acestea le-am vă
zut cu ochii mei, cînd am fost în 
vizită acolo" — spune un țăran în
tovărășit, vecinului său.

In continuare, se prezintă „Lada 
cu zestre”, un film artistic de scurt 
metraj în care este vorba despre 
viața colectiviștilor din Banat.

...Pe lîngă cele 180 cinematografe 
sătești, în regiunea Bacău funcțio
nează în prezent și 18 caravane ci
nematografice, care prezintă filme 
în satele și comunele fără cinema
tografe stabile. Pe ploaie sau pe

peste 900 de 
au luat parte 
muncitori.
în comune ca

viscol, caravanele cinematografice 
trec din comună în comună, din 
sat în sat, prezentînd filme artistice 
și documentare, în sprijinul colecti
vizării agriculturii. în luna ianuarie, 
numai filmul „Cronică la Țibucani" 
a fost prezentat în 
spectacole la care 
circa 150.000 țărani

Filmele prezentate
Bălușești, raionul Roman, Răuceștii 
de Jos, raionul Tg. Neamț, Tăvădă- 
rești, raionul Adjud, și în alte zeci 
de sate au contribuit și ele, alături 
de alte acțiuni politice și culturale 
de masă, la lâmùrirea întovărășiți- 
lor, care au cerut să transforme în
tovărășirile lor în gospodării colec
tive. In luna martie, numărul filme
lor ce vor fi prezentate de către 
caravanele cinematografice din re
giune se va dubla. în același timp, 
numărul caravanelor va spori cu 
încă 21.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”
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CITITORII PRO PUN

CHIOȘC ALIMENTAR

Dîmbul Morii locuiesc peste o sutăLa
de familii. In prezent, pentru a-și cum
păra cele necesare gospodăriei cetățenii 
de aici sé deplasează pînă la Dîrsfe sau 
chiar la Brașov. Ar fi bine dacă ar exista 
și la Dîmbul Morii un chioșc alimentar, 
de unde să se poată procura articolele 
cele mai trebuincioase. (De la ion Gh. 
Anghel, muncitor).

Fotoreportaj
de S. UTAN și M CIOC

Cu aparatul de fotografiat în raid-anchetă

Că este necesar ca ofelarii să fie 
cît mai bine aprovizionați cu fier 
vechi e un lucru bine cunoscut. Că 
orice fabrică e obligată să predea 
întreprinderii pentru colectarea me
talelor toate deșeurile și metalele 
vechi pe care le posedă sau rezul
tă din activitatea zilnică, este de a- 
semenea un lucru știut. Totuși, se 
mai găsesc upii care neglijează pro
blema predării către I.C.M. a can
tităților de fier vechi de care dispun.

lată-ne cu aparatul de fotografiat 
în curtea secției metalurgice Tîncă- 
bești, aparținînd întreprinderii de 
industrie locală Răcari. într-o mar
gine a curții stau părăsite de peste 
doi ani caroseriile a două camioa
ne, a anui autobuz, a unui turism 
și alte fierării vechi (fotografia nr. 
1). Au venit cîteva comisii, le-au 
făcut forme de casare, dar la topit 
tof n-au fost trimise.

Vizităm apoi comuna Otopeni. în 
fața casei unui gospodar de aici — 
două camioane vechi. Ele sînt ale 
întreprinderii de industrie locală 
Răcari. în curte, pe o rînă, se mai 
află încă din anul 1956 alte două 
mașini (fotografia nr. 2).

...Un tablou asemănător și la de
pozitul din șoseaua Panduri al Bazei 
de utilaj transport a Trustului nr. 1- 
consfrucții București. Aici stau arun
cate de mai bine de 5 ani diferite 
materiale feroase provenite din co- 
fraje — în total circa 50 tone. E 

pen- 
Deși 
făcut 
anul 
pînă 
foru-

clar, acestea nu-s bune decît 
fru refopif (fotografia nr. 3). 
pentru aceste materiale s-au 
propuneri de casare încă din 
trecut, totuși nu s-a primit nici 
acum un răspuns din partea 
lui tutelar. Tof aici se află și o ma
cara neutilizată de peste un an (fo
tografia nr. 4], pentru casarea că
reia s-a cerut avizul Direcț'ei de 
metrologie în 1961.

Șl acum, iată ne la întreprinderea 
de comerț cu ridicata pentru pro
duse metalo-chimice din Șoseaua 
Viilor nr. 14 din Capitală. într-o 
parte a curții se află o cantitate da 
20 tone metal — un pod basculă șl

șine de cale ferată, pe care stratul 
de rugină le-a acoperit de mult 
(fotografia nr. 5). Cu toate că în 
1961, prin două adrese, întreprin
derea a solicitat casarea acestor ma
teriale — totuși Direcția generală 
a comerțului cu ridicata pentru pro
duse metalo-chimice din ministerul 
tutelar nu a soluționat nici pînă 
acum cererea.

Acestea sînt numai cîteva din 
„izvoarele" de fier vechi, care 
sînt valorificate, ieșite la iveală 
prilejul ra'dului-anchetă.

K

Avioane 11-18 pe linia aeriana
oBucurești-Paris

începînd de la 1 martie linia 
aeriană București—Viena—Zürich- 
Paris va fi deservită în mod regulat 
de întreprinderea TARÖM cu a- 
vioane de tip IL-18. Aeronavele 
turbopropulsoare IL-18, construite 
în Uniunea Sovietică, fac parte din 
categoria avioanelor moderne de 
călători, putînd transporta 84 de 
pasageri. Prin construcția sa, avio
nul asigură un mare confort, sigu
ranță deplină în exploatare și o 
mare viteză de zbor. Distanța Bucu
rești—Paris, fără escală, poate fi 
acoperită în numai 3,5 ore.

Odată cu înzestrarea parcului de 
avioane al TAROM cu noile aerona
ve, traficul de pasageri și mărfuri 
pe liniile internaționale va spori 
considerabil.

Din decembrie 1946, cînd s-a des
chis prima linie internațională, a- 
viația noastră de transport s-a dez
voltat continuu, ajungînd să deser
vească în prezent trasee cu o lun
gime de peste 11.500 km. Ea stabi
lește legături regulate cu Atenâ, 
Belgrad, Berlin, Bruxelles, Buda
pesta, Copenhaga, Frankfurt, Kiev, 
Moscova, Odesa, Paris, Praga, Sofia, 
Viena, Zürich, asigurînd călătorilor 
legături cu întreaga lume.

(Agerpres)

CUTII POȘTALE

In satele comunei Hîrsești, raionul Cos- 
teșfi, cînd vrei să trimifi cuiva o scri
soare, trebuie să stai toată ziua pe drum 
in așteptarea factorului poștal pentru a 
i-o înmina. Nu s-ar putea instala oare 

o cutie poștală și în aceste sate 
la Radu 1. Florea, colectivist).

?

O LEGĂTURĂ MAI BUNĂ 
DE TREN

Ca să a|ungi la Botoșani, trebuie 
schimbi trenul la Verești. Dacă mergi 
unul din trenurile de dimineață sau 
seară, ai legătură spre Botoșani curînd. 
Dar dacă sosești la Verești cu personalul 
5333 sau cu rapidul 51, atunci aștepți 
mai bine de 7 ore în gara, pînă la urmă
torul tren.

Ar fi bine ca un tren care circulă pe 
distanfa Verești—Botoșani să aibă ple
carea la o oră apropiată de sosirea tre
nurilor mai sus-amintite. (De la Ion Co
jocarii, muncitor petrolist).

Să
cu 
de

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : TRUBADURUL — (orele 
19,30).

TEATRUL 
PLUTAȘUL 
19,30).

TEATRUL 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : CUM VA PLACE — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia 76) : ME
NAJERIA DE STICLĂ — (orele 19,30).

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

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20).

TEATRUL 
GIULEȘTI: 
rele 19,30).

TEATRUL 
VREAU SA 
rele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON» 
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVI
TE — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE : Filmul documen
tar NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
rulează la cinematograful Munca (18; 
18,15; 20,30). STRĂZILE AU AMINTIRI ! 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). NANA ; 
București (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Ma
gheru (10; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Flo- 
reasca (15,30; 18; 20,30). PACE NOULUI 
VENIT : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (10; 13; 15; 17; 19; 21). PERLE

DE STAT DE OPERETĂ : 
DE PE BISTRIȚA — (orele

NAȚIONAL „I. L. CARA-

MUNCITORESC C. F. R.- 
OAMENI ȘI UMBRE — (o-

EVREIESC DE STAT ! 
FIU NEVASTA TA — (O-

wwRjnwodu NEGRE : Lumina’ (16; ÎS; 14; 18; 18,15$

craf-popular. Astăzi există 151 de fa
cultăți, față de numai 33, cîte 
erau în 1938. Paralel cu lărgirea 
centrelor universitare de la Bucu
rești, Cluj, lași, Timișoara, s-au 
creat institute de învățămînt superior la 
Brașov, Galați, Craiova, Tg. Mureș, Pe- 
froșeni și în alte orașe și centre munci
torești. In actualul an de învățămînt, în 
facultăți și institute studiază pesfe 
81.000 de sfudenți, numărul lor fiind cu 
aproape 10.000 mai mare decît anul 
trecut.

Crește an de an și numărul cadrelor 
didactice. La catedrele școlilor de cul
tură generală și pedagogice predau 
anul acesta cu 14.600 învățători și pro
fesori mai mulfi decîf în 1959—1960, 
iar în învățămîntul superior numărul 
cadrelor didactice a sporit, față de a- 
ceeași perioadă, cu peste 2.200. Deta
șament însemnat al intelectualității 
noastre, cadrele didactice — dascăli și 
educatori ai tinerei generații — se 
bucură de grija și stima partidului și a 
întregului popor.

Se dezvoltă continuu baza materială 
a învățămîntului de toate gradele. Ta
bloul construcțiilor de locuințe șl de 
așezăminte social-culturale se între
gește cu numeroasele școli noi, încă
pătoare, luminoase de la orașe și sate, 
în ultimii doi ani s-au clădit 
școli cu aproape 7.000 săli de clasă, 
urmînd ca numărul sălilor de clasă să 
crească la 15.000 pînă la sfîrșitul anu
lui 1965. îngrijindu-se în permanență 
de condițiile de studiu și de trai ale 
studențimii, partidul și statul nostru 
alocă fonduri importante pentru ridica
rea de noi construcții destinate învăță- 
mîntului superior, 
laboratoarelor eu 
pentru asigurarea 
studenților. Numai anul trecut, în cen
trele universitare București, lași, Timi
șoara și Crăiova au fost date în folo
sință studenților, cămine cu 10.246 
locuri și cantine cu 6.100 locuri, a că
ror valoare se ridică la pesfe 145 mi
lioane lei.

Cu adevărat izbitoare apare în lu
mina tuturor acestor cifre deosebirea 
față de situația precară a învățămîntu- 
lui pe vremea regimului burghezo-mo- 
șieresc, situație pe care au deplîns-o 
nu puțini cărturari luminați, cu dragoste 
de popor. în 1933, după datele oficiale 
vădit micșorate, peste un milion de 
copii de vîrsfă școlară nu puteau urma 
școala, îngroșînd numărul neștiutorilor 
de carte. Oamenii muncii de la orașe 
și sate își amintesc de anii grei cînd 
nu-și puteau trimite copiii la școală 
pentru că n-aveau cu ce le cumpăra 
cărți sau îmbrăcăminte. Cadrele didac
tice își amintesc de salariile neplă
tite cu lunile, de lipsa de școli, 
de indiferența autorităților de odinioară 
față de nevoile școlii și ale slujitori
lor ei.

Și astăzi, în multe țări capitaliste cu 
„tradiție" 
tr-o situație 
Italia,

pentru înzestrarea 
aparate moderne, 

asistentei sociale a

culturală, școala se zbate în- 
deosebit de grea. In 

nu mai puțin de 250.000 de co-

20.30) , Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . DRAGOSTEA LUI ALIOȘA : M.
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
înfrățirea între popoare (cinemascop — 
16; 18; 20), 16 Februarie (16; 18; 20),
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). SEN
TINȚA rulează la cinematografele : V. 
Alecsandrl (14; 15,45; 17,30; 19,15; 21), Olga 
Bancic (15,30; 18; 20,30), 8 Martie (15; 17; 
19; 21). CETATEA HURRAMZAMIN :
Elena Pavel (cinemascop — 10; 12; 15; 
17; 19; 21), Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Arta (cinemascop — 15; 17; 19; 21), 30
Decembrie (cinemascop — 15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE 13 : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,15; 21), Cultural (16; 
18,15; 20,15). FRUMOASA LURETTE :
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(10; 12; 15; 17; 19; 21)), Flacăra (15; 17; 
19; 21), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
FILME DOCUMENTARE rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. ULTI
MUL MEU TANGO : 13 Septembrie (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). PRIMELE
ÎNCERCĂRI — ambele serii : Tineretu
lui (16; 19,30), B. Delavrancea (16; 19,30). 
INSULA — cinemascop : Gh. Doja (10; 
12; 15; 17; 19; 21), T. Vladlmlrescu (16; 
18; 20). CER SENIN : Gri vița (15; 17; 19; 
21). CURSA DE 100 KILOMETRI : Unirea 
(15; 17; 19; 21), 23 August (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
TOM DEGEȚELUL rulează la cinemato
grafele Drumul Serii (14,30; 16,45; 19;
21.15) , M. Eminescu (11,30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . MUZICANTUL ORB rulează la
cinematografele Alex. Sahia (10,15; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), șl N. Bălcescu (15; 
17; 19; 21). FĂCLII — cinemascop :
Popular (16; 18,15; 20,30). CIRCUL FARA 
CUPOLA : Moșilor (16; 18; 20). CAIDUL 
rulează la cinematograful Donca Slmo 
(15; 17; 19; 21). S-A FURAT O BOMBA : 
Iile Pintllie (15; 17; 19; 21), G. Bacovla 
(18; 18; 20), C. David (15,15; 17; 18,45; 
20,30). PINZE__PURPURII : 8_ Mai (15; 17;

Luceafă-19; 21). FII FERICITA, ANI I : 
rul (16; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : 
televiziunii. 19.20 
copii : „Grădinița 
Transmisiune de 
Nottara“ — „CIND ____________ ____
DALII". In pauze : poșta televiziunii $1 
ultimele știri.

Orele 19.00 —
— Emisiune 

noastră“.
la Teatrul „C. I. 

ÎNFLORESC MIG-

Jurnalul 
pentru 

19,35 
..C.

pii nu urmează nici 
a școlii elementare, 
izbutesc să termine 
se, mai mult de un milion se opresc 
în pragul clasei a V-a. în Franța, po
trivit evaluărilor oficiale, necesitățile 
învățămîntului elementar penttu 1952 
se cifrează la 44.000 de noi învăță
tori, dar bugetul nu prevede fonduri 
decît pentru 24.000 de posturi. în R.F. 
Germană lipsesc anul acesta peste 
60.000 săli de clasă ; în Turcia 16.053 
de sate sînt cu desăvîrșire lipsite de 
școli. O adevărată plagă o constituie 
taxele școlare excesive într-o țară ca 
S.U.A., unde discriminările pe conside
rente de avere și stare socială fac ca 
pînă și liceul să devină practic un pri
vilegiu al celor avuți. Vorbind despre 
sistemul de învățămînt din S.U.A., ale 
cărui racile fac de multă vreme obiect 
de discuții publice și de critici în presă, 
președintele Kennedy a recunoscut re
cent, într-un mesaj adresat Congresu
lui S.U.A. că 8 milioane de americani 
care au depășit vîrsfa de 25 ani sînt 
analfabeți, că 400.000 elevi de curs se
cundar nu au putut pătrunde în licee 
din cauza lipse' de mijloace financiare.

lată cum arată binefacerile „lumii li
bere” în materie de învățămînt l

Avîntul învățămîntului public în țara 
noastră, alături de celelalte numeroase 
mijloace de răspîndire a culturii în ma
sele largi, face ca Romînia să fie as
tăzi o țară cu un nivel cultural de 
masă în continuă creștere. Anii care 
vin vor duce la o nouă dezvoltare a 
învățămîntului de toate gradele. E des
tul să amintim că numărul inginerilor, 
de pildă, va ajunge în 1965 la aproxi
mativ 80.000, pe lîngă zeci de mii de 
cadre tehnice medii. Răspunzînd cerin
țelor pe care le ridică grandiosul pro
gram al desăvîrșirii construcției socia
liste elaborat de partid, școala, sluji
torii ei sînt chemați să asigure temei
nica pregătire științifică a elevilor și 
studenților, să militeze pentru orienta
rea consecventă a învățămîntului spre 
o cît mai strînsă legătură cu viața, cu 
necesitățile producției, cu progresul 
fehnico-științific. îmbinarea cît mai 
strînsă a studiului elevilor, studenților 
din institutele tehnice cu cerințele pro
ducției, apropierea școlilor și a institu
telor de învățămînt agricol de munca 
unităților agricole socialiste, constituie 
o condiție esențială pentru 
de
Iul 
în 
trö 
ca 
de

formarea 
cadre temeinic pregătite, la nive- 
sarcinilor puse de partid și guvern 
fața industriei și agriculturii noas- 
în plin avînt. Este totodată necesar 
profesorii, organizațiile de partid și 
tineret diti școli să întărească neo

bosit latura 
școlară, să 
tineretului 
rale noi caracteristice 
noii ôrînduiri, să Cultive 
pentru învățătură și pentru 
nea aleasă, hotărîrea de a 
devotament acolo unde este 
sar, unde fiecare își poate 
cel mai bine cunoștințele și aptitudini© 
în interesul poporului și al construcției 
socialiste.

educativă în activifat-a 
dézvôlte în rîndurile 

studios trăsăturile mo- 
constructorilor 

dragostea 
proîesiu- 

muiici ca 
mai necc- 
vâlorific.a

JOI 1 MARTIE • Vreau să știu — 
orele 9,00 — I • Muzică din operele 
compozitorilor romlnl — orele 9,30 — I
• Muzică de cameră — orele 11,03 — I
• Pagini din operele lui Rossini — 
orele 12,15 — I • Concert de muzică 
populară romînească — orele 13,05 — I
• Emisiunea Studioului de radio Craiova
— orele 14,00 — I • Din creația de ope
retă a compozitorilor romlnl — orele 
14,03 — II e Muzică de cameră de Cle
ment! și Mozart — orele 14,50 —, II 
Muzică ușoară romînească — orele ,‘ț
— I • Duete din opera „Werther“ de 
Massenet — orele 15,40 — I • Piese pen
tru vioară de Kreisler — orele 18,15 — II
• Cîntă orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat din Arad — orele
16.45 — I • Din prelucrările de folclor 
ale compozitorilor noștri — orele 18,30
— II • Concert Liszt — orele 19,00 — II
• Transmisiune din Studioul de concerto 
a concertului orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunli. Dirijează Carol Litvin. 
In program : Concertul pentru orchestră 
de Sigismund Toduță, Concertul în fa 
minor pentru plan și orchestră de J. S. 
Bach ; Concertul în re major pentru 
pian și orchestră de Haydn (solistă : 
Viktoria Svihlikova (R. S. Cehoslovacă) ; 
Simfonia a III-a cu orgă de Saint-Saëns 
(la orgă : Helmuth Plattner)
19.45
dragoste — orele 
simfonică
• Muzică

orele
I • Din albumul melodiilor de 

21,15 — n • Muzică 
sovietică — orele 22,30 — II 

de cameră — orele 23,15 — II.

> vremea

ya fj

Timpul probabil pentru zilele de t, 1 
șl 4 martie : Vremea se menține umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Temporar 
vor cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie șl lapovlță Vint potrivit. 
Temperatura In creștere ușoară. Mini
mele vor ä cuprinse între plus 4 și 
minus 8 grade, iar maximele între 0 și 
plus 10 grade. Local ceață slabă.
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Primirea ambasadorului 
Ghanei de către ministrul 

Afacerilor Externe 
al R, P. Romine

Miercuri 28 februarie, ministrul 
Afacerilor Externe al R.P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Ghanei la Bucu
rești, Emmanuel Kodjoe Dadzie, în 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

Conferințele regionale 
de Cruce Roșie

în cadrul alegerilor Comitetelor' 
de Cruce Roșie s-au desfășurat în 
majoritatea regiunilor Conferințele 
regionale de Cruce Roșie.

Participanții la conferințe au ana
lizat activitatea desfășurată de or
ganizațiile regionale de Cruce Roșie 
în anul 1961, au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii în 
viitor, au ales noile comitete de 
Cruce Roșie, precum și delegați 
pentru Congresul Crucii Roșii.

Un nou traseu 
de autobuze în Capitală 

în cartierul Militari din Capitală 
ia ființă, cu începere de la 1 martie, 
traseul de autobuze nr. 68, avînd 
plecarea din bd. Libertății (farma
cie). Traseul va fi următorul: bd. Li
bertății, strada Conductei, bd. Păcii, 
strada Lucernei pînă la fabrica de 
mobilă „Tehnica Lemnului“.

TELEGRAME EXTERNE
Spre a acoperi acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva Cubei

Puterile occidentale au torpilat 
ședința Consiliului de Securitate

Luînd cuvîntul, V. A. Zorin a spus 
că esența problemei pe care Cuba 
o supune spre examinare Consiliu
lui de Securitate, constă în aceea 
că S.U.A. nu se mai mulțumesc cu 
acte de amestec grosolan în treburi
le interne ale Cubei și acțiuni de 
pregătire a unei noi agresiuni, ci 
pun astăzi în slujba scopurilor lor 
agresive față de Cuba una din or
ganizațiile regionale și anume Or
ganizația Statelor Americane.

Dacă orice țară ar fi lipsită de 
dreptul de a ridica în fața Consiliu
lui de Securitate o problemă impor
tantă pentru ea — a spus V.A. Zo
rin — atunci cui să se adreseze pen
tru apărarea suveranității sale, in
tereselor sale vitale? Să fie obliga
tă să se adreseze cuiva din afara ca
drului O.N.U.? Dar aceasta este ca
lea care duce la distrugerea O.N.U., 
calea folosirii forței pentru a rezol
va, în afara Consiliului de Securita
te, problema existenței unui stat.

V.A. Zorin a cerut în mod hotărît 
ca Statele Unite să înceteze acțiuni
le agresive împotriva Cubei și să 
respecte prin fapte și nu prin vorbe 
Carta O.N.U.

reprezentantului ß. P. Romîne

Lichidarea colonialismului trebuie 
înfăptuită prin măsuri concrete

Lucrările Comitetului Special al celor 17 state

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni cu cîștigurl. 
Tragerea de bază din 28 februarie 1962

N
um

ăr
ul

Cî
ști

gu
- 

ril
or

 
---

--
---

---
---

-- Oblig, 
ciștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nr. Parțială Totală

1 37055 24 75.000 75.000

1 50978 12 50.000 50.000

1 06301 38 25.060 25.000

1 44973 40 10.000 10.000

1 02677 24 5.000
• 1 07988 13 5.000

1 13990 32 5.000
1 29664 29 5.000
1 310-19 25 5.000

■ 1 33575 04 5.000
1 52457 35 5.000
1 55648 50 5.000 40.000

Termi-
na(ia
seriei

2.000
60 215 26 2.000
60 573 14 2.000 360.000
60 676 19

600 17 31 800
600 52 03 800
600 94* 20 800 1.440.000

1.992 TOTAL : 2.000.000
Talon nr. 9 (1963) întreg

Clștlgurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
șl 25 lei primesc V2, V4 respectiv V8 din 
clștlgurlle de mal sus, în care este cu
prinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunii ciștigătoare.

Plata cîștlgurilor se face prin unitățile 
C.E.C. proprii.

0 nouă victorie
BRUXELLES 28 (Agerpres). — învin. 

gînd marți seara, în meciul retur, cu 
3—0 (12, 11, 9) pe Brabo Volley Club 
Anvers, echipa Rapid București s-a 
calificat pentru turul următor al „Cupei 
campionilor europeni" la volei. Cores

a voleibaliștilor de la Rapid
pondentul sportiv al agenfiei „France 
Presse” scrie în comentariul său că 
„voleibaliștii romîni au confirmat su
perioritatea tehnică pe care au afișat-o 
duminică la Anvers unde au învins cu 
același scor formația belgiană".

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Romine

CONSTANȚA. — Prin telefon : Ju
cătorii romîni de tenis de masă au 
dominat întrecerile individuale ale ac
tualei ediții a campionatelor interna
ționale încheiate aseară la Constanța 
cucerind toate cele 5 titluri.

Campionul țării Radu Negulescu a 
cîștigat proba de simplu masculin în- 
vingînd în finală cu 3—0 (17, 12, 12) pe 
Fahazi (R.P. Ungară). Cîștigătoarea 
probei de simplu feminin a fost cu
noscută după desfășurarea 'a 5 seturi. 
Titlul a revenit maestrei emerite a 
sportului Maria Alexandru, învingă

toare cu 3—2 (—19, —19, 19, 19, 17) în 
fața talentatei jucătoare sovietice Pai- 
siarv, care în semifinală a învins cu 
3—0 pe Geta Pitică. Iată rezultatele 
înregistrate în finalele probelor de 
dublu : masculin — Negulescu, Rethi 
(R.P. Romînă) — Roszas, Fahazi (R.P. 
Ungară) 3—0; feminin : Geta Pitică, 
Maria Alexandru (R.P. Romînă) — 
Kerekes, Hevesi (R.P. Ungară) 3—2; 
mixt : Pitică. Negulescu (R. P. Romî
nă) — Alexandru, Cobîrzan (R. P. 
Romînă) 3—2.

IN CITE VA R ÎNDURI

INFORMAȚII
© La tragerea de amortizare a a- 

sigurărilor mixte de persoane 
A.D.A.S., din 28 februarie 1962, au ie
șit următoarele opt combinații de li
tere :

1) S.R.S.; 2) O.X.O.; 3) I.S.C.;
4) X.Ö.Z.; 5) F.K.M.; 6) G.Y.P.; 
7) G.Z.M.; 8) I.F.E.

în sala sporturilor de la Floreasca 
s-a disputat miercuri întîlnirea in
ternațională de handbal dintre repre
zentativa feminină a R.D. Germane și 
o selecționată divizionară alcătuită 
în majoritate din jucătoare de la 
clubul Știința, Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 13—13 (6—7).

★
Partidele disputate în cea de-a 19-a 

rundă a turneului interzonal de șah 
de la Stockholm s-au soldat cu cîte- 
va surprize. Astfel, Gheller a pier
dut la Pomar și Uhlmann la Portisch. 
Stein, cu negrele, l-a învins pe Schwe- 
ber, Teschner pe Aaron, iar partide
le Bisguier—Filip și Bilek—Bertok 
s-au terminat remiză. Fisher a între
rupt cu avantaj material în fața lui 
Korcinoi. S-a amînat partida dintre

Gligorici—Petrosian din cauza îm
bolnăvirii șahistului sovietic.

După 19 runde în clasament con
duce Fisher cu 13 1/2 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Gheller cu 
12 1/2 puncte, Filip 12, Petrosian 11 1/2, 
(1), Gligorici 11 (2). Korcinoi 11 (1). 
Pomar și Portisch 11 puncte.

★
S-a stabilit ca returul întâlnirii fe

minine de handbal dintre echipele 
Știința București și O. R. K. Belgrad 
din cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" să se dispute la 
7 martie la Belgrad. învingătoarea 
din această întîlnire va juca în fi
nală cu Spartak Praga care în semi
finale a eliminat pe Mulheim. cam
pioana R. F. Germane,

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS : Puterile occidentale au tor
pilat ședința din 27 februarie a 
Consiliului de Securitate convocat 
la cererea Cubei cu scopul de a 
se pune capăt acțiunilor ilegale ale 
guvernului S.U.A. față de guvernul 
Cubei.

Președintele Consiliului, Plimp
ton (S.U.A.), a dat cuvîntul repre
zentantului Angliei care „a expri
mat îndoială față de utilitatea“ a- 
probării ordinei de zi. Ca reprezen
tant al S.U.A., Plimpton l-a spriji
nit pe aliatul său din N.A.T.O. O 
poziție similară au adoptat ciankai- 
șistul, reprezentanții Franței, Irlan
dei, statului Chile, Venezuelei.

Pentru aprobarea ordinei de zi 
și în favoarea discutării acuzațiilor 
Cubei s-au pronunțat cu fermitate 
reprezentantul U.R.S.S., precum și 
reprezentanții Romîniei, R.A.U. și 
Ghanei.

Punîndu-se la vot propunerea ca 
ordinea de zi să fie aprobată, re
prezentanții S.U.A., Angliei, Fran
ței, Irlandei, Chile, Venezuelei, pre
cum și ciankaișistul s-au abținut. în 
consecință ordinea de zi nu a fost a- 
probată, deoarece nu a întrunit cele 
șapte voturi necesare.

Cuvântarea
NEW YORK 28 (Agerpres). în 

cadrul dezbaterilor din Consiliul de 
Securitate pe marginea adoptării 
ordinei de zi în problema ridicată 
de Cuba, a luat cuvîntul și repre
zentantul R. P. Romîne, M. Hașeganu, 
care a declarat următoaiele : Moti
vele indicate de unii membri ai 
Consiliului care s-au pronunțat îm
potriva includerii pe ordinea de zi 
a problemei ridicate în scrisoarea 
reprezentantului permanent al Cubei 
sînt ou totul nejustificate. Toți cei 
de față știu foarte bine că atît în 
cadrul Comitetului Politic, cît și în 
Adunarea Generală, delegația Sta
telor Unite a făcut presiuni mari 
pentru a suprima discuțiile, pentru 
a reduce cît mai mult numărul ace
lor delegații care vroiau să-și spu
nă punctul de vedere.

în prezent asistăm la aceeași tac
tică. Obiecțiile formulate de către 
unii din membrii Consiliului de 
Securitate urmăresc același scop și 
anume de a împiedica pe membrii 
Consiliului să expună poziția gu
vernelor lor față de problemele ri
dicate în scrisoarea reprezentantu
lui Cubei. O asemenea atitudine 
încalcă nu numai principiile demo
cratice care trebuie să existe în 
această organizație, dar chiar drep
turile elementare ale statelor mem
bre, prevăzute la articolele 34 și 35 
ale Cartei Națiunilor Unite, de a 
cere Consiliului de Securitate să 
dezbată și să rezoive problemele 
care pun în pericol securitatea și 
independența statelor.

Delegația mea a studiat cu aten
ție scrisoarea reprezentantului Repu
blicii Cuba din 22 februarie și con
sideră ca fiind fondate argumentele 
pe care el le aduce în favoarea 
discutării în cadrul Consiliului de 
Securitate a rezoluțiilor adoptate la 
Conferința de la Punta del Este, re-

zoluții care afectează securitatea 
țării sale, precum și menținerea pă
cii în zona Mării Caraibilor.

Prin aceste măsuri, care sfidează 
.principiile cele mai elementare ale 
dreptului internațional, Statele Uni
te urmăresc să submineze regimul 
politic instaurat de poporul cuban, 
să îndepărteze guvernul său legal, 
să forțeze poporul cuban să renunțe 
la independența sa politică și eco
nomică, să-1 oblige să adopte for
ma de guvernămînt impusă de Sta
tele Unite, singura formă declarată 
„compatibilă" cu sistemul interame- 
rican.

Conferința de la Punta del Este 
a reprezentat numai o etapă în 
cadrul unui complex de măsuri pe 
care Statele Unite le întreprind în 
prezent împotriva Cubei. Fapte ul
terioare au arătat că Statele Unite 
au avu» nevoie de hotărîrile acestei 
conferințe pentru a putea să acțio
neze sub paravanul unui organism 
colectiv.

Toate aceste acțiuni antrenează 
agravarea încordării internaționale 
în zona Mării Caraibilor și pot în 
orice moment să ducă la declanșa
rea unui conflict avînd consecințe 
imprevizibile.

Rezultă deci că, folosind hotărî
rile ilegale ale unui organism re
gional, Statele Unite încearcă să 
atragă un număr tot mai mare 
de membri ai O. N. U. în acțiuni 
contrare spiritului și principiilor 
fundamentale ale O.N.U. Aceste ac
țiuni subminează nu numai Organi
zația Națiunilor Unite, dar ele pun 
în pericol însăși pacea și securita
tea internațională.

Un refuz de a adopta ordinea de 
zi și de a discuta aceste probleme 
ar însemna un refuz al Consiliului 
de Securitate de a-și îndeplini sar
cinile pentru care el a fost creat.

NEW YORK 28 (Agerpres). — La 
27 februarie, Comitetul Special pen
tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale („Comitetul celor 17“), 
creat în conformitate cu hotărîrea 
sesiunii a 16-a a Adunării Generale 
O.N.U., a trecut la examinarea pro
gramului său de lucru.

Din comitet fac parte reprezentan
ții U.R.S.S., Poloniei, Iugoslaviei, In
diei, S.U.A., Angliei, Italiei și altor 
țări. In prima ședință, la 16 februa
rie, a fost ales președintele Comite
tului (reprezentantul Indiei) și vice
președintele (reprezentantul Repu
blicii Mali).

In ședința din 27 februarie s-au 
cristalizat două poziții : prima tin- 
zînd la amînarea termenelor de tra
ducere în viață a Declarației și a 
doua preconizînd acțiuni imediate 
pentru înfăptuirea neîntîrziată a 
principiilor Declarației.

Reprezentanții puterilor coloniale 
au cerut ca țărilor și popoarelor co
loniale să li se acorde în mod „trep
tat și prudent“ independență. Dele
gatul S.U.A. a propus de fapt trans
formarea Comitetului într-un organ 
de strîngere a informațiilor. Delega
tul Angliei, care a aprobat cu entu
ziasm poziția S.U.A., a declarat că 
Anglia nu-și poate declina „răspun
derea“ pentru soarta coloniilor sale.

Delegatul Republicii Mali și-a ex
primat totalul dezacord față de a- 
ceastă poziție. Comitetul celor 17, a 
spus el .trebuie să elaboreze hotă- 
rîri concrete în vederea traducerii 
cît mai rapide în viață a Declarației. 
El a propus ca în primul rînd Co
mitetul să se ocupe de soarta unor 
teritorii ca Angola, Mozambic și 
Kenya.

,V. A. Zorin, reprezentantul U.R.S.S., 
a amintit cele spuse de N. S. Hruș- 
ciov la a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și anume că în 
prezent sarcina principală constă în 
aceea ca voința popoarelor, exprima
tă în Declarație, să fie tradusă în 
.viață.

V. A. Zorin a propus ca în primul 
rînd Comitetul să acorde atenție 
continentului african, unde mai e- 
xistă 27 teritorii coloniale și sub tu
telă, cu o populație de peste 50 de 
milioane de oameni.
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Rezultatele preliminare
DELHI 28 (Agerpres). — TASS. 

La Delhi au fost publicate rezulta
tele preliminare ale alegerilor pen
tru adunările legislative ale state
lor și pentru Camera Populară. în 
alegerile pentru adunările legisla
tive ale statelor, au fost anunțate 
rezultatele într-un număr de 1.709 
circumscripții electorale. Congresul 
Național Indian a obținut 1.059 de 
mandate, Partidul Comunist din

le alegerilor din India
India — 87, Partidul Socialist Popu
lar (Praja) — 55, „Jan Sangh" — 
56, „Swatantra" — 89, alte' partide 
și independenții — 363 locuri.

în alegerile pentru Camera Popu
lară au fost anunțate rezultatele 
dintr-un număr de 214 circumscrip
ții electorale. Congresul Național 
Indian a obținut 152 de mandate, 
Partidul Comunist din India — 15.

Twist“~ui alarmează pe psihiatri și chirurgi99

Recent, săptămînalul 
american „Newsweek" a 
înserat la rubrica medi
cală o notă despre 
faimosul „dans” mo
dern twist, care, în
locuind rock-and-roll-ul, 
face ravagii în prezent 
în S.U.A. „Pretutindeni 
în S.U.A., scrie revista, 
medicii se lovesc de vic
timele „twist”-ului. în 
general, amatorii de 
„twist" capătă' entorse și 
întinderi de mușchi. E- 
xistă, însă, și cazuri cînd 
este nevoie de interven
ția chirurgului".

Psihiatrii și sociologii 
americani, discutînd des

pre acest „nou dans a- 
merican”, sînt de pă
rere că twist-ul este 
o influență a dansului 
primitiv al sălbaticilor. 
Alții spun că twist-ul nu 
exprimă nimic altceva 
decît decăderea gustului 
tineretului american. în 
sfîrșit, potrivit unei pă
reri foarte răspîndite, 
twist-ul a fost creat, i 
s-a făcut reclamă și a 
fost aruncat poporului 
ca narcotic împotriva 
preocupărilor sociale. A- 
ceste din urmă afirmații 
se bazează pe rezultate
le unei anchete în rîn- 
dul amatorilor de twist.

Maj există însă și o 
altă latură a twist-ului

— cea comercială. Au și 
început să ruleze pe e- 
crane trei filme consa
crate twist-ului, s-au 
vîndut un milion d,e 
discuri cu muzică de 
twist, s-au pus în vîn- 
zare ghete „regele twist- 
ului" sau ruj de buze 
„îmi place nebunește 
twist-ul" etc. Revista 
„Twist”, apărută foarte 
recent, scrie : „Drept 
bază pentru twistomania 
națională slujește .un 
program comercial bine 
chibzuit... Twist-ul a de
venit mult mai mult de
cît un dans. El a devenit 
o mare industrie, care 
aduce foarte multi bani",

Cel mai frumos dar pe care l-au 
pregătit locuitorii dé pe malurile 
Volgăi Congresului XXII este, fără 
îndoială, hidrocentrala.

O singură cifră e suficientă să 
sugereze amploarea lucrărilor de 
aici : 166 milioane metri cubi. 166 
milioane metri cubi de pămînt au 
fost excavați, mutați, prelucrați 
pe șantierul hidrocentralei.

Și încă un exemplu : în construc
țiile de beton armat ale hidrocen
tralei au fost folosite cinci milioa
ne jumătate de metri cubi beton și 
armătură.

Nu-i greu să ne dăm seama ce 
aparatură tehnică colosală necesi
tă o asemenea construcție : un
baraj de 5 kilometri pe care cir
culă pe două linii paralele trenuri 
și pe autostrăzi largi — mașini. O 
hidrocentrală aflată în corpul ba
rajului în care ar putea încăpea 
clădirea Universității Lomonosov 
din Moscova. Ecluze care ridică la 
o înălțime de 26 metri vase de 
mare tonaj. Și, în sfîrșit, o produc
ție de 11,5 miliarde kilowattore 
anual.

Dar hidrocentrala de la Voljski
— „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S."
— nu are numai proporții giganti
ce. Ea e și foarte frumoasă. Vei 
trăi adevărate emoții estetice vi- 
zitînd-o.

La intrarea în hidrocentrală, 
pe uriașul trup al barajului, se 
află un basorelief de dimen
siuni impresionante. In relief alb
— un grup simbolic : un bărbat 
purtînd pe spate un ciocan de mi
ner, o femeie în mînă cu un porum
bel și un tînăr lansînd un sputnic. 
Fundalul, într-un roșu închis, repre
zintă profilul alungit al unei femei 
care ține în mîna ce se întinde peste 
întregul basorelief simbolul ener
giei electrice. în centru și în par
tea stîngă, grupuri de muncitori în 
diferite faze ale construcției, reali
zați în mozaic policrom. Betonul 
colorat în masă — alb. cenușiu, 
roșcat etc. — din care e realizată 
această operă de artă unică, pro
duce efecte artistice neaștepta e.

Apoi, sala mașinilor: o simfonie de 
culori. Pereții : unul e vernil, ce
lălalt alb, al treilea galben. Ta

vanul ondulat răsfrînge lumină flu
orescentă. Formele cilindrice ale 
pompelor au o culoare galbenă, 
partea superioară a turbinelor un 
roșu aprins, pe jos un mozaic alb 
strălucitor, iar în jurul turbinelor, 
negru...

O priveliște minunată ți se 
deschide în fața ochilor cînd urci 
pe baraj. De o parte, la o adîn- 
cime de 26 metri, spumegă 
Volga țîșnită din porțile barajului. 
De cealaltă, se întinde, deocam
dată calmă, cu suprafața slab 
vălurită de vînt, „Marea". Ca să se 
creeze noua mare au fost mutate 
126 de așezări cu aproape 20.000 
case și construcții. Vapoare mari 
cu pasageri și mărfuri lasă în 
urma lor dungi albe pe întinderea 
albastră... Nu-i vezi capătul. Are 
o lungime de 600 kilometri 1

Pe malurile mării, pînă departe, 
se sapă canale. „Aurul albastru" va 
pătrunde pe un teritoriu sterp de 
milioane de • hectare, reîntor- 
cîndu-1 la viață.

Șiruri nesfîrșite de camioane go
nesc pe șoselele asfaltate, spre ele
vatoare. Pînă la terminarea hidro
centralei grînele trebuiau descărca
te de pe camioane, pe malul stîng 
al Volgăi, încărcate în șlepuri care 
treceau Volga spre malul drept și 
încărcate din nou ne camioane. 
După o asemenea „călătorie" fie
care grăunte se scumpea aproape 
de două ori. Astăzi, trecînd peste 
baraj, camioanele și trenurile a- 
jung în cîteva minute de pe malul 
stîng pe cel drept...

Un conflict între constructori 
și ihtiologi...

Privesc de pe înălțimea baraju
lui oglinda liniștită a Volgăi. Din 
cînd în cînd, într-un loc sau altul, 
luciul e frînt de o neașteptată iz
bucnire de apă. Sînt sturionii. De 
milenii trec sturionii pe Volga în 
sus să-și depună icrele în locuri 
știute numai de ei și apoi să se 
întoarcă în mare urmați de noi ge
nerații. Acum, în fața lor, s-a ri
dicat giganticul piept al baraju
lui. Și sturionii nu sînt o bogăție 

de neglijat. 75 la sută din acești 
prețioși pești cu icre negre trăiesc 
în bazinul Caspicii și Volgăi.

Ihtiologii se arătau, pe bună drep
tate, neliniștiți. Ce se va întîm- 
pla cu sturionii ? Ei nu se pot 
doar înmulți în cursul inferior al 
Volgăi... Și, totuși, hidrocentrala nu 
putea să nu fie construită. Dispu
te multe între ihtiologi și con
structori, memorii. Și în sfîr
șit, s-a găsit soluția. Sau, mai 
bine zis, cîteva soluții care vor 
duce nu numai la păstrarea bogă
ției actuale de pește, ci și la o 
creștere permanentă a ei. In pri
mul rînd, în corpul barajului s-a 
născut o construcție unică în lume: 

Un aspect cd hidrocentralei de la Volgograd

...un lift pentru pești. Am privit 
cu uimire și admirație munca aces
tui lift original, cu o capacitate de 
1.800 m.c. In primele 8 zile de lu
cru ascensorul „a ridicat" din Volga 
inferioară în noua mare peste 6.000 
de sturioni și alte specii de pește.

Cum de nimeresc, totuși, sturionii 
în canalul liftului ? Barajul are 
doar 5 kilometri, iar canalul nu
mai cîteva zeci de metri 1 Rațio
namentul bazat pe experiența ihtio- 
logilor era simplu : sturionii înoa
tă întotdeauna împotriva curentu
lui. Or, curent puternic există nu
mai în canal. E adevărat că nu 
toți sturionii ajung deocamdată în 
canal. Sar, se zbat, se ciocnesc de 
baraj. .Dar, după cum mă asigură 
colegii mei, cu timpul li se va crea 
o a doua deprindere. A doua na
tură. Și vor înota direct spre lift, 
fără să-l mai caute...

Dar ihtiologii nu puteau să se 
mulțumească numai cu atîta. Pînă 
acum au populat marea cu peste 
30.000 de pești. Se termină lîngă 
Volgograd construcția „Uzinei de 
sturioni", care va „înmulți" această 

specie cu 3,7 milioane anual. Pînă 
în 1965 se vor construi încă 7 ase
menea „uzine"..,

Marea școală
Am greși, însă, dacă am crede 

că noua hidrocentrală „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S." înseamnă 
numai uriașa putere de 2,5 milioa
ne kW sau irigarea a milioane de 
hectare de pămînt. Căci împreună 
cu giganticul baraj, cu noua mare, 
cu noile clădiri moderne ale ora
șului Voljski, au crescut și oame
nii. Hidrocentrala a fost o mare 
școală unde mii și mii de oameni 
au învățat cum să creeze soarele 
cu mîinile lor, cum să pună teme
liile societății comuniste.

Au venit în stepa aridă și au lo
cuit în corturi. Au lucrat pînă la 
brîu în apa înghețată. Au turnat 
beton la geruri de minus 40° C. Au 
montat la zeci de metri înălțime, sub 
dogoarea soarelui de stepă, cabluri 
și instalații energetice. Iar după 
ore de încordare fizică și spiritua
lă, au învățat. Au terminat școli 
serale și institute. Au dobîndit zeci 
de noi meserii. Trăsăturile lor de 

caracter s-au înnobilat cu noile 
trăsături ale omului societății co
muniste. 26.0.00 de entuziaști și mi
nunați constructori a crescut hidro
centrala.

Unul din ei e Ilya Demenko, un 
tînăr de statură mijlocie, subțirel, 
cu o figură lunguiață, acoperită de 
un ciuf blond. Sub o frunte largă, 
mă privesc ochi albaștri, neas- 
tîmpărați. Are 33 de ani. Cînd a 
venit pe șantier avea 25. Aici s-a 
calificat ca betonist, aici a următ 
școala serală. Aici și-a început 
noua viață de familie.

— împreună cu hidrocentrala a 
crescut fiecare din noi — mi-a 
spus. De acum înainte vrem să lu
crăm mai mult și mai bine : ge
nerația noastră va trăi doar în 
comunism I

Pe pieptul tînărului șef al brigă
zii complexe de betoniști strălu
cește o medalie de aur. O privesc 
'cu atenție și nu-mi vine să cred 
ochilor. Cum s-a nimerit pe piep
tul unui muncitor al hidrocentralei 
medalia de aur ce se acordă de 
obicei colhoznicilor care dobîn- 
desc realizări deosebite la recolte 
sau creșterea vitelor, inovatorilor 
din uzine și fabrici?

Desigur că nu din întîmplare 1 
s-a acordat lui Ilya Demenko me
dalia de aur a Expoziției uniona
le. Tînărul brigadier a fost iniția
torul aplicării pentru prima oară 
în construcția de hidrocentrale a 
betonului prefabricat. Apoi, mai 
tîrziu, la betonarea podului de pe 
baraj, Ilya Demenko a adus iar o 
inovație : folosirea apei la prepa
rarea betonului, încălzită cu ajuto
rul injectoarelo.r de abur. Prin apli
carea noii metode s-au realizat 
mari economii de timp, și mijloace 
materiale. Dar ceea ce era mai 
important, calitatea betonului era 
excepțională 1 Experiențele lui De
menko au devenit cunoscute la 
Moscova. Au fost studiate, analizate, 
experimentate. Rezultatul : metoda 
lui Demenko extinsă pe plan unio
nal a adus economii de milioane 
de ruble 1

Iată numai unul din episoadele 
muncii tînărului cu neastîmpăr în 
priviri. Dar cîte fapte într-adevăr 
eroice, ce experiență uriașă de 
viață, nu stau în spatele anilor pe- 
trecuți la construcția hidrocentra
lei 1

Astăzi, alături de medalia Expo
ziției unionale, pe pieptul lui De
menko strălucește și o mică stea 
de aur. La Inaugurarea hidrocen
tralei, lui Ilya Demenko f s-a con
ferit înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste.

<— Iată acum hidrocentrala ter- 

minată... Ce ai de gînd mai de
parte? — îl întreb.

— Plec la hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk. Experiența pe care am 
cîștigat-o aici o să-mi prindă bine. 
Cu cît o să construim mai repede 
hidrocentrala, cu atît mai mult ne 
apropiem de comunism.

Majoritatea constructorilor hi
drocentralei de pe Volga pleacă 
spre alte mari șantiere ale cons
trucției comunismului. Mulți dintre 
ei sînt deja departe. Ei trimit scri
sori de la marile hidrocentrale de 
la Bratsk și Krasnoiarsk, de pe 
malul Kamei și Ehiseiului, al Ni- 
prului și al Angarei și chiar de la 
barajul de la Assuan din Egipt sau 
din Afganistan...

Hidrocentrala de pe Volga, cU 
problemele ei complexe ridicate 
de construcția unui asemenea gi
gant de beton și oțel pe teren ni
sipos (în locul tradiționalelor 
stînci), de aplicarea unor noi 
metode industriale în construcții, 
de cucerirea unui ritm nemaicunos
cut în lucrările hidroenergetice, a 
crescut specialiști excelenți. Lă 
Volgograd a fost generalizat și 
dezvoltat tot ce era mai înaintat în 
experiența construcțiilor hidroteh
nice mondiale.

Mulți și-au făcut o profesiune a 
vieții din construcția de hidrocen
trale. Ei încep cu șantiere și con
tinuă cu șantiere.

Am cunoscut o asemenea familia 
la Volgograd. Simion și Ekaterina 
Egorov, geologi amîndoi. S-au 
cunoscut pe un șantier. Acolo, îm
preună cu marea de la Uglici, li 
s-a născut și primul copil. Orașul 
constructorilor era pe terminate. 
Din barăci, tinerii s-au mutat în
tr-un frumos apartament. Bunica —• 
mama Ekaterinei — era fericită : 
în sfîrșit, au scăpat de baracăl Dar 
construcția hidrocentralei era pe 
sfîrșite. Și tinerii și-au făcut ba
gajele și, împreună cu bunica, au 
plecat pe un alt șantier. Fiecare 
din cei cinci copii ai geologilor 
Simion și Ekaterina s-a născut pe 
locuri unde tălăzuiesc astăzi noi 
mări.

Acum, bunica s-a obișnuit și ea 
cu șantierele. Și cît de frumos e, to
tuși, apartamentul lor de la Voljski 1 
Dar hidrocentrala e terminată. S-a 
și apucat să facă singură baga
jele...

— Ce să-i faci, asta e viața da 
constructor — lămurește ea astăzi 
alte bunici.

O generație fără astîmpăr, plină 
de forță și abnegație — o genera
ție a comunismului.

TOMA GEORGE MAIORESCU
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voi, cititorii 
bătăile inimii 
vecine, aflați

ULTIMELE ȘTIRI

LA MOSCOVA A APĂRUT(WÜNICATUL CU PRIVIRE LA ÎNTÎLNIRILE

In Editura de Stat pentru Litera
tură Beletristică din Moscova a a- 
părut un volum de nuvele romînești 
contemporane. Aceasta este ultima 
parte a Antologiei de nuvele romî- 
nești apărută în limba rusă. Primele 
două volume ale Antologiei, apăru
te anterior, cuprind 
ceputurile literaturii 
cel
In 
ale 
hail
nuvele de Eugen Barbu, Mihai Beniuc,

nuvele de la m- 
noastre pînă la 
război mondial, 
incluse lucrări 

scriitor Mi-

de-al doilea 
volum sini 
marelui nostru
Sadoveanu. Volumul cuprinde

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Agenția TASS transmite comunicatul 
cu privire la întîlnirile dintre Nikita Hrușciov și Walter Ulbricht :
între 26 și 28 februarie s-a aflat 

la Moscova tovarășul W. Ulbricht.
în zilele de 26 și 27 februarie au 

avut loc întîlniri între tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
tovarășul W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G. în 
cursul acestor întîlniri a avut loc 
un temeinic schimb de păreri în 
problemele încheierii Tratatului de 
pace german și normalizării în baza 
acestui tratat a situației din Berli
nul occidental, precum și în 
probleme internaționale care 
teresează cele două state.

Au fost discutate, de asemenea, 
problemele dezvoltării continue a 
relațiilor strînse și frățești dintre 
Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Germană și, în special, 
problemele lărgirii colaborării eco
nomice și dezvoltării relațiilor teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
cele două țări.

Schimbul de păreri a arătat de
plina :dentitate a pozițiilor Uniunii 
Sovietice și Republicii Democrate 
Germane în problemele legate de 
reglementarea pașnică cu Germania 
și în 
nale 
mele 
două

S-a căzut, de asemenea, de acord 
asupra volumului livrărilor reci
proce sporite de mărfuri pe anul 
1962 între U.R.S.S. și R.D.G. și asu
pra acordării de credit suplimentar 
în mărfuri de către Uniunea 
vietică Republicii Democrate 
mane. ,

întîlnirile și convorbirile 
desfășurat într-o atmosferă 
și cordială, în condițiile înțelegerii 
reciproce și unanimității depline în 
toate problemele discutate.

La convorbiri au participat :
Din partea sovietică : L. I. Brej

nev, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului

alte 
in-

celelalte probleme internațio- 
actuale, precum și în proble- 
relatiilor reciproce dintre cele 
țări'.

So- 
Ger-

s-au 
caldă

NU — armelor 
atomice ’

Declarațiile 
unor deputați norvegieni

Cercuri largi ale opiniei publice 
din Norvegia se pronunță împotriva 
armei atomice. De aceea, guvernul 
norvegian trebuie să sprijine pe 
de-a-ritregul planul. cu privire la 
crearea „unui club denuclearizat“ — 
a declarat deputatul Finn Gustav
sen, din partea Partidului Socialist 
Popular.

Planul care prevede crearea unei 
zone denuclearizate este simplu și 
clar. El urmărește preîntâmpinarea 
apariției unor noi puteri atomice, a 
declarat deputatul Partidului Vens
tre — Gunnar Garbo.

Sovietului Suprem al U.R.S.S., F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și M. G. Per- 
vuhin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R.D.G.

Din partea Republicii Democrate 
Germane : B. Leuschner, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
președinte ad-interim al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., 0. Win
zer, prim-locțiitor al 
Afacerilor Externe al 
Dölling, ambasadorul 
U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a oferit un dejun 
în cinstea lui W. Ulbricht.

La 28 februarie, W. Ulbricht 
persoanele care-1 însoțesc precum
și M. G. Pervuhin, ambasadorul 
U.R.S.S. în R.D.G., au plecat la 
Berlin.

V, Em. Galan, Aurel Mihafe, Fran
cise Munteanu, Nagy Istvan, Zaharia 
Stsncu, Siito Andras și alfii.

In prefafa la acest volum cunoscu
tul scriitor sovietic Boris Polevoi, 
scrie între altele :

„Citind culegerea, 
sovietici parcă auziți 
acestei țări frățești 
trecutul ei, viața și înfăptuirile ei 
de azi, faceți cunoștință cu oa
meni interesanțl și, sînt convins că 
veți îndrăgi pe acești minunați oa
meni care acum construiesc cu 
avînt socialismul în țara lor".

ministrului
R.D.G., R.
R.D.G. în

Și

Noi măsuri de izolare a lui Gizenga
LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — 

Ca și pînă acum Antoine Gizenga se 
află izolat pe insula Bolabemba, si
tuată la gurile fluviului Congo. Presa 
locală și autoritățile oficiale încearcă 
să treacă sub tăcere condițiile în 
care trăiește Gizenga.

La Leopoldville s-a aflat că autori
tățile au luat noi măsuri care urmă
resc izolarea și mai strictă a patrio
tului congolez de restul lumii.

Sutele de mii de militari francezi 
cu care a fost fmpînzită Algeria 
n-au putut Infringe rezistența popu
lației algeriene, hotâritâ sâ-și cuce
rească libertatea și independența. 
Iată o Imagine de Ia o mare mani
festație patriotică, in cadrul căreia 
participanții poartă drapele ale 
Frontului de Eliberare Națională.

Os o

franco algeriene 
in faza finală
fost

Con-
Al-

cial data reînceperii tratativelor 
franco-algeriene, observatorii con
sideră că ele vor putea fi reluate 
în foarte scurt timp.

-----------0*0-----------  

Dezarmarea ar pune capăt 
înapoierii economice 

Comentariul săpfămînalului „India"

consolidaiea păcii, spre lichidarea 
definitivă a colonialismului. Țările 
din Asia, Africa și America Latină 
sînt deosebit de interesate în pro
blema dezarmării. Popoarele aces
tor țări consideră că în cazul cînd 
s-ar ajunge la dezarmare, țările in
dustriale le-ar putea acorda un a- 
jutor mai mare, pe care ele inten
ționează să-l folosească pentru a 
pune capăt sărăciei, dependenței 
economice și pericolului unei noi 
înrobiri.

DELHI 28 (Agerpres). — Ziarele 
indiene continuă să comenteze pe 
larg propunerea lui N. S. Hrușciov 
ca lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare să înceapă la 
nivelul șefilor de guverne (de state).

Această propunere, scrie săptă- 
mînalul „INDIA", demonstrează din 
nou că Rusia nu-și cruță forțele pen
tru rezolvarea problemei dezarmă
rii. Rusia a sprijinit întotdeauna 
năzuința popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină, spre destinde
rea încordării internaționale, spre

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
Din inițiativa Comitetului pentru a- 
părarea libertății Danemarcei împo
triva aderării la „Piața Comună“ a 
avut loc la Copenhaga un mare mi
ting. La el au participat reprezen
tanții unor țări ale căror cercuri 
conducătoare încearcă să atragă sta
tele lor în alianța politico-comer- 
cială în care Germania occidentală 
ocupă un rol dominant.

La miting au luat cuvîntul Koni 
Zilliacus, membru în parlamentul 
englez, Erland Mikkelsen, militant 
cunoscut al mișcării sindicale din 
Norvegia, Erland Fon Hofsten, cu
noscut militant pe tărîm obștesc din 
Suedia, și alții.

„într-un viitor apropiat, a arătat 
ziaristul danez P. Overhord, astfel 
de mitinguri ca acesta nu se vor 
mai putea organiza. Nimeni nu ne

va permite să ne spunem părerea. 
Tratatul de la Roma (cu privire la 
„Piața Comună“) este în primul rînd 
un tratat politic și militar".

In prezent, a declarat Koni Zillia- 
cus, „Piața Comună“ nu se bucură 
de sprijinul majorității poporului. 
Dacă guvernul conservator al lui 
Macmillan va încadra Anglia în 
„Piața Comună“, fără să se sfă
tuiască cu poporul, laburiștii vor 
organiza viitoarea campanie electo
rală sub lozinca': Pentru 
gliei din Tratatul de la 
cred în poporul englez, 
în încheiere Zilliacus.

ieșirea An- 
Roma. Eu 
a declarat

TUNIS 28 (Agerpres), -
La 28 februarie, la Tunis a 

dat publicității comunicatul 
siliului Național al Revoluției 
geriene, în care se spune că „după
discutarea rezultatelor, tratativelor 
cu guvernul Republicii Franceze, 
Consiliul Național al Revoluției 
Algeriene a împuternicit guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria să 
continue tratativele".

★
Agenția FRANCE PRESSE anunță 

că la Tunis „se afirmă că obținînrl a- 
cest mandat din partea C.N.R.A,, 
G.P.R.A. este autorizat de aci înain
te să proclame încetarea focului în 
cadrul ultimei faze a tratativelor fran
co-algeriene”.

*
PARIS 28. — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
în urma publicării comunicatului 

Consiliului Național al Revoluției 
Algeriene, deși nu s-a anunțat ofi-

■ »S

Dezmățul fasciștilor 
din 0. A. S.

PARIS 28 (Agerpres). — Agențiile 
de presă transmit noi relatări cu 
privire la intensificarea acțiunilor 
criminale ale ultracolonialiștilor din . 
O.A.S. îndeosebi în ultimele zile, 
cînd întreaga lume așteaptă anun-

• într-o singură zi 62 de aten
tate în Algeria « Furturi la 

bănci în plină zi.

Răsfoind presa străină

țarea rezultatului tratativelor fran
co-algeriene. Numai în cursul zilei 
de marți în principalele orașe ale 
Algeriei au fost semnalate 62 de 
atentate, înregistrîndu-se 24 de 
morți și 51 de răniți. La Alger nu
meroși algerieni au fost strangulați 
în plină zi, sub privirile impasibile 
ale forțelor de poliție.

France Presse subliniază că de 
unde pînă acum ultracolonialiștii din 
O.A.S. își îndreptau atacurile împo
triva unor „victime dinainte desem
nate", acum ci ucid cu totul la în
tâmplare.

Tot în cursul zilei de marți, au 
fost înregistrate numeroase furturi 
de arme și bani. La Constantine, 
Oran, Alger și în alte orașe, bande 
înarmate au sustras din bănci o

Un aspect al puternicelor demonstrații pentru pace și dezarmare desiășurate recent la Milano.

exemplară a fostu- 
și a complicilor săi. 

pronunțarea 
moarte în contu-

»«MW

acestui „plan de

«g
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publica,La propunerea unui număr de cititori, ziarul nostru va 
bilunar, cronici ale evenimentelor internaționale.

In ce privește desfășurarea vieții internaționale in
timp, evenimentul 
publice mondiale 
N. S. Hrușciov 
arătat mijlocul 
a dezarmării : 
nivel înalt.

, In această
frontul luptei anticolonialiste. In fruntea lor se situează intrarea în 
faza finală a tratativelor franco-algeriene, în vederea încetării răz
boiului din Algeria. Poporul indonezian și-a manifestat cu tărie 
hotărîrea de a elibera Irianul de vest. In Vietnamul de sud și în 
Laos amestecul direct al imperialiștilor americani nu a putut con
solida poziția șubredă a marionetelor lor. Planurile colonialiste de 
a răsturna guvernul Cheddi Jagan din Guyana britanică au dat 

■ greș. Uneltirile agresive ale S. U. A. împotriva Cubei au avut 
un efect contrar celui scontat la Washington : mișcarea de solidari
tate cu Cuba s-a întărit și mai mult.

Desfășurarea vieții internaționale reflectă o creștere în amploare 
și intensitate a luptei popoarelor pentru a împrăștia norii încordării, 
pentru a înlătura spectrul războiului nuclear și a pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru a lichida

ultimul 
opiniei 

ale lui
dominant care a captat atenția 

l-au constituit cele două mesaje 
în problema tratativelor pentru dezarmare. Ele au 
cel mai sigur pentru a urni din loc vitala problemă 
începerea lucrărilor Comitetului celor 18 state la

perioadă evenimente importante au avut loc și pe

internaționale
Puterile occidentale și-au menținut 

vechea poziție, susjinînd ca la Geneva 
să plece cel mult miniștrii de Externe, 
sau eventual niște „înalfi funcționari" 
cu rolul de a... clarifica pozifiile. 
Nici nu mai trebuie amintite vrafurile 
de dosare și procese-verbale — singu
rele rezultate rămase de pe urma dis
cuțiilor duse, în ultimii 15 ani, pentru 
„clarificarea" pozițiilor. Și totuși 
puterile occidentale mai pretind că... 
ar mai fi de „elucidat“ pozițiile cînd, 
de fapt, totul a fost precizat și răspre- 
cizat. Esențialul 
în. „clarificări", ci 
de a se realiza o 
înfăptui principiile 
la dezarmare, adoptate de 
Generală a O.N.U. la a 16-a

consfă acum nu 
în mijlocul radical 
înțelegere, de a se 
generale

între timp, masele își tac auzit cu 
tot mai multă tărie glasul, cerînd în
cetarea cursei înarmărilor, interzicerea 
armelor și experiențelor nucleare. Pu
ternicelor manifestații antiatomice din 
Anglia li se adaugă demonstrațiile stu. 
denților și femeilor din S.U.A., mitingu
rile și adunările penfru pace și dezar
mare din Italia, pregătirea unor noi 
marșuri antinucleare în Danemarca etc. 
Ideea tratativelor la nivel înalt în pro
blema dezarmării cucerește masele. 
Acest lucru este recunoscut pînă și de 
un ziar ca „New York Times", care 
scrie cu îngrijorare : „Noua agitație fe
brilă în favoarea unei întîlniri la nivel 
înalt s-a extins asupra întregii lumi, 
aproape ca o epidemie... Nimeni nu 
nutrește o mare convingere că această 
maladie ar putea fi prevenită". „Este 
absolut limpede — scrie ziarul englez 
„Guardian" — că astăzi nu se poatecu privire

Adunarea realiza nici un progres fără o întîlnire 
sesiune. la nivel înalt".

Algeria iși cucerește independența

rușinosul sistem al colonialismului.

abordată cu
cu

Dezarmarea — o problemă care trebuie 
toată răspunderea

De două ori, la un interval scurt.
Uniunea Sovietică a formulat propune
rea ca șefii de guverne (de state) ai 
țărilor reprezentate în Comitetul celor 
18 să se întrunească la 14 martie la 
Geneva, pentru a rezolva de la început 
principalele dificultăți și divergente 
existente și a netezi astfel terenul în 
vederea încheierii unui tratat de dezar
mare. Cele două mesaje ale lui N. S. 
Hrușciov sînt o expresie a nedesmin- 
fitei tenacități și a înaltei răspunderi 
cu care Uniunea Sovietică abordează 
problema desființării integrale și de
finitive a mașinii de purtat războaie.

Oricui îi este clar — și acest lucru 
îl recunosc chiar și cercurile oficiale 
occidentale — că dezarmarea, această 
problemă cheie a contemporaneității, 
afectează interesele cele mai profun
de, însăși soarta popoarelor. Pentru a 
începe o operă atît de monumentală 
este firesc deci să fie puse în mișcare 
„marile mijloace“. Cînd vrei să mufi un 
munte din loc, nu te prezinfi cu tîr- 
năcopul, cl cu excavatoare gigantice. 
In mesajul adresat președintelui Ken
nedy, N. S. Hrușciov arată, pe buni

dreptate, că cel care pot obține 
cea mai mare șansă de succes un pro
gres în tratativele de dezarmare sînt 
cei investiți cu toate împuternicirile șl 
care dețin rolul conducător în deter
minarea politicii.

Chemarea Uniunii Sovietice la rea
lism, la rațiune, i-a găsit pe cîrmuitorii 
occidental adînc preocupați — însă nu 
de dezarmare, ci de mărirea potenția
lului lor milifar : oficialitățile erau toc
mai în toiul preparativelor penfru a 
relua experiențele nucleare în atmos
feră cîf mai curînd — cam în jurul da
tei cînd urmează să înceapă conferința 
de la Geneva. Al doilea mesaj al lui 
N. S. Hrușciov, după cum reiese din 
presa apuseană, a sfîrnit la Washington 
chiar iritare. Washingtonul a respins 
propunerea sovietică cu o neobișnuită 
grabă : la mai puțin de 12 ore de la 
primirea mesajului lui N. S, Hrușciov.

Unii comentatori occidentali au în
cercat să distingă un „contrast" între 
graba Washingtonului și inițiala „tă
cere prudentă" a Londrei. în fond însă 
conținutul notei de răspuns engleza a 
fost asemănător cu conținutul răspun
sului american.

Șapte ani de război sîngeros, sufe
rințe și distrugere, sute de mii de fa
milii algeriene și franceze îndoliate — 
un bilanf tragic în istoria celor două 
popoare. Soluția militară, penfru care 
Franja a irosit fonduri uriașe din buget 
și a împînzif Algeria cu o armată de 
peste 500.000 de oameni, s-a dovedit 
falimentară. Deși mult inferiori ca nu
măr și armament, luptătorii algerieni 
au înscris pagini luminoase de eroism 
și spirit de sacrificiu, arăfînd întregii 
lumi că în condițiile epocii noastre, 
nu există forță care să poată înăbuși 
năzuința unui popor la libertate 
și independență. Pacea în Algeria 
nu putea fi încheiată decît prin trata
tive în condiții de deplină egalitate 
între cele două părfi.

După îndelungate încercări de a a- 
propia pozițiile, ultimele tratative fran
co-algeriene, care au avut loc în se
cret între 11 și 19 februarie, au pus 
bazele unui acord. După cum anun(ă 
agențiile de presă, atîf guvernul fran
cez cît și Consiliul National al Revo
luției Algeriene, organul suprem al 
Republicii Algeria, întrunite la Tripoli, 
în Libia, ar fi aprobat rezultatele obți
nute pînă acum.

în faza următoare, tratativele nu vor

Bumerangul uneltirilor împotriva Cubei

mai fi secrete, ci oficiale. Potrivit agen
țiilor de presă, această fază se va 
încheia prinfr-o declarație de încetare 
a focului, semnată de ambele părți. Ast
fel, dreptul Algeriei de a-și hotărî des
tinele și viitorul va deveni fapt.

Tratativele franco-algeriene au fost 
îngreunate de presiunile intense ale 
ultracolonialiștilor francezi, culminate cu 
dezmățul fasciștilor din O.A.S., în
curajați și de îngăduinfa autorităților, 
care, în schimb, și-au 
torte" la 8 februarie 
monstranfilor anti O.A.S., din rîndurile 
cărora 8 au fost uciși. Riposta dată ul- 
fracolonialismului și fascismului de po
porul francez, în frunte cu comuniștii, de 
întreaga mișcare din Franța pentru în
cetarea războiului din Algeria, a fost 
însă hotărîtoare. Cercurile ulfracolonia- 
liste au suferit o înfrîngere răsunătoare. 
Este însă necesar, așa cum se arată 
înfr-un comentariu al agenției Algeria 
Presse Service, ca guvernul francez 
să-și asume răspunderea și să pună ca
păt acțiunilor fasciste care periclitează 
reinsfaurarea păcii în Algeria.

In fafa eroicului popor algerian 
începe să se deschidă calea unei dez
voltări independente, pentru care și-au 
dat viafa cei mai buni

arătat „mina 
împotriva de-

fii ai săi.

După conferința de la Punta del Esfe 
Organizației Statelor Americane,a

S.U.A. au intensificat ritmul pregătirilor 
agresive împotriva Cubei, lărgind foi

anficubane afîfodată frontul acțiunilor
în domeniul militar, cît și în cel eco
nomic și politic.

In regiunea Mării Caraibilor, Wa-

Satirizînd îngăduința autorităților franceze față de bandele O.A.S., 
Jean-Paul Groussèt, a imaginat un așa-zis „plan de luptă“ al guvernului 
francez pe care l-a publicat în săptămânalul „LE CANARD ENCHAÎNÉ".
Iată punctele 

luptă” :
• Pedepsirea 

lui general Salan 
Pedepsele, începînd cu 
de condamnări la 
macie. pot fi eventual înăsprite pînă 
la admonestări în public și, în cazuri 
extreme, pot duce chiar la anula
rea concediului de crăciun.

• Majorarea prețurilor cu ridicata 
la materialele explozibile,

• Intentarea de acțiuni judecăto
rești împotriva atentatorilor care fo
losesc materiale explozibile după ora 
22. Contravenienții pot fi dați în jude
cată pentru tulburarea liniștii.

• Emiterea unui decret prin care 
se interzice arborarea steagului OAS 
pe primăria din Paris, fără o apro
bare în scris.

® Supravegherea strictă a respec
tării tuturor regulilor securității mun
cii în tipografiile care tipăresc mani
festele OAS.

• Arestarea imediată a tuturor 
persoanelor care expediază prin poștă 
scrisori de amenințare ale OAS, fără 
ca acestea să fie francate legal.

® Instituirea unor ore obligatorii de 
emisiune pentru stațiile de radio ile
gale ale OAS. Contravenienta vor fi 
sancționați potrivit regulamentelor în 
vigoare pentru tulburarea emisiunilor 
radiofonice.

• Limitarea timpului de parcare a 
autovehiculelor OAS în fața închiso
rilor, în timpul evadărilor organizate 
ale deținuților OAS.

Toată lumea așteaptă ca aceste mă
suri radicale să aibă un efect sur
prinzător .

I_________
I sumă de aproape 1 milion franci noi.
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SCURT

shingtonul organizează și întreține hai
te de mercenari gata pentru invazie. 
Că se pregătește o 
Cubei o dovedește și 
nului de a înjgheba 
compus din S.U.A. și 
din America centrală
— Guatemala,

invazie contra 
planul Pentago- 
un bloc militar 
o serie de țări 
subordonate lor 

Honduras, Costarica, 
Salvador, Panama, Nicaragua, Republi
ca Dominicană și Haiti. Ticluită după 
modelul N.A.T.O., noua grupare — de
numită C.A.T.O. — va putea invoca 
cele mai fanteziste pretexte pentru a 
ataca Cuba.

Față de toate acestea, Cuba a fost 
pe deplin îndreptățită să se adreseze 
Consiliului de Securitate. Folosind obiș
nuitele mijloace de presiune, S.U.A. 
au reușit însă să împiedice discutarea 
protestului cuban.

Ca un bumerang, manevrele agresi
ve ale S.U.A. față de Cuba revoluțio
nară se întorc însă împotriva autorilor 
lor. în țările Americii Latine au loc pu
ternice manifestări anfiimperialiste și de 
solidaritate cu poporul cuban. Frămîn- 
tările profunde din Argentina, Uruguay, 
Chile, starea de asediu introdusă în 
Venezuela și Guatemala, fierberea po
litică din întreg continentul sud-ameri- 
can arată că masele populare văd în 
exemplul Cubei dovada că stîrpirea 
exploatării, mizeriei, analfabetismului, 
stă în puterea oricăruia dintre aceste 
popoare.

Alături de cauza Cubei libere sînt 
țările socialiste, forțele progresiste din 
lumea întreagă. în recenta declarație 
a guvernului sovietic se arată că Re
publica Cuba poate conta totdeauna 
pe sprijinul poporului sovietic. „Cunos
cutele avertismente ale guvernului so
vietic la adresa dușmanilor Cubei 
populare — se spune în declarație — 
rămîn în vigoare și astăzi".

Este semnificativ și faptul că cererea 
insistentă adresată de S.U.A. aliafilor 
lor din N.A.T.O. de a se ralia blocadei 
economice împotriva Cubei a fost pri
mită cu răceală. Unele țări ca Anglia, 
Canada, Japonia și altele nu se 
dispuse să respecte consemnul 
hingtonului.

Cazul Cubei, ca și ansamblul 
Internaționale arată că timpurile In care 
imperialismul putea acționa nestlngherif, 
după plac, au trecut pentru totdeauna. 
Talerul balanței 
tot mal mult In 
șl progresului.

ATENA. în seara zilei de 27 februa
rie. cu ocazia trecerii prin Atena a 
academicianului Geo Bogza, Asocia
ția națională a scriitorilor a dat un 
dineu în cinstea oaspetelui romîn. La 
dineu au participat S. Mirivilis, pre
ședintele Asociației naționale a scrii
torilor, I. Glezou, vicepreședinte, și 
M. Rally, secretar general, și alți oa
meni de litere.

LONDRA. „Cifrele date publicității 
privitoare la comerțul exterior al 
Marii Britanii pe luna ianuarie 1962, 
au provocat la Londra o decepție a- 
tît de mare incit cursul lirei sterline 
a scăzut față de dolar cu peste trei 
cenți” — serie ziarul vesl-german 
„Deutsche Woche”.

PARIS. După cum relatează ziarul 
,,1’Humanité”, direcția imprimeriei 
„Taupin” din Paris a concediat 29 de 
muncitori „vinovați" că au participat 
la greva națională din 9 februarie.

LONDRA. La 27 februarie, în Ca
mera Comunelor din Anglia a fost a- 
doptat proiectul de lege cu privire la

-----0*0------

iiragrare, care limitează intrarea în 
Anglia a cetățenilor din țările Com- 
monwealth-ului,

NEW YORK. Forțele militare ae
riene ale S.U.A. au lansat la 27 fe
bruarie. de pe baza de la Vandenberg 
(statul California), un satelit din se
ria „Discoverer”, care trebuie să în
deplinească o „misiune secretă”.

•O-----

Publicistul american
A. R. Williams a Încetat din viața

arată 
Was-

vieții

continuă să se încline 
favoarea forțelor păcii

L. RODESCU

au 
au

Catastrofă minieră 
în Iu gosla via

BELGRAD 28 (Agerpres). — A- 
genția Taniug relatează că la 27 fe
bruarie într-o mină din Banovic 
(R.P.F. Iugoslavia) a avut loc o pu
ternică explozie.

Straturile superioare surpate 
astupat ieșirea din galerie unde 
rămas blocați numeroși mineri.

Un comunicat oficial dat publici
tății marți seara precizează că din 
galerie au fost scoase 51 de cadavre. 
Dintre răniții care au fost scoși la 
suprafață unul a sucombat. Echi
pele de intervenție sosite la locul 
catastrofei continuă lucrările de sal
vare a minerilor rămași în fundul 
minei.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 27 februarie, după o boală 
îndelungată s-a stins din viață, în 
vîrstă de 78 de ani, publicistul a- 
merican Albert Rhys Williams, uma
nist și neobosit luptător pentru 
prietenia sovieto-americană.

Ca tînăr ziarist, Williams a vi
zitat Rusia împreună cu John Reed 
în 1917. El a fost martor al Revo
luției din Octombrie. Ca și Reed, el 
l-a cunoscut bine și l-a respectat 
profund pe Vladimir Ilici Lenin. 
Evenimentele din Rusia au produs 
asupra lui o impresie de neuitat și 
au determinat întreaga evoluție ul
terioară a vieții sale. Williams a 
ajutat la organizarea unităților in
ternaționale în Armata Roșie pentru 
apărarea revoluției.

Cînd revoluția a învins, Williams 
s-a întors în S.U.A. și a contribuit 
prin conferințe, articole, prin cărțile 
sale ca milioane de americani să 
înțeleagă importanța internațională 
a Marelui Octombrie.

Pînă la sfîrșitul vieții sale, Wil-i, 
liams a rămas prietenul credincios 
al Uniunii Sovietice, luptător penti 
pace și socialism.

o «o
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SAIGON 28 (Agerpres). — După a- 

tacul aerian din 27 februarie asupra 
palatului prezidențial de la Saigon, 
Ngo Dinh Diem s-a grăbit să ia mă
suri de securitate, decretînd, printre 
altele, stare de alarmă la toate 
bazele aeriene. Circulația în cartie
rul în care se află palatul preziden
țial este strict interzisă, anunță co
respondentul agenției France Presse. 
Clădirile publice continuă să fie pă
zite de gărzi întărite. Ngo Dinh Diem 
și familia sa au părăsit temporar 
palatul prezidențial.

S.U.A., arată agenția Associated 
Press, s-au grăbit să-și reafirme 
sprijinul acordat lui Ngo Dinh Diem 
anunțînd că „asistența militară și 
economică masivă a S.U.A. în Viet
namul de sud va continua“.

Președintele S.U.A., Kennedy, 
transmite U.P.I., a adresat Iul Ngo 
Dinh Diem o telegramă în care II fe
licită pentru că a scăpat cu viață și

„f £ 8 i c 11 a I R"
își exprimă „admirația pentru cal
mul și curajul" cu care acesta a fă
cut față atacului aerian.

Ngo Dinh Dlem, o personalitate 
cu un contur precizat.

(Desen de EUGEN TARU1
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