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Raioanele Rm. VUcea, Buzău și Balș

—cu agricultura colectivizată
I-au convins realizările 
gospodăriilor colective

Roadele unei intense munci politice
în exploatările forestiere, alături 

de mecanizare, organizarea mai bună 
a muncii reprezintă o cale impor
tantă de sporire a productivității 
muncii, de valorificare superioară a 
masei lemnoase.

In urmă cu cîțiva ani, exploatarea 
lemnului se făcea individual sau în 
echipe. Acest sistem de lucru ducea 
la obținerea unui indice redus de 
lemn de lucru, în special la fag.

Pe măsură ce întreprinderile fo
restiere au fost dotate cu uti
laje și mecanisme de mare pro
ductivitate, pe măsură ce a crescut 
experiența muncitorilor și tehnicie
nilor forestieri, s-a trecut la forme 
superioare de organizare a muncii 
— și anume la brigăzi simple, iar 
din anul 1957 la' orgànizaréa lucrului 
în brigăzi complexe cu plata în a- 
cord global. A- __________
ceastă ultimă for------------------------

In exploatările forestiere 
perioară celor ———————— 
vechi, prin faptul 
că brigăzile complexe cu plata în 
acord global execută toate lucrările 
din parchete, începînd cu doborîtul 
lemnului pînă la încărcarea lui în 
mijloacele de transport. Anul 
trecut, peste 20.000 muncitori 
forestieri au lucrat în circa 900 bri
găzi complexe cu plata în acord glo
bal, iar numărul acestora este în 
continuă creștere.

în întreprinderile unde a existat 
o preocupare temeinică pentru orga
nizarea lucrului cu astfel de brigăzi, 
numărul muncitorilor forestieri per
manentizați a crescut simțitor. Ast
fel, în raza Direcției Regionale a 
Economiei Forestiere Suceava și, în 
special, în întreprinderile forestiere 
Vatra Dornei, Moldovița, Rădăuți și 
Fălticeni, lucrau la sfîrșitul anului 
1961 un număr de 3.185 muncitori 
forestieri, în 207 brigăzi complexe ; 
în raza D.R.E.F. Bacău — 4.041 mun
citori în 141 brigăzi complexe; în 
raza D.R.E.F. Mureș-Autonomă Ma
ghiară — 2.528' muncitori, în 104 
brigăzi complexe etc.

Productivitatea muncii realizată 
de brigăzile complexe . a fost mai 
mare cu 20—25 la sută față de pro
ductivitatea obținută de brigăzile 
simple, iap cîștigul mediu al munci
torilor s-a mărit cu peste 10 la sută.

Dînd în producție lemnul din par
chetele pe care le exploatează la 
termenele planificate, muncitorii be
neficiază de un spor de brigadă și 
de diferite alte sporuri pentru sorti
mentele superioare pe care le dau 
peste cantitățile planificate.

Ca urmare a cointeresării mate
riale, volumul lemnului de lucru dat 
în producție în anul 1961 a crescut 
mult. De pildă, la D.R.E.F.-Suceava, 
indicele de lemn de lucru obținut în 
parchetele cu fag, exploatate în a- 
nul 1961 de brigăzile complexe cu 
plata în acord global, a fost de 71,6 
la sută, față de 50,4 la sută cît s-a 
realizat în celelalte parchete cu 
exploatate de brigăzile simple. 
D.R.E.F.-Brașov s-a realizat un in
dice de 59,8 la sută, față de 49 la 
sută cît s-a realizat cu brigăzile 
simple. Creșterea indicelui de lemn 
de lucru face să sporească și volu
mul de sortimente valoroase și în 
special, lemnul rotund de lucru ne
cesar 
zare a 
restea.

Mai 
latură 
manentizarea muncitorilor forestieri 
prin organizarea lor în brigăzi com
plexe mari cu plata în acord global 
duce la micșorarea cheltuielilor ge
nerale ale întreprinderilor, la ridi
carea calificării muncitorilor și la 
mecanizarea lucrărilor din exploa
tările forestiere. D.R.E.F. Bra
șov și Maramureș, care au extins 
mai mult lucrul în brigăzi complexe,

au realizat, pe lîngă o valorificare 
superioară a masei lemnoase, și in
dici înalți de utilizare a mijloacelor 
mecanizate.

Cu toate că această formă de 
ganizare a muncii și-a dovedit
plin eficacitatea, mai sînt unele 
Direcții regionale ale economiei fo
restiere care n-au acordat suficientă 
atenție organizării unor astfel de 
brigăzi. Așa Se explică de ce la 
D.R.E.F.-Galați s-a exploatat cu 
astfel de brigăzi în anul trecut nu
mai 8,7, la sută din masa lemnoasă, 
iar la D.R.E.F.-Oltenia — 32,1 la 
sută.

Conducerile acestor D.R.E.F.-uri 
nu s-au preocupat-în mod -temeinic 
de organizarea unor astfel de brigăzi 
și de dotarea lor cu mecanisme su
ficiente. De pildă,

fag
La

combinatelor de industriali- 
lemnului și fabricilor de che-

trebuie subliniată și o altă 
extrem de importantă. Per-

conducerile între
prinderilor fores
tiere Vrancea, Foc
șani, Tg. Jiu, Baia 
de Aramă, Novaci 
și altele nu au or
ganizat schimburi 

de experiență pentru a populariza 
rezultatele bune obținute de mun
citorii organizați în astfel de bri
găzi.

Au fost chiar situații cînd, din 
■ lipsa de preocupare a unor condu
ceri de întreprinderi forestiere, bri
găzi complexe bine organizate, în 
care muncitorii realizau o produc
tivitate înaltă și un cîștig mediu 
ridicat, s-au destrămat. Astfel, la 
parchetele Glodu de la I. F. Foc
șani o brigadă complexă com
pusă din peste 90 muncitori, după 
ce a lucrat bine doi ani, s-a 
destrămat, deoarece nu a fost aju
tată temeinic atunci cînd a fost ne
cesar. Rezultatul a fost că în 1961 
nu s-a reușit să se dea în producție 
din aceste parchete, — care aveau 
o pondere mare pentru I. F. Focșani 
— decît o parte din masa lemnoasă 
planificată. Acest lucru a influențat 
negativ realizarea planului de pro
ducție al întreprinderii, care în anul 
1961 a înregistrat restanțe la sorti
mentele de fag, nerealizîndu-se nici 
producția valorică planificată.

Ținînd seama de sarcinile sporite 
care stau în acest an în fața între
prinderilor forestiere, este nevoie 
ca acolo unde condițiile permit să 
se organizeze cît mai multe brigăzi 
complexe cu plata în acord global.

*
Formele de organizare a muncii 

trebuie să țină întotdeauna pasul 
cu dezvoltarea sectorului și cu ex
periența căpătată de muncitori. De 
aceea, odată cu dezvoltarea econo
miei forestiere și cu dotarea ei cu 
mecanisme și utilaje, s-a ajuns în 
unele exploatări forestiere la o or
ganizare și mai înaltă a muncii. 
Astfel, încă din anul 1960 au luat 
ființă, pentru prima dată în țară, la 
I.F.-Reghin din D.R.E.F.-Mureș-Au- 
tonomă Maghiară brigăzi complexe 
mici cu plata în acord global. Pentru 
a veni în sprijinul întreprinderilor 
forestiere, Comitetul Central al 
Uniunii Sindicatelor întreprinderilor 
de Economie Forestieră, în colabora
re cu Ministerul Economiei Forestie
re, au introdus și extins la sfîrșitul 
anului 1960 organizarea lucrului în 
brigăzi complexe mici cu plata în 
acord global — formă îmbunătățită 
a brigăzilor complexe mari. Faptele 
au arătat că prin această metodă de 
lucru se ajunge la o productivitate 
de circa 1,700 m.c./om/zi și la un 
cîștig mediu cu circa 35 la sută mai 
ridicat decît în cazul brigăzilor 
simple și cu aproximativ 15 la sută

ing. I. VUCEA 
directorul Direcției exploatării 

și transporturilor forestiere 
din Ministerul Economiei Forestiere

S-a încheiat colectiviza
rea agriculturii și în 
ionul Rîmnicu Vîlcea 
regiunea Argeș. Cele 
gospodării colective 
acest raion dețin 
teren, pe care 
10.850 familii.

Colectivizarea
raionului este rezul

tatul muncii politice des
fășurate de organizațiile 
de partid care au popu
larizat în rîndul țăranilor 
întovărășiți rezultatele bu
ne obținute de gospodă
riile agricole colective. 
După vizitele făcute de 
întovărășiții din Șirineasa 
Buleta la G.A.C. din Stoi- 
ceni, Galicia, Mihăiești și 
altele, ei au aflat că aces
tea au obținut anul tre
cut cu 400—600 kg. grîu 
și porumb mai mult decît 
întovărășiții. Numai din 
pomicultură și 
gospodăria colectivă 
Olănești a realizat un 
nit de jumătate milion 
Venituri însemnate au 
ținut colectiviștii din 
joreni, Căzănești, 
Olănești și altele 
dezvoltarea legumiculturii. 
An de an au crescut veni
turile și bunăstarea colec
tiviștilor. Valoarea zilei- 
muncă la G.A.C. din Mi
hăiești și Stoiceni, de pil-

Bucureștilor.

A

Fcibrica de saci de hîrtie 
de la Combinatul Suceava
Prima unitate a Combi

natului de celuloză și hîrtie 
de ambalaj din Suceava — 
fabrica de saci de hîrtie— a 
intrat în producție cu două 
luni înainte de termen.

Noua fabrică are o capa
citate anuală de 150 milioa
ne de saci, ceea ce înseam
nă de peste trei ori mai mult 
decît întreaga capacitate a 
producției de saci de hîrtie 
existentă pînă acum în țară.

Fabrica este înzestrată 
mașini și utilaje la nivelul 
tehnicii mondiale, procesul 
de producție fiind aproape 
în întregime mecanizat și 
automatizat.

în prezent se fac ultimele 
pregătiri pentru intrarea în 
funcțiune a unei secții care 
va produce anual 5.000 tone 
de pungi, de dimensiuni și 
sortimente diferite și de ca
litate superioară. (Agerpres)

cu

în pag. V-a

Sesiune de referate

Intre 26 februarie și 1 martie a avut loc la Insti
tutul Central pentru coordonarea cercetărilor agricole 
sesiunea de referate a institutelor de cercetări și de 
învățămînt din agricultură.

Au fost prezentate rezultatele 
unor cercetări privind crearea de 
noi soiuri și hibrizi de plante de 
cultură, stabilirea de noi meto
de agrotehnice de creștere și 
furajare a animalelor, de prevenire 
și combatere a bolilor și dăunăto
rilor, precum și pentru îmbunătăți
rea procesului de mecanizare a lu
crărilor în diferite sectoare de pro
ducție agricolă.

Aceste rezultate vor fi puse la 
dispoziția unităților agricole socia
liste prin diferite publicații și mai 
ales prin conferințe și îndrumări 
directe ale cercetătorilor din insti
tutele și stațiunile experimentale 
agricole. (Agerpres)
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DE CIRC 
AL ARTIȘTILOR 

SOVIETICI

Joi seara, la 
Circul de Stat din 
Capitală. . artiștii 
Ansamblului 
cuiul Mare 
Moscova au 
zentat spectacolul 
„O seară la Mos
cova”, primul în 
cadrul 
pe care 
prinde 
noastră.

Numerele de ma
re atracție cuprin
se în program au 
fost răsplătite de 
asistentă cu vii a- 
plauze.

Regia este sem
nată de cunoscutul 
regizor sovietic Le- 
vițki.

Cir- 
din 

pre-

turneului 
îl între- 

tara

In secția de bobinaj 
tivul socțiel dă o mare 
centul lucrărilor de înaltă 
In secție, șl III® Brînzel,

ij a întreprinderii „Electro precizia" din Săcele. 
:tenție îmbunătățirii calității produselor. Ca urrr 
calitate a crescut simțitor în ultimul timp. In ic 

bobinator, sfătuindu-se în privința îmbunătățirii

Săcele. In întrecerea socialistă, colec- 
Ca urmare a acestei preocupări pro- 

lotografie : loan Rasaliu, maistru 
operației de bobinat

(Fote : M. Andreescu)

ra
din 
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17.400 ha. 
lucrează
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Numai 
zootehnie 

din 
ve
lei, 
ob- 
Bu- 

Buda, 
prin

dă, a lost în anul trecut 
de 33 lei. Din veniturile ob
ținute, colectiviștii din ra
ion și-au construit, în ulti
mii 3 ani, aproape 2.700 
case noi Valoarea mărfu
rilor desfăcute prin coope
rativele sătești a crescut 
cu aproape 50 milioane 
lei față de 1959.

Rezultatele obținute 
gospodăriile colective 
acest raion au fost 
larg popularizate și 
seri de întrebări și 
punsuri și ' seri de 
cui „Cine e mai 
gat", în cadrul cărora 
se prezentau comparativ 
veniturile obținute de un 
colectivist și de un înto
vărășit. La căminele cul
turale au fost prezentate 
conferințe sau programe 
artistice oglindind munca 
și viața colectiviștilor.

Colectivizarea 
turii raionului 
largi perspective 
tării tutu
ror ramu
rilor de 

producție 
și în spe
cial creș
terii a- 
nimalelor 
și extin
derii li-' 
vezilor.

51 gospo- 
care dețin 
teren. Re- 
cîteva aș-

PITEȘTI. Blocuri noi pe Calea

(Foto : Gh. Vințilă)

DE PESTE HOTARE
N. S. HRUȘCIOV a adresat me

saje președintelui Franței, De 
Gaulle, primului ministru al Sue
diei, Erlander, și primului ministru 

■ al -Canadei, Diefenbaker. In cuprin
sul lor, șeful guvernului sovietic 
se referă la necesitatea ca proble
ma dezarmării să fie dezbătută cu 
participarea șefilor de guverne (de 
state). (Amănunte în pag. Vl-a).

540 DE PERSONALITĂȚI din viața 
publică a Belgiei, reprezentînd di
ferite orientări politice, au adresat 
guvernului de 
nifest în care 
cheierea unui 
între N.A.T.O. 
tatului de la

Tra-

la Bruxelles un ma- 
îi cer să sprijine în- 
pact de neagresiune 
șl Organizația 

Varșovia.
U. KEKKONEN a preluat ieri 

tul de președinte al Republicii 
landa pe o nouă perioadă de șase 
ani.

pos- 
Fin-

uPREGĂTIREA CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ ÎN GOSPODĂRIILE COLECTIVE TINERE

de 
din
pe 

prin 
răs- 
cal- 

cîști-

agricul- 
deschide 

dezvol-

BUZĂU (coresp. „Scîn- 
teii“). Zilele acestea s-a în
cheiat colectivizarea agri
culturii și în raionul Bu
zău. Cele 31.252 familii de 
țărani din raion sînt unite 
în prezent în 
dării colective 
82.560 hectare 
dăm mai jos
pecte din munca politică 
desfășurată de organiza
țiile de partid din raion 
pentru atragerea țăranilor 
muncitori în gospodăriile 
colective.

® Cele 31 cinematografe 
sătești, precum și trei ca
ravane cinematografice au 
prezentat numeroase spec
tacole cu filmul documen
tar „Prin satele colectivi
zate ale regiunii Ploiești“. 
Acest film a fost vizionat 
de peste 15.000 spectatori.

• La căminele culturale 
de la Pogoanele, Smeeni, 
Scutelnici, Luciu,. Caragele 
și din alte comune s-au 
ținut conferințe, expuneri, 
s-au organizat programe 
artistice cu aspecte con
crete din munca de colec
tivizare a agriculturii.

9 Ziarul regional „Fla
mura Prahovei" a editat 
trei ediții speciale pentru 
țăranii muncitori din co
munele Padina, Pogoanele 
și Săpoca. Au fost difuza
te de asemenea o serie de 
pliante care redau suc
cesele gospodăriilor co
lective din raion. Citim 
într-unul din aceste plian
te : gospodăriile agricole 
colective din raionul Buy 
zău au realizat anul trecut 
în medie la hectar cu 472 
kg. grîu și cu 832 kg. po
rumb mai mult decît înto
vărășirile agricole. Valoa
rea medie a zilei-muncă a 
crescut de la 24,65 în anul 
1960, la 33 lei în anul 19611 
din care 14 lei în numerar.

• Comitetul raional de 
partid a . luat inițiativa de 
a organiza o expoziție de 
pliante care cuprinde fo
tografii și grafice înfăți- 
șînd succesele obținute de 
gospodăriile colective din 
Gherăseni, Smeeni, Padi
na, Costești: Expoziția a 
fost prezentată în mal 
multe comune din raion.

CoSectsvsșîia fruntași —

propagaițtfBștB bbibbbioșb șs praccpuți
Zilele acestea a luat 

sfîrșit colectivizarea a- 
griculturii și în raionul 
Balș. 21.896 familii din 
satele acestui raion 
și-au unit cele 57.591 
ha. teren în 36 gospodă
rii colective. $

Am călătorit în. cîteva 
din satele raionului Balș 
<:hiar în ajunul acestei 
victorii, în orele cînd 
adunările generale vo
tau într-o atmosferă 
sărbătorească primirea 
a noi familii țărănești 
în marea și puternica 
familie a colectiviștilor.

La Braneț, Bîrza, 
Pîrșcoveni și Osica de 
Sus consiliile de condu
cere ale gospodăriilor 
colective au și trecut la 
alcătuirea noilor pla
nuri de producție 
cifre și obiective 
rite.

Colectivizarea agricul
turii din raionul Balș 
este, în mare măsură, 
rodul muncii politice 
desfășurate de organi
zațiile de partid care 
au atras numeroși co
lectiviști fruntași în ac
țiunea de lămurire a 
țăranilor întovărășiți și 
cu gospodărie indivi-

cu
spo-

duală. Au avut loc vi
zite ale țăranilor cu 
gospodărie individuală 
la gospodăriile colecti
ve atît din raionul Balș, 
cit și din raioanele în
vecinate, Caracal, Se- 
garcea și Corabia. Pes- ' 
te 15.000 de țărani in
dividuali au văzut ast
fel . cu ochii lor viața 
înstărită a colectiviști
lor. Ei au aflat că în 
raion s-au obținut anul 
trecut cu 622 kg. grîu 
și cu peste 800 kg. po
rumb la hectar mai 
mult decît în întovără
șirile agricole.

Au avut loc zeci de 
adunări la care au vor
bit președinți de aos- 
podării colective, dele
gați la Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colecti
viști și fruntași ai re
coltelor bogate din gos
podăriile colective. Au 
avut loc la căminele 
culturale și la colțuri
le roșii ale gospodării
lor colective seri de 
calcul, întîlniri între co
lectiviști și țărani in
dividuali, lecturi în co
mun și recenzii ale lu
crărilor inspirate din 
viața nouă a satelor.

Colectivizarea în în
tregime a agriculturii 
raionului Balș deschi
de mari perspective de 
dezvoltare a celor 36 
gospodării colective din 
raion. Astfel, încă în 
acest an numărul va
cilor cu lapte proprie
tate obștească va spori 
cu peste 1000 capete. 
De pe o suprafață de 
1.500 ha. colectiviștii 
și-au planificat să re
colteze cîte 5.000 kg. 
porumb boabe la ha. în 
sistem neirigat.

La însuflețită adu
nare a reprezentanților 
țăranilor colectiviști din 
raionul Balș, care a 
avut loc după termina
rea colectivizării agri
culturii, a fost adopta
tă o chemare către ță
ranii întovărășiți și cu 
gospodărie individuală 
din raionul Oltețu de 
a veni și ei cit mai 
grabnic în rîndul co
lectiviștilor.

Raionul Balș este al 
7-lea raion cu agricul
tura colectivizată din 
regiunea Oltenia.

PETRU VINTILÄ

cele

timpul cel mai scurt, prin încheie
rea contractelor de lucrări cu S.M.T. 
și pregătirea atelajelor proprii, 
mijloacele cu care să poată executa 
la timp lucrările agricole. De ase
menea este necesar ca gospodăriile 
colective tinere să se bucure de un 
puternic ajutor pentru a-și asigura 
din vreme . semințele, a schimba 
cantitățile prevăzute cu semințe de 

calitate superioară, a con
diționa și controla calita
tea acestora.

Stabilirea din vreme a 
terenurilor care vor fi se
mănate cu diferite culturi, 
organizarea brigăzilor și 
echipelor, repartizarea sar
cinilor dé plan, a terenu
rilor și atelajelor pe bri- 

echipe etc., sînt măsuri de

din Homocoa, raionul Adjud, asi-Deși tînără, gospodăria colectivă din Homocoa, raionul Adjud, asi
gură colectiviștilor însemnate venituri. în 1901 valoarea zilei-muncă a 
fost de 33,35 lei, din care în numerar 16 lei. în cei doi ani de cînd e co
lectivist Gheorghe Udrea și-a făcut casă nouă, și-a cumpărat mobilă, 
mașină de cusut, bicicletă, aragaz etc. în fotografie : colectivistul 
Gheorghe Udrea, primind oaspeții veniți să-i vadă casa nouă.

Așa cum s-a anunțat în presă în 
ultima vreme au luat ființă nume
roase gospodării colective noi, iar 
multe din cele existente au crescut 
prin primirea de noi membri. Aceste 
unități trebuie să fie astfel sprijinite 
încît încă din acest an să ob
țină rezultate dintre cele mai bune. 
Experiența gospodăriilor colective 
mai vechi arată că realizarea de 
venituri mari, buna retri
buire a muncii colectiviș
tilor și dezvoltarea pe mai 
departe a gospodăriei este 
condiționată de obținerea 
unor recolte bogate. Iată 
de ce organele și organi
zațiile de partid, sfaturile 
populare și organele agri
cole din toate raioanele și 
regiunile, în primul rînd din
complet colectivizate, trebuie să a- 
corde cea mai mare atenție îndru
mării și sprijinirii gospodăriilor ti
nere, pentru pregătirea temeinică a 
campaniei agricole de primăvară, 
de care depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare soarta recoltei din acest an.

O mare importanță pentru buna 
desfășurare a muncilor agricole are 
pregătirea din vreme a mașinilor, 
atelajelor și uneltelor cu care se vor 
executa diferitele lucrări, precum și 
asigurarea și condiționarea semin
țelor necesare. Sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, colectiviștii 
din numeroase gospodării colective 
tinere au obținut succese însemnate 
în această privință. In gospodării 
colective cum sînt cele din Ocnișoa- 
ra, raionul Aiud, Țintea, raionul 
Cîmpina, Mehedinți, raionul Telea- 
jen, și din numeroase alte locuri 
s-au stabilit lucrările ce vor fi fă
cute cu mașinile S.M.T. și au fost 
încheiate contracte, au fost repa
rate utilajele etc. Totodată s-a asi
gurat sămînța necesară însămînță- 
rilor de primăvară și i s-a încercat 
puterea de germinație, s-a trecut 
la condiționarea ei.

Sarcina organelor și organizațiilor 
de partid, a sfaturilor populare este 
de a controla și sprijini concret fie
care gospodărie colectivă nou înfiin
țată pentru ca să-și asigure în

găzi și
mare importanță pentru asigura
rea succesului campaniei agricole 
de primăvară. Ținînd seama de a- 
ceasta, Comitetul raional de partid 
Mizil, bunăoară, a trimis în spri
jinul fiecărei gospodării cîte un ac
tivist de partid, un agronom și un 
contabil care ajută pe colectiviști 
să-și întocmească sau să revizuiască 
planurile de producție, să 
ze bine munca, să ia din 
șurile necesare pentru ca, 
cepută munca în cîmp, 
agricole să se desfășoare 
mai bune condiții.

Sînt însă gospodării 
unde datorită sprijinului 
mit de colectiviști din partea orga
nelor de partid și de stat aceste 
lucrări sînt mult rămase în urmă. 
In unele gospodării din raionul Bis
trița, regiunea Cluj, de exemplu, or
ganizarea muncii pe brigăzi și echi
pe s-a făcut doar pe hîrtie, colecti
viștii nu știu încă în care echipă 
sau brigadă au fost repartizați, care 
este terenul pe care vor lucra, ce 
atelaje au în primire etc.

Organele raionale de partid și de 
stat au datoria să cerceteze în fie
care gospodărie colectivă care este 
stadiul pregătirilor, să ia măsurile 
necesare pentru sprijinirea acestora, 
astfel încît odată începută munca în 
cîmp ea să se desfășoare din plin, 
eu toate forțele, încă din prima zi.

organize- 
timp mă- 
odată în- 
lucrările 
în cele

colective, 
slab pri-

VOLANTEAU SOSIT FOILE

:

...în satul Cucova, raionul Adjud. Ele popularizează succesele gos
podăriilor colective fruntașe, avantajele muncii în G.A.C. In fotografie: 
ioana Bărbuț, membră în consiliul de conducere al gospodăriei colec
tive din Valea Seacă, comună de care ține și satul Cucova împăr- 
jlnd foile volante. (Foto . R Costin)
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Noii agronomi 
și zootehniști la lucru

Comitetul raional 
Lehliu, o mașină 

îndreaptă spre gospodăria 
lectivă din comuna Ileana.

zootehnistă 
primul se

de 
se 

co- 
Co-

?i 
Au 
va 
Se

boară tînăra ingineră 
Aurora Feier și 
cretcsr Pavel Marin. Intr-o cameră 
erau adunați membrii consiliului 
de conducere, colectiviști.

Tov. Pavel Marin a arătat că gos
podăria are planuri mari de dez
voltare și într-adevăr e nevoie de 
un specialist. „Partidul, statul nos
tru se îngrijesc de fiecare gospodă
rie — a spus el colectiviștilor. In 
gospodăria noastră colectivă a fost 
repartizată ■ să lucreze tovarășa in
gineră Aurora Feier. Să aveți grijă 
de dînsa, să-i creați condiții bune 
de muncă și de trai".

Și colectiviștii s-au gîndit la acest 
lucru. Cînd s-a discutat planul de 
producție, colectiviștii au aprobat 
construirea unei case pentru tova
rășii ingineri. Pînă va fi terminată 
casa, am găsit unde să locuiască, lor. în două zile s-a procurat să- 
să ia masa...

...Tot de la Lehliu o altă mașină 
porni în plin Bărăgan cu soții Elena 
și Vasile Orzan, ambii ingineri a- 
gronomi. îi conducea un secretar al 
comitetului raional de partid. în 
comuna Axintele colectiviștii le-au 
făcut aceeași primire, caldă. Și aici 
s-a luat hotărîrea ca în acest an 
să se construiască o casă pentru 
specialiști. Comuna Axintele cu
prinde mai multe sate și de aceea 
există două gospodării colective. 
La G.A.C. „Ialomița“ a rămas ingi
ner agronom Vasilè Orzan, iar la 
G.A.C. „Pandurul“ 'Elena Orzan.

Au trecut cîteva zile. Din nou în 
vizită la gospodăriile colective din 
comunele Ileana și Axintele. La 
Ileana, Aurora Feier în mijlocul 
unor colectiviști, brigadieri, șefi de 
echipă. Se poartă discuții aprinse 
în legătură cu perspectivele de 
voltare a gospodăriei.

Inginera a făcut propunerea 
să fie folosite eleșteele pentru 
crește rațe și gîște.

La început, unii colectiviști se te
meau ca nu cumva păsările să mă- ' 
nînce peștele;

Inginera le explică pe îndelete 
că nici nu poate fi vorba de așa 
ceva. Așa încît s-a hotărît ca la 
prima adunare generală a colecti
viștilor să se pună problema modi
ficării planului de producție în sen
sul ca el să cuprindă înființarea 
unei ferme de păsări de apă care 
la început să numere 5.000 de ca
pete. S-a discutat și despre crearea 
unor lucerniere în jurul eleșteelor 
pentru hrana păsărilor, despre po
sibilitatea ridicării unor construcții 
ieftine șl trainice. Apoi, tînăra in
gineră porni- din nou să viziteze 
fermele, să ajute cu sfatul ei pe în
grijitorii de animale.

Și cum vă. simțiți în gospodărie 7 
„Minunat — răspunde tov. Feier. 
De cînd ne-.am prezentat la raion, 
s-a văzut grija cu care sîntem în
conjurați. Avem condiții bune de 
muncă și de trai. îmi voi pune toate 
cunoștințele în slujba gospodăriei 
colective, a sporirii producției".

La Axintele, inginerul agronom 
Vasile Orzăn era pe cîmp împreună

au brigadierul Dumitru Bustea 
șeful de echipă Nlca Drăghlci. 
controlat împreună terenul unde 
fi îneămînfat „porumbul 5.000“. 
transportau îngrășăminte. . Inginerul
a avut o observație : „Terenul e 
bine pregătit — a spus el. Și fiind
că nu s-a putut îngrășa întreaga 
suprafață atunci cînd s-a făcut a- 
rătura adîncă, asta nu înseamnă 
că acum se poate transporta pe 
cîmp orice îngrășămînt. Degeaba 
ducem noi paie scoase din grajd. 
Să transportăm numai mraniță".

Inginerul a demonstrat de ce e 
necesar acest lucru. Oamenii au 
înțeles, și acum transportă numai 
mraniță.

Fiecare din cele două gospodării 
colective are cîte 17 
dină de legume. Dar 
foarte întîrziate. încă 
mînțat în răsadnițe, 
discutat cu consiliile de conducere 
măsurile pentru urgentarea lucrări-

hectare grâ- 
lucrările sînt 
nu s-a însă- 
Inginerii au

Concurs pentru cel mai bun 
cîntec de masă tineresc

Tn cinstea aniversării a 40 de ani de 
la înființarea Uniunii Tineretului Comu
nist din Romînia, Ministerul Învăfămîn- 
tului și Culturii în colaborare cu Comi
tetul Central al U.T.M., au organizat un 
concurs pentru crearea celui mai bun 
cîntec de masă pentru tineret.

Lucrările ce se vor prezenta vor tre. 
bui .să aibă ca bază de inspirație una 
din următoarele teme : trecutul de 
luptă revoluționară al U.T.C., condus 
de partid ; viața nouă a tineretului din 
patria noastră ; avîntul în muncă al ti
neretului în uzine, pe ogoare, pe șan
tiere, în școli și facultăți ; bucuria 
muncii libere ; viitorul însorit al tinere
tului nostru ; lupta sa pentru pace și 
prietenie între popoare.

Partiturile, purtînd un motto, vor fi 
trimise pe adresa Uniunii compozito
rilor, Calea Victoriei nr. 141, București 
— cu mențiunea : „Pentru concurs".

Totodată, concurenții vor depune în 
plic închis numele și pronumele lor, 
adresa și titlul lucrării.

La concurs pot participa compozitori 
și scriitor; profesioniști sau amatori, in
diferent de vîrstă.

Termenul de predare a lucrărilor este 
30 aprilie 1962.

(Agerpres) La biblioteca pentru copii de pe lingă Casa raională de cultură din Cărei, regiunea Maramureș.

dez-

ca 
a se

mînța necesară, se muncește intens 
la amenajarea paturilor calde.

De ani și ani în comuna Axintele 
există o vale părăsită. Inginerul s-a 
sfătuit cu mulți colectiviști. Toți au 
fost de părere că aci s-ar putea 
amenaja un eleșteu pentru pește și 
să se înființeze totodată o fermă de 
păsări de apă.

Sînt multe probleme la rezolvarea 
cărora specialistul poate aduce o 
contribuție deosebită. „îmi place 
mult meseria, spunea tov. Orzan. 
Vreau să aplic în practică cele în
vățate- în facultate. Cîte 
de făcut, 
cuți din 
cultura 
a fost păgubită 
de boabe. în loc de 28—30.000 de 
plante la hectar, colectiviștii au 
lăsat doar 17.000 de plante. Asta a 
făcut ca în loc de 5.000 kg. porumb 
boabe, cît au realizat alte gospo
dării colective, G.A.C. ' „Ialomița“

1 să obțină, doar 2.40Q kg. la ha. Ase
menea greșeli nu se vor mai 
repeta".

~t?r oți noii ingineri agronomi 
EH și zootehniști repartizați la 

gospodăriile colective din regiu
nea București și-au început din plin 
activitatea. Sfatul și îndrumările lor 
vor contribui la întărirea gospodării
lor colective, la sporirea producției 
agricole. Pentru a le crea condiții 
bune de viață și de muncă, 241 de 
gospodării colective din regiunea 
București au prevăzut în planurile 
lor pe acest an construirea de lo
cuințe formate din cîte două apar
tamente pentru inginerii agronomi 
și zootehniști.

Totodată, în. multe gospodării co
lective s-au organizat loturi pentru 
experiențe, se amenajează case-la- 
borator, iar cele existente, sînt în
zestrate cu noi aparate. Aceasta 
creează cadrelor cu pregătire supe
rioară, care-i ajută pe colectiviști 
în sporirea producției agricole, con
diții pentru 
cercetări.

ȘTIRII SPORTIVE
ȘAH

Cea de-a 20-a rundă a turneului In
terzonal de șah de la Stockholm s-a 
încheiat cu rezultate normale. Arbi
trii au consemnat remiză în 4 parti
de importante : Filip — Fischer, 
Gheller — Gligorici. Bolbocan — Bis- 
guier și Bertok — Barcza. Uhlmann, 
cu albele, l-a învins pe Bilek, Olafs- 
son a cîștigat la German și Benko 
la Aaron. Restul partidelor s-au în
trerupt. Korcinol are avantaj decisiv 
la Pomar iar Petrosian doi pioni în 
plus în partida cu Schweber.

Korcinoi a anunțat că cedează fără 
joc partida întreruptă în runda a 
19-a la Fischer, care continuă astfel 
să rămînă lider al turneului cu 15 
puncte din 19 posibile. Urmează în 
clasament Gheller — 13 puncte,, Filip 
121/2 puncte, Petrosian, Gligorici 
11 1/2 puncte (2), Benko 111/2, Korci
noi, Pomar 11 și o partidă întreruptă. 
Pînă la sfîrșitul turneului au mai 
rămas de jucat partidele din trei 
runde.

SCHI
Campionatele republicane de schi 

au continuat joi pe pîrtia de la Suli- 
nar, unde s-a desfășurat proba de 
slalom uriaș. La masculin, titlul a re
venit lui C. Tăbăraș (Carpați), urmat 
de Gh. Bălan (Casa ofițerilor), și 
I. Zangor (Carpați). Ilona Miklos (Di
namo Brașov) s-a clasat pe primul loc 
în proba feminină, cucerind astfel al 
doilea titlu de campioană. Proba de 
săritură de la trambulină pentru com
binata nordică a revenit dinamovistu- 
lui N. Munteanu.

Astăzi au loc probele de 15 km., 5 
km. și slalom special (masculin).

PATINAJ

sîntnu
Un caz : în anii tre- 

cauza unor greșeli la 
porumbului, gospodăria 

de mari cantități

efectuarea de diferite

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii“

e r I o r
Colectivul fabricii „Solventul“ din 

Timișoara a pus la punct tehnolo
gia de fabricație a unui nou plasti
fiant. De curînd noul produs a înce
put să fie fabricat pe scară indus
trială. Avînd calități superioare,

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

Plastifiant sup
noul plastifiant este utilizat, cu bune
rezultate, în industria de mase plas
tice. Policlorurii de vinii, de exem
plu noul plastifiant conferă o su
plețe mai accentuată, rezistență 
sporită la îndoit și la temperaturi 
scăzute.

In ultimii ani,

boabe, 
floarea- 

22.000 kg.

De doisprezece ani - președinte 
— de gospodărie colectivă —

în sala căminului cultural din 
comuna Gheorghe Lazăr, raionul 
Slobozia, s-au adunat toți colec
tiviștii. Are loc adunarea de dare 
de seamă și alegere a consiliului 
de conducere al gospodăriei, Ni
colae Andrei, președintele gospo
dăriei, se referă în 
cuvîntul său, mai în- 
tîi, la realizările gos- 
podăriei. Aplicînd 
mai bine regulile a- %
grotehnice, anul tre- 
cut colectiviștii au ,.«sy
ob(inut la hectat *
1.500 kg. grîu, 3.400 
kg. porumb 
1.850 kg. 
soarelui, 
sfeclă de zahăr etc.

Și în ce privește 
dezvoltarea secto- 
rului zootehnic au 
fost dobîndite succe- 
se importante. Gos- 
podăria a ajuns să 
aibă la sfîrșitul anu
lui 450 bovine, din care 190 vaci 
cu lapte, 2.700 ol, 650 porci, 146 
stupi etc.

Cu sprijinul gospodăriei s-au ri
dicat în comună, 
un local pentru cămin cultural șl 
o școală ; comuna a fost radlofica- 
tă. Peste 200 de familii de colecti
viști și-au clădit case noi.

în cadrul adunării, mulți colecti
viști s-au înscris Ia cuvînt. Colecti
vistul Dumitru Popa a arătat că nu
mai în 1961 veniturile realizate pe 
produsele contractate cu statul au 
depășit suma de 5.600.000 lei, Iar

valoarea zilei-muncă a colectiviș
tilor a fost de peste 32 lei. Vor
bind despre prevederile planului 
de producție, brigadierul Toader 
Gheorghe a insistat asupra nece
sității creșterii unui număr de
15.000 păsări și a obținerii de

5.000 kg. porumb
boabe la hectar pe
suprafețe mai mari, 
neirigate.

Cînd s-a trecut la 
alegerea noului con
siliu de conducere, 
vorbitorii au arătat 
că succesele realiza
te în cei 12 ani care 
au trecut sînt rezul
tatul hărniciei colec
tiviștilor și, într-o 
măsură mare, al ac
tivității consiliului 
de conducere. Multe 
vorbe frumoase, de 
prețuire, s-au spus 
despre Nicolae An
drei, președintele 

om harnic, cinstit,gospodăriei, 
gospodar chibzuit.

,,Tovarășul Nicolae Andrei, a 
arătat în cuvîntul său Ion Carap- 
cea, este președinte de cînd a 
luat ființă gospodăria. în flecare 
din realizările gospodăriei noastre 
este o părticică din munca lui. Cu 
toții vedem în ei un exemplu de 
urmat".

lată pentru ce Nicolae An
drei a fost reales președinte al 
gospodăriei colective din comuna 
Gheorghe Lazăr.

ION IORDANESCU 
colectivist

Avem nevoie de sprijinul
Gospodăria colectivă 

din satul Drîncea, ra
ionul Vînju Mare, a 
semănat, în anul 1960 
8 ha. cu ricin. Execu- 
tîndu-șe la timp toate 
lucrările, s-a obținut o 
producție bună. După 
recoltare, capsulele de 
ricin au fost depozi
tate într-o magazie. 
Aici,, aveam de gînd

să le ținem pînă ce 
vom face rost de o ma
șină cu care să Ie des
facem. Pentru procu
rarea mașinii ne-am 
adresat S.M.T. — O- 
bîrșia-cîmp, care de
servește gospodăria de 
mai mulți ani. Ne-a 
promis — dar cu pro
misiuni am rămas pînă 
azi. Am avut proml-

S. M. T.-ului
siuni și de la serviciul 
regional S.M.T. Capsu
lele de ricin stau și 
acum în magazie. In 
plus, în ele sînt blo
cate o parte din veni
turile gospodăriei și ale 
colectiviștilor.

DUMITRU 
MATEESCU 

președinte G.A.C.

Sarcină în plus?
De la școala elemen

tară din satul Valea 
Vișeului și pînă la 
uzina electrică nu sînt 
decît o sută de metri, 
Uzina electrică apar
ține Direcției regionale 
C. F. R. Cluj. Sfatul 
popular comunal a ce
rut de mai mult timp 
aprobarea necesară 
pentru introducerea lu
minii electrice în școa
lă și la căminul cultu
ral, situat- și el tot în 
apropiere. Toate inter

vențiile făcute pînă 
acum au rămas însă 
fără rezultat. In loc să 
analizeze posibilitățile 
de rezolvare a aces
tei cerințe îndreptăți
te, Direcția regională 
C.F.R. Cluj s-a mulțu
mit să dea un răspuns 
superficial : „Dinamul 
nu poate suporta o 
sarcină în plus, este 
supraîncărcat”.

Cetățenii (mulți din
tre ei — ceferiști și 
muncitoti forestieri) pe

bună dreptate, se în
treabă însă : dacă
dinamul respectiv este 
supraîncărcat, de ce 
poate furniza to
tuși curent electric la 
bufet, la locuința ges
tionarului acestui bu
fet, a mecanicului uzi
nei și în alte locuințe 
situate mult mai depar
te de uzină ? De ce să 
fie ocolite tocmai școa
la și căminul cultural?

PETRU MARICEC 
coresp. voluntar

Opt luni pentru un ecrtiilcat
Cu doisprezece ani 

în urmă am adoptat un 
copil, pe Angelina Cer- 
neștean. Pe atunci ml 
s-a eliberat un certifi
cat de naștere mode) 
vechi. In prezent, fiica 
mea urmează să mear
gă la o școală profe
sională, trebuie să-și 
scoată în curînd bule
tinul de identitate șl 
are nevoie de un certi
ficat de naștere de tip 
nou.

M-am adresat, în re

petate rînduri, Sfatu
lui popular al comunei 
Dumbrăvița, raionul 
Somcuta Mare, unde s-a 
născut copilul. Prima 
scrisoare recomandată 
(c.u înștiințare de pri
mire pentru expeditor) 
am trimis-o în luna Iu
nie. Ultima, a clncea, 
am trimis-o în ianuarie, 
dar lucrătorii Sfatului 
din Dumbrăvița, nu 
numai că nu mi-au tri
mis certificatul Cerut, 
dar nicj nu mi-au răs

puns. în schimb, eu po
sed toate cele cinci în
științări de primire — 
care dovedesc că ce
rerile mele au ajuns în 
mina unor lucrători ai 
sfatului.

Socotesc cu totul lip
sită de grijă și respect 
atitudinea celor de la 
Sfatul popular din 
Dumbrăvița față de ce
rerile oamenilor muncii

LUXITA C. 
CIOCÎRLIE 
colectivistă

Titlul european la patinaj artistic- 
perechi a fost cîștigat de Marika Ki- 
lius — Jurgen Baumler (R. F. ’ Ger
mană) — 205,6 puncte. Pe locul doi 
s-au clasat patinatorii sovietici Lud
mila Belusova și Oleg Protopov — 
203,8 puncte, urmați de Margaret 
Gobi și Franz Ningen (R F. Germa
nă) — 203,8 puncte.

ATLETISM
La Leningrad au început campio

natele atletice de iarnă ale orașului, 
în prima zi de întreceri mărșăluito
rul Piotr Mandrakov a cîștigat proba 
de 10 km. cu timpul de 42’ 43” —
cea mai bună performanță unională 
pe teren acoperit. Două probe de a- 
runcări s-au desfășurat în aer liber. 
La ciocan pe locul întîi s-a clasat 
Oleg Kolodin — 58,16 m., în timp ce 
la disc a cîștigat Vladimir Trusenev 
cu o aruncare de 53,65 m.

NATAȚIE
înotătoarea olandeză Marianne 

Hemskerk a stabilit la Rotterdam, în- 
tr-un bazin de 50 m., un nou record 
european în proba de 400 m. mixt. Ea 
a realizat timpul de 5’ 36”, corectînd 
cu 3” 4/10 vechiul record deținut de 
Judith Nijs. Noua recordmană a ob
ținut în cele 4 probe următoarele 
timpuri : 100 m. fluture 1’ 11’ 9/10 : 100 
m. spate 1’ 26” 3/10 ; 100 m. bras
1’ 41” 4/10 ; 100 m liber 1’ 16” 4/10.

BASCHET
Aseară, la Riga, în cadrul sfertu

rilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni” la baschet, echipa femi
nină Daugava Riga a învins cu sco
rul de 51—26 (20—11) echipa Rapid 
București, Returul se va disputa la 
29 martie la București.

FOTBAL
Joi la amiază a părăsit Capitala 

Pierind în Belgia echipa de fotbal 
Rapid București. Fotbaliștii feroviari 
vor susține trei întîlniri : la 4 mar
tie cu F. C. Beringen, la 6 martie 
cu A. C. Beerschot și la 8 martie cu 
O. C. Charleroi.

★

în competiția de fotbal „Cupa cu
pelor" echipa Atletico Madrid a în
vins cu 3—1 (2—1) pe Werder Bre
men, califlcîndu-se pentru semifinale 
(în primul meci cele două echipe ter
minaseră Ia egalitate : 1—1). Pentru 
semifinalele competiției s-au calificat 

■ astfel : Ujpest Budapesta. Motor Jena, 
Fiorentina și Atletico Madrid.

ADUNAREA GENERALA * ORGANIZAȚIEI OE lîUÂ. 
EXPONENTUL VOINȚEI COMUNIȘTILOR

în orice uzină și cu atît mai 
mult la marea întreprindere meta
lurgică „23 August“ din București 
serviciul tehnologic are un rol de 
seamă — de activitatea sa fiind 
strîns legată pregătirea tehnologiei 
producției, realizarea la timp și la un 
nivel bun tehnic a produselor și în 
special a noilor mașini și agregate, 
aplicarea și extinderea unor noi 
procedee tehnologice.

De aceste probleme de primă im
portanță s-a ocupat adunarea ge
nerală a organizației de baza care 
grupează membri de partid din ser
viciile tehnologic, organizarea pro
ducției și lansare. La adunare, care 
a analizat modul cum își îndepli
nește serviciul tehnologic sarcinile 
ce-i revin în 1962 din planul tehnic 
al uzinei, au fost prezenți din cei 
40 de membri cît formează organi
zația de bază 35, restul fiind absenți 
motivați. Deși au fost unele lipsuri 
în întocmirea referatului — rezul
tate mai ales din faptul că el a fost 
făcut numai de șeful serviciului 
fără să fie atrași și un număr de 
membri de partid — totuși aduna
rea s-a desfășurat la nivel ridicat, 
cu o participare ‘ activă la discuții, 
încheindu-se ..cu hotărîri concrete.

în toate sectoarele de activitate, 
în industrie ca și în agricultură, 
realizarea mărețului program tra
sat de Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
ridică mari cerințe în fața organi
zațiilor de bază, ca temelie a parti
dului. Ele sînt chemate — așa cum 
a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la conferința organizației orășe
nești de partid București — să asi
gure participarea activă a tuturor 
membrilor de partid la lupta pen
tru realizarea sarcinilor politico-eco- 
nomice, încît fiecare membru al 
partidului, la locul său de muncă, 
să fie un militant care să-i mobi
lizeze și să-i însuflețească, prin 
exemplul său, și pe ceilalți oameni 
ai muncii.

O mare însemnătate în viața și 
activitatea organizațiilor de bază o 
au adunările generale. Dezbătînd 
problemele aplicării politicii parti-. 

dului în întreprinderea, gospodăria 
colectivă, instituția respectivă, luînd 
hotărîri și dînd. însărcinări precise 
membrilor și candidaților de partid, 
adunarea organizației de bază mobi
lizează întregul efectiv al organiza
ției la îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid. în același timp, prin con
tribuția deosebit de importantă pe 
care o aduce la ridicarea conștiinței 
membrilor și candidaților de partid, 
la călirea lor politică și ideologică, 
adunarea organizației de bază este 
o școală de educație comunistă.

în ultimii ani au crescut rolul și 
eficacitatea adunărilor de partid. 
Așa cum s-a arătat la recentele

Pe teme de partid

conferințe de partid, frecvența la 
adunările generale ale organizații
lor de bază a crescut; totodată a 
sporit participarea membrilor de par
tid la dezbaterea problemelor și adop
tarea hotărîrilor. în cele mai multe 
cazuri, adunările se ocupă de prin
cipalele probleme ale sectorului 
în care activează organizația, le 
dezbat cu mai multă competență, 
iau măsuri eficace pentru organiza
rea muncii politice și organizatorice 
în rîndul maselor de oameni ai 
muncii. Creșterea nivelului adunări
lor de partid s-a reflectat cu putere 
în adunările pentru darea. de sea
mă și alegeri ținute la sfîrșitul anu
lui 1961, caracterizate prin activa 
participare la discuții, analiza apro
fundată a problemelor, caracterul 
principial și combativ al dezbateri
lor.

Experiența arată că eficiența adu
nărilor de partid depinde, în primul 
rînd, de actualitatea problemelor 
dezbătute.

De pildă. în ultimul timp organi
zația de bază din secția sculărie ge
nerală a uzinelor „23 August" a a- 
nalizat cum sînt înfăptuite sarcinile 
de plan pe anul în curs. Recent or-. 

ganizația de bază nr. 4 de la Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești a analizat cum se realizează 
prevederile cu privire la îmbunătă
țirea calității produselor. îndeplini
rea la toți indicii a planului de pro
ducție, darea la timp în funcțiune a 
noilor obiective, ridicarea nivelului 
tehnic al producției, desfășurarea 
întrecerii socialiste pe baza criterii
lor stabilite în Directivele C.C. al 
P.M.R., revin în mod sistematic în 
dezbaterea organizațiilor de bază 
din fabrici și uzine, de pe șantierele 
de construcții.

Organizațiile de bază din gospodă
riile colective din Salcia, raionul Ca
lafat, din Furculești, raionul Alexan
dria, au analizat stadiul pregătirilor 
pentru însămînțările de primăvară. 
La sate, organizațiile de bază ana
lizează în adunările lor problemele 
de care depinde consolidarea și dez
voltarea multilaterală a gospodăriilor 
colective, terminarea colectivizării 
agriculturii etc.

în toate organizațiile de bază se 
analizează mai sistematic cum se 
duce munca de primire în partid și 
de educare comunistă a membrilor 
și candidaților, cum se ocupă de 
controlul înfăptuirii hotărîrilor, de 
buna desfășurare a învățămîntului 
de partid, de îndrumarea organiza
țiilor de masă etc.

în fixarea ordinei de zi a adu
nărilor de partid, birourile organi
zațiilor de bază se călăuzesc după 
sarcinile stabilite prin hotărîrile și 
directivele partidului. Cunoașterea 
acestor documente nu este încă su
ficientă pentru stabilirea unei ordine 
de zi, unei tematici eficace ; totodată 
este deosebit de importantă cunoaș
terea temeinică a situației existente 
în întreprinderea, instituția, gospo
dăria de stat sau colectivă unde ac
ționează. Exercitînd dreptul de con
trol asupra conducerilor administra
tive este deosebit de important ca 
birourile organizațiilor de bază să se 
consulte cu ele în stabilirea adună
rilor, să țină seama îndeaproape de 
sugestii, să convoace adunări atunci 

cînd se ivesc situații noi, deosebite, 
în fața colectivului. Bine a procedat, 
de pildă, biroul organizației de bază 
de la mina Petrila, sectorul investi
ții: atunci cînd în mină urmau să se 
deschidă noi fronturi de lucru, el a 
pus în dezbaterea adunării de par
tid măsurile necesare pentru efec
tuarea în cît mai bune condiții a 
noilor lucrări.

Organizația de bază din gospodă
ria colectivă din comuna Socrujeni, 
raionul Botoșani, curînd după Con
sfătuirea pe țară a țăranilor colec
tiviști, a luat în discuție chestiunea 
dezvoltării sectorului zootehnic. 
Analiza temeinică a condițiilor lo
cale a dat posibilitate adunării să 
facă prețioase recomandări consiliu
lui de conducere, care au fost însu
șite și trecute în planul gospodăriei 
colective — între altele aceea de a 
spori numărul păsărilor de la 5.000 
la 20.000.

Pentru ca o adunare de partid să 
se desfășoare în bune condiții, este 
necesară o serioasă pregătire a ei. 
Se poate afirma ca un adevăr de 
necontestat că o adunare se desfă
șoară așa cum a fost pregătită ; cînd 
o adunare a fost bine pregătită a- 
tunci în mod sigur și desfășurarea ei 
va fi satisfăcătoare ; tot așa se poate 
spune că nu există adunări care 
„s-au desfășurat slab“ ci doar adu
nări care au fost slab pregătite. 
Bune rezultate a dat metoda folo
sită în multe organizații de a atrage 
la întocmirea referatului un colectiv 
format din membri și candidați de 
partid, tovarăși din activul fără 
partid, specialiști, buni cunoscători 
ai problemei ce se discută. Fără în
doială, acest lucru îmbogățește con
ținutul referatului, permite efectu
area unui control de partid mai ca
lificat asupra activității dintr-un 
sector sau altul. Un asemenea co
lectiv a format, de pildă, biroul 
organizației de bază din secția 
strunguri a uzinelor „Semănătoa
rea“ din București, pentru studierea 
cauzelor creșterii procentului de re
but la linia de pinioane. Lucrînd 
sub conducerea inginerului Petre 
Andreieș, membru în biroul organi
zației de bază, colectivul a consultat 
numeroși muncitori, membri și can
didați de partid, asupra cauzelor 
rebuturilor cît și în privința posibi
lității înlăturării acestora. Ma

terialul întocmit a fost expus în a- 
dunarea organizației de bază sub 
forma unui referat prezentat de ing. 
Ion Savu, șeful sectorului ; bine do
cumentat, referatul în care s-au 
subliniat nu numai sarcinile tehnice 
ci și măsurile politice și organiza
torice, a fost ascultat cu mult inte
res. Ordinea de zi cunoscută dina
inte a permis membrilor de partid 
să se pregătească din timp. La dis
cuții au participat douăzeci de 
tovarăși, care au arătat și alte 
cauze ale rebuturilor, au făcut pro
puneri valoroase.

Și comitetul de partid de la uzina 
de utilaj greu din Brăila, acordă o 
mare atenție pregătirii și desfășură
rii adunărilor generale ale organi
zațiilor de bază. De pildă, cînd or
ganizația de bază de la oțelărie a 
trebuit să discute în adunarea ge
nerală problema sporirii indicelui de 
utilizare a capacităților de produc
ție, biroul organizației de bază a 
format aici un larg colectiv, cuprin- 
zînd pe cei mai buni muncitori, teh
nicieni și ingineri cu experiență în 
muncă, care a studiat amănunțit po
sibilitățile existente în secție și a fă
cut propuneri valoroase. A fost con
vocată apoi adunarea generală a or
ganizației de bază. Discuțiile purtate 
în adunare au dus la concluzia că 
indicele de utilizare a cuptoarelor 
poate fi sporit cu aproape 9 la sută. 
Iar aplicarea în practică a hotărîri
lor luate în adunarea generală s-a 
concretizat în zeci de tone de oțel 
date peste plan, în îndeplinirea rit
mică, decadă cu decadă a planului.

Aceste exemple confirmă încă o 
dată faptul că buna pregătire a adu
nării de partid, prezentarea unor 
referate care analizează problemele 
cu seriozitate și exigență, asigură 
participarea activă a membrilor și 
candidaților de paf-tid la discutarea 
problemelor, îi stimulează să-și a- 
ducă contribuția la găsirea celor mai 
bune soluții.

Rezultatele dezbaterilor din ca
drul adunării de partid se concre
tizează, de regulă, în hotărîrea a- 
doptată. Bune, eficace sînt acele 
hotărîri care preconizează măsuri 
precise, stabilesc termenele în care 
să fie aduse la îndeplinire șl per
soanele care răspund direct de în
deplinirea lor. Experiența arată 
că o asemenea hotărîre poate fi 

luată numai ca rezultat al cunoaș
terii aprofundate a problemelor, ca 
rezultat al unei munci prealabile, 
de pregătire a textului hotărîrii, 
text care, firește, este schimbat și 
completat în urma propunerilor 
făcute în adunare. Tocmai o ast
fel de hotărîre a adoptat adunarea 
organizației de bază din secția 
strunguri a Uzinelor „Semănă
toarea“, la care ne-am referit mai 
sus. Transpunerea în viață de că
tre conducerea sectorului a reco
mandărilor făcute prin această 
hotărîre privind perfecționarea 
tehnologiei, repartizarea mai judi
cioasă a sarcinilor de producție 
pe oameni, ridicarea autorită
ții maiștrilor și întărirea contro
lului din partea acestora, aplicarea 
măsurilor stabilite pentru intensi
ficarea muncii politice au făcut ca 
într-un timp foarte scurt pe linia 
de pinioane și în întregul sector 
strungărie să se reducă mult pro
centul de rebuturi.

In multe organizații de bază, 
mai dăinuie însă practica unor adu
nări care, nefiind temeinic pregă
tite, se încheie cu hotărîri insufi
cient documentate, necorespunză
toare. Adunarea organizației de 
bază nr. 1 de la schela petrolieră 
Boldești, de pildă, convocată pen
tru analizarea unor deficiențe în 
producție, s-a încheiat doar cu ho
tărîrea... de a fi activizat colectivul 
gazetei de perete, hotărîre care dealt
fel fusese luată și în luna preceden
tă, cînd se analizase activitatea a- 
cestui colectiv 1

Esențial este controlul orga
nizat, sistematic, permanent, pen
tru îndeplinirea hotărîrilor luate. 
In această direcție trebuie să-și 
concentreze eforturile biroul orga
nizației în intervalul dintre adu
nări. Birourile organizațiilor de 
bază de la „Independența“-Sibiu, 
„Electroputere“-Craiova și altele, de 
pildă, la începutul fiecărei adunări 
prezintă o informare despre felul 
cum au fost realizate hotărîrile adu
nării • precedente. La rîndul lor, 
membrii și candidați! de partid pre
zintă, la anumite intervale de timp, 
scurte rapoarte despre felul cum 
își îndeplinesc sarcina de partid 
încredințată. în acest fel, crește 
răspunderea pentru înfăptuirea 
conștiincioasă a hotărîrilor atît din 
partea birourilor organizațiilor de 

bază, cît și din partea fiecărui 
membru și candidat de partid.

Este îndeobște verificat că adună
rile bine pregătite, fructuoase, sînt, 
de regulă, scurte. Bazîndu-se pe cu
noașterea temeinică a realităților și 
prezentîndu-le într-o formă sinteti
că, referatul poate epuiza problemele 
într-un interval de timp redus. Cît 
despre discuții, dacă se concentrea
ză asupra problemelor principale, 
pot fi și ele concise. O adunare mult 
prelungită pe lîngă că răpește din 
vremea membrilor de partid, este : 
totodată puțin eficace, face ca 
participanților să nu le rămînă 
clar principalele sarcini.

Factorii care contribuie la ridi
carea rolului și caracterului activ 
al adunărilor de partid sînt nu
meroși. De cea mai mare însem
nătate este ținerea cu regularitate 
a adunărilor, obligație statutară, 
decurgînd din normele lenini
ste ale vieții de partid. Mai 
sînt însă cazuri ca, de pildă, cel re
latat cu prilejul unei conferințe ra
ionale de partid, unde s-a arătat că 
în tot cursul anului 1961, organiza
ția de bază de la Trustul regional 
Gostat-București nu a convocat de
cît două adunări generale.

Asigurarea frecvenței tutițțor;' 
membrilor și candidaților de partie z, 
la adunările organizației, are, de a- 
semenea, o importanță deosebită 
pentru buna desfășurare a adunări
lor, ca și pentru întreaga activitate 
a organizației.

In frecvența la adunări, se oglin
dește totodată nivelul de conștiință 
al membrilor de partid. Este o înda
torire de bază a fiecărui membru 
de partid să ia parte la adunările 
de partid, să contribuie cu toată ca
pacitatea sa la rezolvarea sarcinilor 
ce stau în fața organizației.

Cu cît adunările organizației de 
bază se vor desfășura la un nivel 
mai înalt, cu atît organizațiile de 
bază își vor putea îndeplini mai 
bine importantele sarcini care le 
revin în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în țara noa
stră, cu atît fiecare adunare va fi 
într-adevăr exponentul voinței și 
experienței comuniștilor.

NICOLAE BÏVOLU
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fin colecția „Cele mai frumoase poezii

minele culturale în sprijinul colectivizării

www

La căminul cultural din comuna Costești, raionul Buzău, se desfășoară o susținută activitate cul- 
Căminul sprijină activ munca de colectivizare, organizînd seri de calcul, întrebări și răspunsuri etc. 

"grafie : brigada de agitație a căminului dă în fața sătenilor un spectacol consacrat popularizării 
ițelor gospodăriei colective. (Foto : R. Costin)

hele culturale din satele re- 
reș-Autonomă Maghiară se 

în aceste zile o vie activi
té și culturală de masă, în 
olectivizării agriculturii. Seri 
seri de calcul, seri de între- 
kpunsuri, întîlniri cu colecti- 
iși, consfătuiri cu cititorii, lec- 
rup, prezentări de filme și 
a teme agricole, spectacole 
or amatori precum și fur-
arfișfilor profesioniști, iată
irte din manifestările progra- 
sălile căminelor culturale.

arați! convingătoare 
rația concretă între veniturile 
Iilor și cele ale întovărășiților, 
concludentă dintre aceste ve- 
monsfrează convingător marile 
ale muncii în gospodăria co- 
’ornind de la această idee 
af în regiune mai multe afișe 
„Față-n față".

îunele Găneșfi și Bălăușeri din 
Tîrnăveni, cît și în alte co- 
lemenea afișe comparative sînt 
ca material ilustrativ la confe- 
puneri, seri de calcul. Puterea 
vingere a comparațiilor între 
e colectiviștilor și cele ale înfo- 
Dr este folosită și în alte acțiuni 
a. Astfel, la căminul cultural din 
raionul Mureș, a avut loc o în- 

între colectiviști și înfovă- 
*rin discuții, prin calcule și 
comparative s-au pus în eviden
țe diferențe de venituri, demon- 
-se avantajele muncii în comun, 
lu-se că drumul spre creșterea 
:ției agricole, spre belșug și bu-

erințe, jurnale vorbite, 
programe artistice

ecra-

!

Filmul - propagandist al belșugului

Pasiunea „literaturizării“

însemnări

;ACĂU (coresp. „Scînteii"). — în 
jpodăria colectivă din comuna 
iian, raionul Bacău, s-au înscris în 
imul timp aproape 120 de noi 
nilii. în munca de convingere a 

țăranilor muncitori o contribuție de 
seamă a adus și căminul cultural.

în adunări populare, la serile de 
calcul și cu alte prilejuri au fost 
larg popularizate documentele 
Consfătuirii pe țară a colectiviștilor. 
De la începutul anului și pînă la 25 
februarie aici au fost ținute aproape 
20 de conferințe și jurnale vorbite, 
urmate de obicei de filme docu
mentare pe teme agricole. Echipa 
de teatru a căminului cultural a pus 
în scenă piesele „Neamurile" și 
„Rîsul pămîntului", iar brigada ar
tistică de agitație are în programul 
ei texte legate afît
economico-organizatorică 
dariei colective cît și de 
de .noi țărani muncitori în 
milie a colectiviștilor.

de întărirea 
a gospo- 
atragerea 
marea fa-

Cu tractorul pe ogoarele întinse ale colectlveU. Cadru din Hlmul 
Pe drumurile Crișanei".

Repertoriu legat de viața 
satelor

Peste 600 de formații ale căminelor 
culturale din regiune participă la Fes
tivalul bienal de teatru „I.L. Caragiale". 
Repertoriul lor este strîns legat de 
preocupările țăranilor muncitori, de 
problemele lărgirii și consolidării sec
torului socialist al agriculturii. Astfel, 
în comunele Bălăușeri, Porcești etc. în 
sprijinul muncii politice pentru înche
ierea colectivizării au fost prezentate 
piese ce înfățișează superioritatea gos
podăriei colective față de cea indivi

de 
Kiss

duală, ca, de pildă, „împăcarea" 
Simon Magda, „în prag" de 
Jenö și altele.

în această perioadă, formațiile 
amatori nu se rezumă numai la spec
tacolele jucate în cadrul fazelor con
cursului, ci întreprind turnee în comu
nele din jur. Astfel, echipa de teatru 
din Sînmihaiul de Pădure a prezentat 
piesa „Neamurile” de Teofil Bușecan 
în cinci localități vecine.

Turnee ale unor colective 
artistice

la sate numeroase 
mai întotdeauna

Instituțiile de artă din Tg. Mureș pre
zintă de asemenea 
spectacole, însoțite 
de expuneri și alte manifestări politice 
și culturale de masă în sprijinul colec
tivizării.

De la începutul anului și pînă acum 
Teatrul de sfat a prezentat 22 de Spec
tacole în deplasare, iar în luna martie 
și în prima decadă a lunii aprilie ur
mează să joace în comunele regiunii 
33 de spectacole cu piesa „Curcubeul 
de M. Zarudnîi, precum 
într-un act inspirată de 
agriculturii.

De la începutul anului 
Ansamblul de cîntece și jocuri „Mure
șul" a efectuat 49 de deplasări în sa-

I"
și cu o piesă 
colectivizarea

și pînă acum,

Doi purcei de rasă sînt trecuți 
din mină în mină și cei care îi pri
mesc au pe fețe întipărită bucuria... 
Această imagine a fost filmată în 
anul 1949 la G.A.C. proaspăt înfiin
țată la Sîntana — regiunea Crișana.

Zeci de 
rii cu mii 
trastantă 
în 1961.

La înființarea gospodăriei colec
tive din comuna Vaida.— regiunea 
Crișana, pioniera Ilona Lovas, mică 
de nici nu ajungea pînă la masa 
prezidiului, s-a ' angajat să mun
cească și ea cînd va ii mare pen
tru prosperitatea colectivei.

In 1961 aparatul de filmat a 
găsit-o pe Ilona în mijlocul lanului 
de porumb, unde împreună cu cei
lalți colectiviști culegea o recoltă 
de peste 5000 kg. porumb boabe la 
hectar. Cele două exemple, puse 
față în față în filmul „Pe drumurile 
Crișanei“, înseamnă de fapt istorie. 

construcții noi, crescăto
rie porci... Imaginea con- 
s-a iilmat după 12 ani,

fele și comunele regiunii cu spectacole 
cuprinzînd cîntece și dansuri romînești 
și maghiare din folclorul local. Pentru 
luna martie, sînt prevăzute, alte 25 de
plasări cu un spectacol alcătuit din lu
crări folclorice noi, culese recent, din 
regiune.

La această importantă acțiune . își dă 
contribuția și Filarmonica de stat din 
Tg. Mureș, care a prezentat în actuala 
stagiune 15 concerte populare, majori
tatea cu prilejul inaugurării unor gos
podării colective. în următoarele săp- 
fămîni, două formații 
se vor deplasa în alfe 
regiunii.
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!• EXPOZIȚIE NUMISMATICĂ

Biblioteca Academiei R. P. Romîne 
deschis de curînd, în sala din Calea

numismatic.
înfățișează monede antice, 
și medalii romînești datînd 
al 16-lea pînă în prezent, 

prima oară 
camee Or- 
mari exem-

a
Victoriei 125, o expoziție a colecțiilor 
cabinetului

Expoziția 
ca și sigilii 
din secolul
Este prezentată aici pentru 
publicului nostru celebra 
ghidan, unul din cele mai 
plare de acest fel cunoscute în întreaga 
lume și reprezentînd „apoteoza unui 
împărat roman și a soției sale", datînd 
de la sfîrșiful secolului II---- începutul
secolului III e.n. Sînt expuse de ase
menea, între alte piese rare, un taler 
de argint din epoca lui Despot Vodă, 
bătut în anul 1562, inele sigilare ale 
Doamnei Tudosca, sofia lui Vasile 
Lupu, și fiului lor Ion, sigilii de aur 
ale domnitorilor romîni din sec. XVI 
etc.

Expoziția, vizitată cu interes de pu
blic, este deschisă zilnic, între orele 
10—14 și 17—20 (în afară de vineri și 
duminica d.a.).

VIRGIL CALOTESCU 
regizor

O istorie care, în 12 ani, a înregis
trat în viața satelor noastre, în 
viața și gîndirea oamenilor, mai 
multe transformări revoluționare 
decît în secole.

Repeziciunea cu care aceste fapte 
se succed ne conferă nouă, ci
neaștilor documentariști, titlul de 
cronicari. Istoria scrisă de noi pe 
mii de kilometri de peliculă își are 
izvorul în realitatea vieții socialiste 
care cu fiecare zi se îmbogățește.

Pornind de la aceasta și răspun- 
zînd uneia dintre sarcinile de cea 
mai macre actualitate, 16 echipe de 
filmare ale studioului cinematogra
fic „Alexandru Sahia" au plecat în 
cele 16 regiuni pentru a înregistra 
pe peliculă bilanțul și perspectivele 
colectivizării din satele țării. Și iată 
că în prezent, în fiecare regiune a 
țării rulează — alături de celelalte 
—. filmul realizat acolo. Toate fil
mele acestea, vizionate laolaltă, 
redau de fapt tabloul amplu al ma
rilor realizări obținute într-un timp 
scurt de sectorul socialist al agri
culturii, datorită 
țelepte a partidului, 
propagandistic și 
deosebit.

Printre cele mai reușite dintre a- 
ceste filme se numără și „Puterea 
plinii“, realizat în regiunea Hune
doara. Filmul are meritul că, în loc 
să folosească metoda aprecierilor 
generale, expozitive, a artificiilor 
care țin de „senzaționalul” tehnicii 
cinematografice, a demonstrat ce 
înseamnă munca și viața în colec
tivă prin exemple concrete. In 
film apare omul activ, care trans
formă continuu propria-i viață. 
Forța biruitoare a socialismului se 
întruchipează în imagini care se în
tipăresc în memorie. Și dacă spec
tatorul nu poate rămîne nepăsător 
văzînd, de pildă, cum la G.A.C. din 
Cîlnic, îngrijitorii de vite obțin o 
producție de lapte de aproape 6000 
litri de la o singură vacă, filmul 
înregistrează totodată șl transformă
rile din conștiința oamenilor. ,JLs-

politicii în- 
Iar rolul lor 

agitatoric este

După lucru, 
la învățătură

I

I f
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La întreprinderea „Electro- 
aparataj" din Capitală, îmbo
gățirea cunoștințelor de cultură 
generală a muncitorilor consti
tuie o preocupare de seamă a 
comitetului de partid. Aceasta 
se vădește în sprijinul acordat 
muncitorilor înscriși la învăță
mântul seral.

In întreprinderea noastră s-a 
înființat o școală serală. La 
cursuri s-au înscris circa 200 
muncitori. Școala noastră este 
patronată de Școala medie nr. 
38, de unde vin profesori pen
tru a preda lecții muncitori- 

'( lor-elevi. Printre muncitorii- 
( elevi care se străduiesc să în

vețe bine se află turnătorul 
Ion Blendea, montatorii Maria 
Drăghici și Alexandru Cojoca- 
ru, bobinatoarea Maria Dumi
trescu și mulți alții.

In afară de aceștia, peste 100 
de muncitori frecventează 
cursurile serale ale altor școli 
medii din Capitală. Candidatul 
de partid Marin Torloc din clasa 
XI-a, Andrei Bora din clasa 
IX-a și alții sînt fruntași nu 
numai la locurile lor de muncă, 
ci și la învățătură.

Aproape 40 de muncitori din 
întreprinderea noastră, dornici 
de a-și însuși o calificare su
perioară, urmează cursurile fa
cultăților de electrotehnică și 
mecanică. Comitetele de partid 
și U.T.M., sindicatul, ca și con
ducerea fabricii, se îngrijesc ca 
muncitorii-elevi și studenți să 
aibă asigurate condiții cît mai 
bune de învățătură.

ION GH. POP 
ajustor

PREMIERA FILMULUI 
„STRĂZILE AU AMINTIRI" 

LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — în 
sala cinematografului „Ștefan Gheor
ghiu" din Ploiești a fost prezentat 
marți seară în premieră de gală noul 
film romînesc „Străzile au amintiri". 
Majoritatea secvențelor au fost turnate 
în orașele Ploiești și Tîrgoviște iar la 
realizarea filmului și-au dat concursul 
artiști ai Teatrului de sfat și alfi cetă
țeni din localitate.

CONSFĂTUIREA ARTIȘTILOR 
PLASTICI AMATORI

CLUJ (coresp. „Scînteii") In vederea 
pregătirii expoziției bienale de artă plas
tică a artiștilor amatori, Casa regională 
a creației populare din Cluj a organizat 
zilele acestea o consfătuire la care au 
participat instructorii și unii membri ai 
cercurilor de arfă plastică de pe lîngă 
casele raionale de cultură și unele clu
buri muncitorești, elevi ai școlii populare 
de artă, secția de artă plastică ș.a.

S-a analizat cu această ocazie activi
tatea cercurilor de artă plastică, și s-au 
luat măsuri pentru buna organizare a ce
lei de-a treia expoziții bienale.

tăzi, soacrele din Daia nu se mai 
interesează ce zestre are viitorul 
ginere, ci merg la contabilul colec
tivei să vadă cîte zile-muncă are. 
Dacă-i băiat harnic..." — comen
tează crainicul filmului. Mi se pare 
foarte semnificativă o scrisoare so
sită la studioul nostru. Citez :

„Dintre realizările prezentate în 
acest film, ne-a ajutat foarte 
mult metoda de ținere a evidenței 
la ferma zootehnică din Cîlnic. După 
vizionarea filmului, ne-am propus 
să mărim numărul de vaci din cres
cătorie proprie, precum și produc
ția de lapte pe cap de vacă fura
jată. De asemenea, după exemplul 
G.A.C. din Apoldul de Sus, ne pro
punem să începem altoirea viței de 
vie, făcînd economie de circa 50 la 
sută față de anii trecuți la cumpă
rarea viței de vie.

Propunem să ni se mai trimită 
astfel de filme documentare pentru 
a putea să ne însușim metodele de 
muncă ale altor gospodării".

Semnează : Cibu Teodor, colecti
vist, G.A.C. Daia.

Comentariile sînt de prisos. Exem
ple vii, abundente, stau la baza 
succesului acestui film. Autorii : 
Alexandru Boiangiu — regizor și 
Viliam Goldgräber — operator, au 
știut să imprime pe peliculă esen
țialul. Ei au surprins nu nu
mai faptele oamenilor, dar și 
expresia nouă a fețelor lor, hotărî- 
rea, voința, zîmbetul stăpînului pe 
viața și munoa sa. Imaginile extrem 
de autentice, conferă filmului since
ritate, căldură, apropiind spectato
rii de ecran, emoționîndu-i și con- 
vingîndu-i din plin de superioritatea 
gospodăriei colective.

Alte filme reușesc să arate con
vingător cum marile prefaceri din 
viața oamenilor, intervenite odată 
cu apariția gospodăriilor colective, 
s-au oglindit în conștiința țăranilor 
întovărășiți sau individuali. Filmul 
„Imagini și vorbe cu tîlc din satele 
colectivizate ale regiunii Galați" 
este construit în acest fel. Autorii : 
Ion Moscu — regizor, Victor Popes
cu și Nicolae Oprișan — operatori, 
ne fac cunoștință cu gospodăria 
din Tătăranu, cu viața colectiviști
lor de criai, prin intermediul vizi*el

Prin structura sa, Miron Radu Paras
chivescu este un poet pentru care liris
mul înseamnă în primul rînd dăruire, 
comuniune cu oamenii, în numele nobi
lelor idealuri ale comunismului. încă de 
la începuturile carierei sale literare, poe
tul își asuma, într-o perioadă sumbră, de 
fascizare a țării și de pregătire a răz
boiului criminal anfisoviefic, misiunea de 
agitator, de cîntăref „pe viață și pe 
moarte" al solidarității celor mulți și 
asupriți.

In 1935, tînărul Miron Radu Paraschi
vescu închina versuri de o impresionan
tă simplitate memoriei lui Vasile Roaifă 
(poemul intitulat, din precauție conspira
tivă, „Vasile Rotaru"). In „Scrisoare de 
adio" (1936), sînt transcrise liric gîndu- 
rile și sentimentele care animă pe com
batantul voluntar în războiul civil spaniol. 
Dorința de a apăra pămîntul spaniol îm
potriva fascismului e exprimată cu vi
brantă autenticitate. Întregul poem e 
străbătut de ideea solidarității internațio
naliste : „Salut cu pumnul sfrîns pe Largo 
Caballero, / ascult cu inima pe buze 
discursul lui Dolores Ibarruri, / și-i iu
besc pe toți oamenii aceștia / al căror 
nume sună frumos ca locurile unde tră
iesc și se luptă, / pe oamenii aceștia cu 
nume de steag / fluturat în vîntul Spaniei 
ca un îndemn".

în versurile scrise în timpul războiului, 
atmosfera întunecată e adesea sfîșiafă de 
lumina marilor certitudini ; sînt numeroa
se simbolurile care exprimă revolta și 
mînia, neabătuta încredere într-o lume 
nouă, fără exploatare, și dacă referirile în 
acest sens vor părea mai cețoase uneori, 
faptul se datorește, după cum e ușor de 
bănuit, condițiilor aspre create de exis
tența cenzurii burgheze, care însă n-au 
putut stăvili tumultuosul elan al poetului. 
In „Oamenii Pămîntului", pe străzile albe 
ale unui oraș care vegetează, trec — 
șimbolizînd forța, duhul răscoalei — 
„rupți din pămînt, / din acest negru și 
darnic pămînt, / din acest negru pămînt 
de huilă, / de porumb, de aur, de robi 
și de păcură, (...) Oamenii Pămîntului cu 
coasa pe umăr". De o deosebită suges
tivitate este poemul „Cîntecul apelor 
mari" (1943), în care se definește crezul 
său liric.

Dăruindu-se, poetul capătă o mare pu
tere, versurile lui devin eficiente, pline 
de ecou, iar simbolul prăbușirii lumii 
capitaliste — al acelei lumi „sterpe, de 
nisip și de piatră", se conturează preg
nant.

Încă di.. —eastă perioadă se precizea
ză o trăsătură însemnată a poeziei lui 
Miron Radu Paraschivescu și anume con
știința deplinei responsabilități a crea
torului, care vrea ca în glasul său să 
se regăsească glasul celor mulți. Ne pare 
edificator, în această privință, următorul 
fragment din poemul „Bună ziua" (1942): 
„Și eu sînt un cîntăref adevărat, / eu nu 
cînt ca să mă distrez, / eu am răspun
derea acestor cîntece, după cum am răs
punderea tuturor cîntecelor lumii, / a ce
lor ce-au fost, a celor ce vor veni, / 
după cum am răspunderea voastră și răs
punderea tuturor zilelor voastre...". Ver
surile care alcătuiesc „Declarația pateti
că”, scrise în majoritate înainte de 1944, 
au fost adunate în volum în 1960. In 
ciuda unor deficiențe ca retorismul, ca
racterul greu descifrabil al anumitor a- 
luzii (în parte explicabil prin împreju
rările apăsătoare ale vremii în care au 
fost compuse poemele), sau a stîngăciilor 
care se întîlnesc din cînd în cînd, bu

întovărășiților din Gologanu. Cine
aștii nu s-au oprit la simpla con
semnare a vizitei făcute, ci i-au în
soțit pe întovărășiți și acasă, unde 
i-au filmat discutînd cu consătenii 
despre cele văzute la Tătăranu.

Pe ulițele satului, pe cîmp sau în 
curți se fac socoteli. Colectivistul 
Iancu Trifu a avut un venit anual 
de 17.000 lei. întovărășitul Riciu 
Stanciu mai puțin de jumătate, 8.000 
lei. Făcînd bilanțul realizărilor co
lectivei din Tătăranu, întovărășiții 
din Gologanu au înțeles și tîl- 
cul adînc al proverbului „Cine se 
scoală de dimineață, departe ajun
ge“. Au confirmat aceasta voturile 
lor pentru înființarea gospodăriei 
agricole colective „23 August".

La Gologanu, oa în toate satele 
regiunii Galați — astăzi complet 
colectivizată — circulă proverbe 
noi : „Măsurat în zile-muncă, fie
care an e de aur“, sau : „Odată cu 
colectiva a intrat belșugu-n sat".

La aceeași concluzie ajung spec
tatorii vizionînd și un alt documen
tar agricol, „Pe drumurile Crișanei". 
Aici, autorii au folosit altă metodă : 
comparația. Două imagini puse față 
în față, filmate la interval de 
mai cîțiva ani, demonstrează 
mul impetuos spre bunăstare 
gospodăriei colective.

Autorii filmului : Slavomir Popovici
— regizor, Patakfalvi Francise și 
Petre Gheorghe — operatori, au pre
zentat realitatea socialistă în dez
voltarea ei. Amintind greutățile în
ceputului, cineaștii ne conving de 
bogăția prezentului și sugerează 
căile prin care colectiviștii au a- 
juns aici. Faptele reale sînt prea 
concludente, iar pașii prea mari de 
la mica ladă de zestre pînă la mo
bila modernă întîlnită în miile de 
case ale Crișanei, pentru a lăsa pe 
cineva indiferent.

Autorii celor 16 filme consacrate 
succeselor gospodăriilor colective 
au reușit ca să aibă la sfîrșitul mun
cii lor cea mai deplină satisfacție : 
aprecierea din partea milioanelor 
de spectatori. Aceștia sînt critici ca
lificați, deoarece cunosc cel mai 
bine măsura în care noi am reușit 
să prezentăm adevărul vieții. Ei ve
rifică cu ochii lor acest adevăr — 
mergînd nu o dată, la fața locului
— și imaginile văzute pe ecran ră- 
mîn în sufletul lor ca un cald în
demn, primit cu bucurie, să pășeas
că hotărît pe calea belșugului. 

nu- 
dru- 

al

cățile cuprinse în acest volum sînt mărtu
ria unui patos protestatar care impresio
nează și astăzi.

„Cînticele țigănești" — reunite în vo
lumul apărut în 1941 — conțin și ele 
certe accente de revoltă împotriva fascis
mului. Pornind de la unele motive ale 
celebrului „Romancero gitan", al lui 
Garcia Lorca, autorul dă o sem
nificație largă și totodată precisă 
„cînticelor" sale, în care aduce un 
cald elogiu libertății, nesupunerii față 
de convențiile sufocante ale unei lumi 
nedrepte, dragostei — toate, valori ter
felite de burghezie. In aceste versuri se 
simte adeseori un suflu optimist, o în
credere în omenie, pe care mizeria și 
asuprirea n-o puteau înăbuși. Raportate 

la condițiile istorice în care au apărut, 
„Cînticele țigănești” sînt nu numai o 
operă de incontestabilă valoare literară, 
dar reprezintă și un act de curaj civic, 
adoptarea unei atitudini ale cărei impli
cații, astăzi, ne apar cu o deosebită 
limpezime.

In mod firesc, anii noștri au însem
nat un impetuos avînt pentru creația lui 
Miron Radu Paraschivescu. Înfăptuirea ^lu
mii visate de poet încă din tinerețe- a 
fost urmărită cu emoție și entuziasm, cu 
înflăcărată participare. Semnificative în 
acest sens sînt poemele „Cinci toasturi 
de ziua partidului" (scrise cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia) și „Cîn- 
tarea Romîniei", amplă evocare a isto
riei țării, încheiată cu imaginea luminoa
să a prezentului socialist. Cu o stăpînire 
matură a meșteșugului liric, poetul ex
primă o profundă, majoră, bucurie : 
„Te-am revăzut, o, fara mea cea dragă, 
! Născînd din umilință și din jale I / Po
porul tînăr, vîrsta lui întreagă / Toate le 
văd pe drumurile tale, / Un sînge proas
păt care-ți curge-n vine / Ca o putere 
străbătând prin tine. / Roșii clădiri pe 
care-i încă udă / O tencuială reavănă și 
crudă / Și care-n trupul lor adăpostesc / 
Prunci fragezi, ce într-una gînguresc / în 
limba lor de vis, nelămurită, / O tinerețe
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De ce o singură fotografie?
Recent a avut loc în sala de spectacole a Uzinelor de pompe ș 

mașini agricole din Capitală întrecerea unor formații de amatori în cadru! 
fazei infer-întreprinderi a Festivalului de teatru „I. L. Caragiale".

lată mai jos o imagine din spectacolul artiștilor amatori de la uzinele 
„Republica" cu piesa într-un act „în ajunul zilelor de luptă" de 
G. Mdivani.

Am fi vrut să reproducem și alte imagini de la această întrecere artis* 
fică dar... celelalte formații programate pe lista juriului (Uzinele de pompe 
și mașini agricole, fabrica de mase plastice „București") nu s-au prezentat 
la spectacol.

Pentru buna desfășurare a fazei raionale care începe în aceste zile, 
se cere din partea comisiilor raionale de concurs o mai mare preocupare 
atîf în programarea judicioasă a formațiilor, cît și în urmărirea și respec
tarea acestor programări.

Despre acest subiect 
s-a mai scris în presă, și 
nu o singură dată. Este 
vorba despre comenta
riile unor filme docu
mentare și jurnale cine
matografice. Studioul 
„Al. Sahia" a obținut 
succese reale în îmbu
nătățirea calității jur
nalelor și documenta
relor. Dar, alături de 
producții valoroase, în 
care este vizibil și efor
tul de a se asigura co
mentarii vii, sugestive, 
scrise și citite fără em
fază (de pildă comen
tariul scris de Eugen 
Mândrie la filmul „Un 
Jupiter al zilelor noas
tre") — studioul tri
mite încă pe 
ne filme care sufe
ră din pricina literatu
rizării forțate a comen
tariului vorbit. Iată, de 
pildă, comentariul unui 
documentar recent — 
„Ritm și construcție“ — 
un film dealtminteri cu 
reale calități, bazat pe 
o idee de mare actuali
tate (scenariul și regia 
— Erich Nussbaum).

Documentariștii și-au 
propus să ofere publicu
lui un tablou cuprinză
tor al realizărilor obți
nute, în ultimii ani, în 
domeniul construcțiilor.

Imaginile filmate de-a 
lungul și de-a latul ță
rii de operatorul P. Hol
bau sînt, în acest sens, 
foarte convingătoare. 
Dar în timp ce pe ecran 
se succed liniile simple, 
elegante, ale noilor an
sambluri arhitectonice, 
comentariul (rostit și cu 
un ton emfatic, decla
mator) contrastează cu

firescul imaginilor cine
matografice, fiind în
cărcat cu o abundență 
de imagini forțate și 
stridente, prețiozități de 
tipul „9 milioane de me
tri pătrați de fericire 
cotidiană", „între cele 
două fațade se află cî- 
teva săptămîni dar și o... 
epocă !“ (fațadele sălii 
Dalles), „ritmul nou 
transformă nu numai 
străzile dar și legende
le“ (o asociație greu de 
înțeles între tunelul 
subteran care lega gro
ta de castelul de la Hu
nedoara și... noile cons
trucții din Cetatea oțe
lului), „infinitul năzuin
țelor poporului“ (carac
terizare inedită a co
loanei lui Brîncuși), „la

cu a ta-mpletită. ! O fara n 
de minuni I". In contrast < 
versuri senine, de o calmă 
în „Cîntarea Romîniei" și a1 
trecutul de împilare și umilir 
în viziuni polemice. Rapacité 
scrupule a foștilor exploatai 
cretizată, astfel, în imaginea 
mut, posac", de înmormînta. 
descriere e realizată cu remarc«, 
goare satirică.

S-au precizat, în ultima perioidâ 
alte linii de evoluție a talentuluimui 
M. R. Paraschivescu. Poetul dedică acum 
laude inspirate rodniciei, puterii de ro
dire („Laudă tomatei”, „Mărul", „Toam
na") în care se dezvăluie virtuțile crea
toare ale materiei și naturii. In general, 
se constată o creștere a importanței filo
nului meditativ în lirica poetului, 
o înclinație spre poezia de idei. 
Expresia devine densă, concentrată, jtps- 
trîndu-și plasticitatea. Trebuie să sfemna 

său sprifapful că efoitul 
duce uneori la formulai

căror
dificile, alambicate 

linia de dezvoltare a 
lui M. R. Paraschivescu, care

lăm însă 
concentrare 
obscure, a 
Exprimările 
caracterizează 
poeziei 
este un poet al mesajului direct, des
chis, opus sterilelor subtilități de lim
baj. Semnificativă pentru orientarea filo
zofică a poeziei sale este „Semănătorul", 
în care, pornindu-se de la o temă cla
sică, se dezbat, cu mijloace lirice remar
cabile, probleme de larg răsunet. Sim
bolul semănătorului este acela al omului 
care triumfă asupra naturii. In gestul lui 
simplu, firesc, e legiferată de fapt o eti
că a muncii : „Și-n gestul lui zvîrlif de
parte, peste pogoanele întregi / (Irecuza
bilă sentinfă rostită de-un judecător) / 
Scurt arcuiește visul sprig al dătătorului 
de legi / Ce hotărăște-n lumea-ntreagă 
stăpîn poporul muncitor". „Semănătorul" 
e un imn adresat omului biruitor prin 
„forța calmă, hotărlfă" a muncii și dă
ruirii de sine — idee centrală a întregii 
creații a poetului.

Poezia militantă a lui Miron Radu 
Paraschivescu s-a dezvoltat continuu, tin- 
zînd să exprime ideile revoluționare ale 
timpului nostru, largile perspective pe 
care le deschide omului socialismul viei 
torios.

MATEI CÄLINESCU

Suceava istoria contem
porană are o nouă 
sură a timpului, 
nu se suprapune 
surilor obosite din 
cut“ 

mă- 
care 
cea- 
tre- 

(! !) etc. etc. Dacă
la exemplele de mai sus 
vom adăuga și 
gini“ ca : „Spre 
deschid tot mai 
geamuri noi“, 
terasă, la Bicaz, 
îmbogățit cu semnifica' 
ții noi“, „ograda Moldo' 
vei“ ș.a. — vom înțele^ 
ge de ce acest comen 
tariu nu-i satisface pi 
spectatori, împletind a 
supra însuși filmulu 
documentar.

Evident, evitarea li 
teraturizării nu înseam 
nă nicidecum platitudi 
ne, comentarii cenușii 
neinspirate. Este însi 
necesar ca studioul „Ai. 
Sahia“ să acorde o a- 
tenție mai mare sobrie
tății, caracterului atrac
tiv, expresivității co
mentariilor ce însoțesc 
producțiile sale, asociin- 
du-și într-o măsură mai 
mare eforturile la ace
lea pe care le fac presa 
și radioul în vederea in
formării obiective a 
maselor — într-un stil ' 
viu, interesant, convin
gător și cu bun gust.

„ima- 
azi se 
multe 
„Pe o 
ne-am



DEMOCRAȚIA BURGHEZA

ANDRE WURMSER

de ani în urmă, 
reuniune unde 

el este chemat

a organizai un miting de 
cunoscutul cineast Lardner 
dacă comisia nu va fi II- 

ajunge la situajia cînd 
deveni neîncăpătoare.

oameni; pe fata
litatea războiului, 
adică pe neaccep- 
tarea fraternității ; 

că

stă și 
oamenilor

JJHe]r h .-ix K

țin minte olt 
■aîndru exam 

i ilu- 
direa 
ui revoluției franceze 

I frontispiciu cuvintele 
rtate, Egalitate, Frater-

tarea fraternități , 
pe teroare și asasinat politic, adică 
pe refuzul de a se supune oricărei 
ordini, oricărei autorități democra
tice.

Care este principalul instrument 
ideologic al fascismului în această 
luptă în care sînt puși față în față, 
mai cu seamă în Franța, partizanii 
principiilor „Libertate, Egalitate, 
Fraternitate' și adversarii lor ? Este 
anticomunismul. După ce i-a sub
minat temeliile, anticomunismul a 
aruncat cu praf în ochii celei de-a 
4-a republici. Dacă lovitura de stat 
din 13 mai 1958 a izbutit, aceasta se 
datorește faptului că burghezia, din 
ură împotriva comunismului, a dis
creditat democrația, socotind drept 
nule voturile unui sfert din națiu
nea franceză.

Speranța fascismului 
acum în mentalitatea 
care își spuneau în 1936 : „Mai bine 
Hitler decît Frontul Popular“, iar în 
1962 sînt dispuși să spună : „Mai 
bine O.A.S., sau alianța cu O.A.S., 
decît unirea antifasciștilor !". Un 
milion de parizieni, care au mers la 
cimitirul Père Lachaise în urma ce
lor 8 sicrie ale oamenilor uciși pen
tru că au strigat „Fascismul nu va 
trece“, au răsturnat însă aceste pla
nuri, au spulberat aceste speranțe. 
La urma urmei. Intre 1933 și 
există o mare deosebire : în 
nu a existat decît o singură 
socialistă — și mulți oameni 
știau ce va aduce Hitler. în 
însă, după transformarea socialis
mului într-un sistem mondial, după 
ce Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
a adoptat Programul, cînd perspec
tivele societății comuniste apar cla
re, cînd unul din cele mai îndelun
gate războaie coloniale este pe cale 
să se termine cu dobîndirea inde
pendenței de către poporul alge- 
rian, cînd înseși metodele gangste- 
rești la care sînt constrînși să re
curgă fasciștii dovedesc cît de mare 
este disprețul pe care îl inspiră ei 
maselor, cînd dușmanii noștri nu 
mai pot hotărî mersul istoriei, cum 
să nu fim siguri că vom scrie în 
curînd pe poarta istoriei, împreună 
cu întregul nostru popor, cuvintele 
de pe frontispiciul școlii mele : „Li
bertate, Egalitate, Fraternitate'.

orbind, mîndrla aceasta 
ăsh niciodată. Dovada 

zmas credincios acestor 
.mcipil e că sînt comunist, 

mînea să aflu (iar oînd am 
am devenit comunist) că a- 

-yst cuvinte magice reprezintă o 
-’țcrte doar în măsura în care 

ini o afirmație gratuită, ci ne
tt unei negații. Libertatea în 
iul burghez este o capcană 
Iu naivi ; ea nu înseamnă dis- 
la treptată a lanțurilor, înlătu
ri a ceea ce se socotea o fata- 
à : șomajul, mizeria, războiul, 

ț^ffiganța.
4P > acestea nu înseamnă că

1 mea nu avea temei, ci doar 
: rioasa formulă nu reprezintă 

cum bilanțul revoluției fran
ci numai programul ei. Nouă

- Aride sarcina de a-1 transforma
> realitate vie, de toate zilele,

• i duce mai departe ceea ce 
. șpirația retrograzilor și netreb- 

flor nu a îngăduit lui Marat șl 
pesplerre să desăvîrșească. 
Ôesigur, comuniștii văd altfel Iu-

■ ,urile decît democrații burghezi în 
Bea ce privește căile care duc la 
/ aderărată libertate, o adevărată 

egalitate, o adevărată fraternitate 
— dai nici unii, nici alții nu sînt 
împotiiva libertății, fraternității, e- 
galitâjli. Așadar, cînd aceste mari 
idei lint batjocorite și cînd tot ce 
s-a îifăptuit din ele este amenințat, 

, nimic nu trebuie să stea în calea 
\uniriituturor democraților, „fără ex- 

țiludee' — așa cum spun cei care 
ytti’ îițeles că anticomunismul este 

, vestibrul antidemocratismului.
Și >e revers, totul se împotrivește 

unirii democraților de orice nuanță 
cu fcs'cismul, dușmanul acestor 
principii. Căci fascismul — Musso
lini g repetat acest lucru de atîtea 
ori ! -- este negarea spiritului re- 
voluțbi franceze, nu a demo
crației în general, ci a orî- 
ărei democrații. El se bazează pe 
Uonislism, adică pe lipsa de li- 
rrtate a popoarelor subjugate ; pe 
țisni^ adică pe inegalitatea dintre 
I ;

'■■Paravanul dominației

1»
8S& p, #

Viața șomerului italian Mario Palumbo
1962 
1933 
țară 

nu
1962

Mă numesc Mario Palumbo, am 
26 de ani și locuiesc în cartierul 
Gord'ani din Roma. Faptul că sînt 
șomer nu este pentru mine o nou
tate. Al patrulea copil al unei fa
milii numeroase, am început să 
muncesc de la 9 ani.

La 11 ani, dorind să învăț o 
meserie oarecare, am nimerit 
într-un mic atelier de reparații 
auto. Condițiile de muncă în a- 
ceste ateliere, un fel de mici în
treprinderi meșteșugărești, sînt cu
noscute. Vii la lucru la ora 8 dimi
neața și pleci la 8 seara. „Tînărul 
angajat" trebuie să facă de toate 
pentru un salariu de nimic, dar în
dată ce crește și capătă dreptul la 
un salariu mai mare, patronului nu-i 
mai convine să-l mențină. Așa s-a 
petrecut și cu mine.

In ultimii patru ani am lucrat ca 
muncitor constructor pe multe șan
tiere din Roma. Muncitorii construc
tori formează categoria cea mai nu-

monopoluri
lub cupola Capitoliului 

1 ședințe reprezentanți ai 
Jor dominate de rocke- 
prgani și duponți, sau 

, fior de încredere. 157 de 
ii sînt membri ai consi- 
iministrație ale marilor 
; 20 sînt proprietari di- 
ț>r mari fabrici și uzine; 
prietari de stații de ra- 
țziune; 288 fac parte din 
•ocatură care slujesc in
ternelor capitaliste.

Parlamentul francez 
din 63 industriași; 73 
ari funciari; 33 mari 
207 reprezentanți 
irecți ai cercurilor

di- 
de

celtomunist Francez, 
partid al țării, repre- 

iporului muncitor, nu 
pent decît 10 deputați. 
cu numărul voturilor

,ul dictator al insulei 
i‘ Haîft,' Duvalier, odrasla prefe- 
; rată a Washingtonului, se snen- 
; ține la putere cu ajutorul poli- 
; ției secrete, denumită ironic 
: „Tonton Macoute“ — după nu- 
I mele unei sperietori tradițio- 
' nale din folclorul haitian.

După cum relatează săptă- 
■înalul englez „New States- 
an" „adversarii regimului și 
Bmbrii familiilor lor au fost 
continuă să fie uciși, schin- 
Uți, aruncați în închisori, exl- 
, maltratați... „Tontonii“ 
rg fără nici o jenă capetele 
lenților și ucid oameni chiar 
itrăzi“.
Regimul militar fascist din 

"'ea de sud a condamnat la 
soare pe termene între 
15 ani pe liderii Partidului 
list al maselor, dizolvat 
ix „simpatiile sale față de 
ca Coreei de nord“, 
a 15 februarie, în Anglia 
ceput procesul a șase 
iri ai „Comitetului celoi 
acuzați de participare la 
nonstrație de protest îm-nonstrație de protest îm- 

I va înarmării nucleare. Ei 
’’ lost condamnați la ani grei 

închisoare.
în căutarea unor noi mlj- 

,ce de reprimare a demons- 
țiilor populare, guvernul pe- 
izian s-a gîndit să adauge 
Cloacelor tradiționale dulăi 
resațl aduși, bineînțeles, din 
latele Unite. După cum rela- 
jază ziarul „Expresso", care 

r apare la Lima, în prezent, „po
rția peruviană folosește pentru 
imprăștlorea demonstrațiilor 

) populare cîlni-lupi“

Ce araiă componența 
parlamentelor burgheze

obținute în ultimele alegeri parla
mentare (3.882.204, adică 18,9 la 
sută), Partidul Comunist Francez 
trebuia să obțină 88 de mandate de 
deputați din cele 465.

ANGLIA. Camera Comunelor ara 
următoarea componență după ale
gerile din 1959 : Din 630 de membri, 
234 sînt directori de companii, mo
șieri și oameni de afaceri, 89 sînt 
juriști, 38 sînt militari și funcțio
nari de stat, 86 sînt funcționari ai 
sindicatelor și oameni politici labu
riști, 37 sînt politicieni ai partidului 
conservator, și numai 23 sînt mun
citori industriali.

R.F.G. Populația Germaniei occi
dentale este formată în proporție 
de peste 51 la sută din muncitori. 
Cum sînt reprezentați oamenii mun
cii vest-germani în Bundestag —, 
parlamentul statului vest-german ?

Bundestagul este format din 499 
de deputați din care :

161 — directori, membri ai con
siliilor de administrație și func
ționari superiori ai concernelor^

53 — moșieri și chiaburi.
128 — funcționari.

92 — activiști ai partidelor șî or
ganizațiilor burgheze.

41 — liber-profesioniști (avocați, 
medici, arhitecți).

19 — proprietari de ateliere.
5 — așa-ziși „muncitori“, lideri 

ai sindicatelor reformiste, su
puse cu docilitate patronatului.

GRECIA. Nu de mult, în această 
țară au avut loc alegeri parlamen
tare. Ele s-au desfășurat în condi
ții de teroare și samavolnicii revol
tătoare. In declarația conducerii 
grupării burgheze „Uniunea de cen
tru“, publicată de ziarul „To Vima“, 
se menționa : „Rezultatele alegerilor 
nu reprezintă adevărata voință a 
poporului, ci constituie un rezultat 
al oprimării, falsificării și presiuni
lor exercitate prin uriașele fonduri 
cheltuite în sprijinul E.R.E.“. (For
mația guvernamentală condusă de 
Caramanlis — N. R.). Calificînd noul 
guvern grec ca ilegal, liderul „Uniu
nii de centru“, Papandreu, a decla
rat : „Majoritatea parlamentară pe 
care a obținut-o nu este consecința 
exprimării libere a voinței poporu
lui grec, ci produsul violenței, al fal
sificării și al cumpărării voturilor“. ‘ 
„Victoria partidului E.R.E. — scria 
ziarul burghez „Eleftheria“ — este 
rezultatul rușinoaselor violențe, fal
sificării și al corupției. Pînă și con
servatorii recunosc, fără a șovăi, li
chidarea totală a democrației“.

meroasă șl cea mai combativă a lu
crătorilor din Roma. In plin sezon 
sintern aproape 60.000 și ca urmare a 
numeroaselor greve din ultimii ani 
am obținut unele îmbunătățiri de 
salarii, dar locul de muncă nu-i 
niciodată sigur. Munca este aspră și 
cînd un șantier se închide trebuie 
să cauți altul. Cînd plouă nu se lu
crează și deci nu ești plătit. Indus
trii adevărate la Roma sînt puține 
și ca să intri în una din cele nou 
apărute este aproape imposibil, nu 
numai pentru faptul că numărul șo
merilor este mare și tinerii care n-au 
de lucru și n-au o meserie sînt 
mulți, dar și pentru faptul că aici 
domnește un aspru regim de discri
minare : înainte de a angaja pe ci
neva, patronii se îngrijesc ca acesta 
să fie recomandat de preot iar din 
recomandările făcute de siguranța 
publică și de carabinieri să rezulte 
că n-a participat niciodată la ma
nifestații, la greve, că nu este în
scris la C.G.I.L. (Confederația gene
rală a lucrătorilor italieni) și, „vină 
de neiertat", să nu fie înscris în par
tidul comunist.

Deosebit de greu este să pătrunzi 
într-o întreprindere unde munca să 
fie mai mult sau mai puțin stabilă, 
ca întreprinderile de electricitate, 
tramvai etc. Pentru a fi primit aici 
ți se cere o „recomandare serioasă". 
Dar toate aceste precauțiuni nu reu
șesc să-i scutească pe patroni de 
luptele muncitorilor pentru apăra
rea intereselor lor. După puțin timp 
și cei cu „recomandare serioasă" 
capătă, alături de tovarășii lor cu 
care au aceleași interese, conștiință 
de clasă și intră în luptă alături de 
tovarășii lor de muncă. Și cînd lupta 
devine puternică, așa cum a fost la 
Roma în ultimele luni, cînd în unele 
zile au fost în grevă 100.000 
de muncitori din diverse sectoare, 
iată că intervine în apărarea patro
nilor mult trîmbițata „democrație 
occidentală" cu bastoane de cauciuc 
și gaze lacrimogene, cu toate atri
butele ce-i sînt proprii. Așa s-a în- 
tîmplat acum cîteva zile, cînd in
tervenția poliției împotriva munci
torilor greviști a fost de așa natură, 
încît bastoanele de cauciuc zburau 
din toate părțile. Aici nu se face nici 
un fel de discriminare.

Ziaristul italian G. Pastore, care

ne-a transmis din Roma declarația 
lui Mario Palumbo, menționează : 
Cele spuse de Mario Palumbo nu 
reflectă un caz izolat. Astăzi Ita
lia numără peste 1.400.000 de șomeri. 
In fiecare an sute și mii de lucră
tori sînt constrînși să-și părăsească 
patria, să emigreze în altă țară pen
tru a-și cîștiga o bucată de pîine. Cei 
care rămîn în Italia sînt obligați 
să lupte din greu pentru a-și men
ține locul de muncă. Deseori, cînd 
muncitorii organizează demonstrații 
pe stradă în sprijinul revendicări
lor lor, armata și poliția îi atacă cu 
brutalitate. în timpul acestor lupte, 
mulți muncitori sînt răniți, iar alții 
chiar omorîți.

Activizarea forjelor negre ale reacjiu- 
nii in S.U.A. a culminat cu intrarea in 
vigoare a legii fasciste McCarran, care 
obligă pe membrii partidului comunist 
să se înregistreze ca agenji ai unei 
puteri străine.

Legea McCarran a fost pregătită de 
comisia pentru cercetarea activităjii anfi- 
americane.

lată cîteva aspecte din isprăvile acestei 
comisii :

Dacă, de pildă, cu 20 
cineva a asistat la o 
participau și comuniștii,
in fafa faimoasei comisii, unde secreta
rul ei îl roagă „cu frumosul" să-și amin
tească de toji cei care erau de fafă în 
ziua cu pricina. Dacă omul refuză, 
patronul și ziarele primesc infor- 
mafii despre activitatea lui „anfiame- 
ricană", iar apoi este condamnat la în
chisoare pentru „lipsă de respect" fafă 
de congres.

Printre victimele faimoasei comisii se 
găsesc milioane și zeci de milioane de 
americani. Rezultatul cel mai groaznic 
al activităjii acestei comisii este înăbu
șirea libertății cuvintului.

Nenumăratele cartoteci ale comisiei 
cresc neîncetat. încă în (949 ele conți
neau un milion de fișe. Unele informații 
sînt puse la îndemîna „clienților grași“ 
care vor să objină material compromiță
tor despre anumite persoane. Aci sînt 
înregistrate tot felul de zvonuri și calom
nii, dar niciodată dezmințirea acestora.

în mod periodic comisia publică un 
„ghid de sinteză", precum și completări 
la acesta. O tristă faimă și-a cîșfigaf 
„Suplimentul la volumul IX". El cuprin
de numele a 250.000 de persoane care 
în trecut au avut cit de cît legătură 
cu organizațiile de stingă. în prezent, 
comisia completează volumul pe baza 
unor noi informări.

Comisia a fost înfiinfată în anul (938 
pentru pregătirea legilor îndreptate îm
potriva „propagandei subversive și anti- 
americane". în mod formal comisia ar 
trebui să se ocupe nu numai de primej
dia „de stingă", ci și de pericolul de 
dreapta. Dar încă nu s-a înregistrat nici 
un caz cînd comisia să fi mușcat mîna 
care o hrănește. Activitatea „anchetato
rilor" se desfășoară în colaborare cu

/ 
„John Birch Society" și cu alte organl* 
zajii profasciste din S.U.A. Așa, de pil
dă, comisia a patronat filmul anticomunist 
și calomniator „Operajia Distrugere“, 
iar „John Birch Society" s-a ocupat de 
difuzarea filmului.

Americanii, progresiști au cerut din 
totdeauna lichidarea acestei comisii care 
face țara lor de rușine în ochii întregii 
omeniri. Aceste cereri s-au intensificat 
mai ales în 1957, cînd savantul W. 
Sherwood s-a sinucis, preferind mai cu
rînd să moară decît să fie anchetat de 
inchizitorii moderni. După doi ani co
misia a fost nevoită, sub presiunile 
exercitate de opinia publică, să renunje 
la anchetarea a 110 profesori din San 
Francisco, anchetă ce trebuia să dove
dească „penetrajia" comuniștilor în 
școlile din statul California.

în prezent în S.U.A. se înființează co
mitete de luptă pentru lichidarea comi
siei. în decembrie anul trecut comitetul 
din New York 
masă, la care 
a declarat că 
chidată se va 
închisorile vor

Cu toate acestea, la slîrșitul lunii Ia
nuarie 1962, camera reprezentanților din 
Congresul american a hotărît să menjină 
comisia și i-a alocat pentru anul curent 
încă o sumă de 35O.OÔO dolari.

L. S.

murit un sărac 
pe stradă“
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„S-a întîmplat la Teheran, ca
pitala Iranului. Un sărac a murit 
pe stradă într-un oraș în care 
există diferite societăți filantropice, 
societăți pentru apărarea săracilor, 
copiilor, mamelor, orbilor, lepro
șilor și chiar a animalelor, 
murit de frig într-un oraș în 
se înregistrează profituri de 
de milioane riali.

In orașul în care pentru 
sfrucția palatului senatului se chel
tuiește un miliard de riali, iar pen
tru construcția clădirii parlamentu
lui — 800 milioane riali, aseme
nea evenimente — moartea unui 
sărac — este ceva obișnuit.

Mii 
piară 
pentru 
palate 
ționa obiecte antice din aur, 
comande pentru construcția pala
telor lor marmură din Italia și 
covoare din Anglia.

Noi știm că toate nenorocirile 
poporului iranian se daforesc ace
lei pături sociale ai cărei repre
zentanți au jefuit întreaga avere 
națională. Ei și-au însușit toate bu
nurile, iar pentru cei săraci n-au 
lăsat decît nenorocirile". (Din' săp- 
tăminalul iranian „MASLIAK").

El a 
care 
zeci

con-

g
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âț&i'r-'îî-

Pat Potlle, membru a! organizației „Comitetul eelor 100“, arestat 
poliția engleză sub acuzația do a fi participat la demonstrația îm-
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do x 
potriva bazei N.A.T.O. din Wethersfield.
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oameni trebuie să 
boli, 

acei ce trăiesc în

de
de foame, frig și 

ca
luxoase să-și poată achizi- 

să

Posibilități „egalew
Desenul alăturat, reprodus 

din ziarul american „Washing
ton Post and Times Herald“, în
fățișează o realitate crudă a 
societății americane : Creșterea 
prosperității monopolurilor, pa
ralel cu agravarea continuă a 
problemei șomajului.

„Fiecare depresiune de după 
război — menționează ziarul 
— lasă în urma sa un număr 
tot mai mare de șomeri. Potrivit 
calculelor lui M. Vernick, ex
pert al Biroului federal de 
rezervă, din 1954, după ce pro
ducția s-a redresat întrucîtva, 
numărul șomerilor crește anual 
cu 250.000—300.000 oameni".

Două direcții opuse în dezvoltarea
Demo orația — cît de des este rostit acest 

cuvînt în perorațiile liderilor „lumii libere" ! 
Magnați al finanțe! și bossi ai presei trusturi
lor, organizatori ai acțiunilor de diversiune 
anticomunistă și politicieni stipendiați din 
fondurile monopolurilor, provocatori de pro
fesie și cucernici prelați iezuiți, nu obosesc 
să decline la toate cazurile cuvîntul demo
crație. Cu greu s-ar putea găsi o îmbinare 
mai odioasă de fățărnicie și cinism.

In epoca noastră, epoca unor mărețe trans
formări revoluționare, devine tot mai evidentă 
intensificarea crizei pseudo-democrației bur
gheze în contrast cu lărgirea continuă a de
mocrației socialiste. „înflorirea democrației în 
țările socialiste și restrîngerea tot mai mare 
a democrației — și așa ciuntite — în țările 
capitaliste, a arătat N. S. Hrușciov în Raportul 
cu privire la Programul P.C.U.S., prezentat la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., acestea sînt 
cele două direcții opuse în dezvoltarea poli
tică a lumii contemporane. Noi facem și vom 
face totul pentru ca orînduirea noastră so
cială și democrația noastră să se perfecțio
neze și mai mult, ca un model al modului de 
viață socialist pentru toate popoarele“.

Programul P.C.U.S. înfățișează minunatul 
tablou al dezvoltării și perfecționării multi
laterale a democrației socialiste în condițiile 
construirii comunismului, al participării active 
a tuturor cetățenilor la conducerea statului, 
la administrarea construcției economice șl 
culturale, al întăririi controlului maselor asupra 
acestuia. Lărgirea continuă a democrației so
cialiste reprezintă totodată principala direcție 
a evoluției vieții de stat și în celelalte țări 
socialiste, unde, potrivit stadiului respectiv de 
dezvoltare, cele mai largi pături ale populației 
sînt atrase la conducerea tuturor treburilor 
țării.

Ce poate opune lumea capitalului înfloririi 
democrației socialiste ? Exploatarea sălbatecă 
a maselor de către un pumn de prlvilegiați ; 
luxul sfidător al claselor dominante și mizeria, 
șomajul, foametea a zeci și zeci de milioane 
de oameni ai muncii ; călcarea în picioare a 
libertăților cetățenești, încercările de reînviere 
a fascismului. „Astfel — așa cum a arătat

Maurice Thoréz — se verifică opunerea a două 
linii — democrația socialistă, care devine tot 
mai largă, mergînd spre dispariția progresivă 
a statului, spre administrarea treburilor succe- 
dînd guvernării oamenilor... și dictatura capi
talului, ale cărei forme sînt tot mai îndepăr
tate de democrația burgheză clasică, de par
lamentarism și care duce tot mai mult spre 
limitarea drepturilor și libertăților clasei 
muncitoare, ale poporului. Această democrație 
se vădește în multe țări așa-zise „libere", în 
Statele Unite odată cu persecuțiile îndreptate 
împotriva partidului comunist și, de asemenea, 
în Franța însăși, odată cu instaurarea regi
mului personal, cu dictatura întărită a capita
lului monopolist, fără să mai vorbesc de țările 
cu dictatură fascistă declarată“.

Liderii democrației occidentale nu se sfiesc 
să apere „idealurile lumii libere", alături 
de dictatori fasciști cu mîinile înroșite de 
sîngele popoarelor Spaniei și Portugaliei. In
chizitorii secolului al XX-lea, care au înscenat 
monstruosul linșaj judiciar împotriva P. C. din 
S.U.A., se găsesc în cea mai bună companie 
cu organizatorii cruntei prigoane antidemo
cratice din Germania occidentală, cu protec
torii bandelor de asasini fasoiști ale O.A.S., 
cu rasiștii din Republica sud-africană. „In 
condițiile noii etape a crizei generale a ca
pitalismului — arată tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej — se accentuează discreditarea democra
ției burgheze, caracterul ei falimentar ; sub 
presiunea cercurilor celor mai reacționare ale 
capitalului monopolist, într-o serie de țări are 
loc un proces de înloc 9 a vechilor forme 
ale democrației burghr parlamentare prin 
regimuri bazate pe reprimarea fățișă a oame
nilor muncii și de lichidare a libertăților ce
tățenești“.

Libertatea, egalitatea, fraternitatea au ajuns 
să reprezinte în țările capitalului „noțiuni 
subversive". însuși faptul de a gîndi de
vine suspect în „lumea liberă". „Dacă McCart
hy a murit, constată M. Childs, observatorul 
ziarului „Washington Post and Times Herald“, 
•plriitud său mai este încă viu în viața politică 
a S.U.A. In prezent, americanii sînt urmăriți, nu

pentru vreo infracțiune, ci pentru opiniile și 
convingerile lor".

Pînă și unii dintre slujitorii lucizi ai domniei 
capitalului recunosc că sînt nevoiți să acopere 
retragerea unei orînduiri înfrînte. „Orînduirea 
socială pe care comuniștii o atacă, iaz noi 
o apărăm — constată cu amărăciune publi
cația americană „Harper's Magazine“ — este 
o orînduire a privilegiilor... Majoritatea oame
nilor dorește mai puțin „libertate în general", 
decît acele libertăți concrete pe care au în
vățat să le aprecieze din propria lor expe
riență amară — libertatea față de moșierul 
lacom, față de cămătari, de patronii care 
cumpără munca la un preț derizoriu... ’noi nu 
putem promite

Marea forță 
P.C.U.S. constă 
trasat mărețele 
ale construirii _____ ... ________,__  __
gerii celui mai înalt nivel de trai din lume, 
ale obținerii victoriei socialismului în între
cerea dintre cele două sisteme, ci și în faptul 
că exercită o profundă înrîurire asupra con
științei maselor muncitoare de pretutin
deni, prin perspectivele pe care le des
chide în direcția dezvoltării democrației reale 
socialiste. De pe acum, pînă și în cele mai 
îndepărtate continente se vădește uriașa forță 
de atracție a ideilor comunismului. „în mințile 
oamenilor din țările coloniale comunismul și 
libertatea au devenit sinonime" — subliniază 
săptămînalul „Essor“ din Mali.

Pe drept cuvînt se arată în Programul 
P.C.U.S. că fiecare nou pas spre culmile șiră 
lucitoare ale comunismului însuflețește masele 
muncitoare din toate țările, constituie un uriaș 
sprijin moral în lupta pentru eliberarea tuturor 
popoarelor de sub asuprirea socială și națio
nală, grăbește triumful "ideilor marxism-leninis- 
mului pe soară mondială.

Comunismul își exercită „expansiunea" nu 
pe oalea războiului, ci prin pilda vie a creării 
celei mai bune și mai drepte orînduiri care 

Munca, Libertatea, 
Fericirea.

asemenea libertăți“, 
revoluționară a Programului 
nu numai în aceea că el a 
sarcini, științific fundamentate, . 
societății comuniste, ale afin-./’ 

‘11

va aduce omului Pacea, 
Egalitatea, Fraternitatea și

RADU TUDOR
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de S.U.A.

din Ame-
și tehnico-științifică, este înso- 
de un grup de experți și

In noul magazin cu autoservire din Sînnicolau' Mare, regiunea Banat 
-----------o O o----------

CREȘTE ȘOMAJUL 
ÎN VENEZUELA

SCUMPIREA TRANSPORTULUI 
ÎN COMUN LA LONDRA

O* Z« cere eliberarea imediată 
a Iui Manolis Glezos

PRAGA 1 (Agerpres). —- Organi
zația Internațională a Ziariștilor 
cere eliberarea lui Manolis Glezos, 
anunță agenția Ceteka.

Secretariatul O.I.Z. a adresat pri
mului ministru al Greciei, Kara
manlis, o telegramă în care, în nu
mele celor 70.000 de ziariști gru
pați în această organizație, cere 
guvernului să satisfacă cererea par
tidelor politice grecești cu privire 
la eliberarea lui Glezos. Conside
răm, se spune în telegramă, că 
este timpul ca ziaristului, eroului

din rezistență din timpul ocupației, 
naziste a Greciei, omului cu care 
poporul grec se mîndrește pe bună 
dreptate să i se redea libertatea și 
să i se dea posibilități să-și exer
cite mandatul de deputat al Parla
mentului.

Ne exprimăm ferma convingere 
că cererea partidelor politice din 
Grecia, sprijinită atît de opinia pu
blică greacă cît 
țională, va fi 
O.I.Z.

Cea mai economică 
termocentrală 
din U. R. S. S.

și de cea interna- 
satisfăcută, scrie

Sg

Noi date privind falsificarea 
prezentate în parlamentul

alegerilor
grec

Ö delegație guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
plecat joi dimineață în R. D. Ger
mană pentru a participa la deschi
derea Tîrgului internațional de la 
Leipzig. Delegația, din care fac par
te tovarășii Gogu Rădulescu, minis
trul Comerțului, Șt. Nădășan, preșe
dintele Comitetului pentru tehnica 
nouă, Anton Pușcașu, adjunct al mi
nistrului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini, Atanase Diaconescu, 
secretar general în Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, și 
Gh. Cioară, secretar al Comisiei gu
vernamentale de colaborare econo-

-----------o«o

mică 
țită 
specialiști.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii : Petre Borilă, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Ana 
Toma, adjunct al ministrului Comer
țului, și alți membri ai conducerii 
unor ministere economice, ai Came
rei de Comerț a R. P. Romîne, pre
cum și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. 
curești, și membri

ATENA 1 (Agerpres). — TASS : 
Parlamentul grec continuă să exa
mineze propunerea opoziției de a fi 
dați în judecată membrii așa-numi- 
tului guvern de tranziție al gene
ralului Dovas pentru falsificarea a- 
legerilor parlamentare. Reprezen
tanții opoziției furnizează noi date 
despre falsificările și violențele la 
care a recurs, în timpul alegerilor, 
partidul de guvernămînt E.R.E. La 
27 februarie, Papadopoulos, deputat 
din partea „Uniunii de centru", a 
prezentat Parlamentului fotografii, 
declarații ale președinților consiliilor 
comunale și alte materiale care ilus
trează falsificarea în masă a rezul
tatelor votului în regiunea Kilkis, 
în nordul Greciei, unde pentru par
tidul E.R.E. au votat mii de per
soane fictive. în listele alegătorilor 
au figurat cetățeni morți de mult 
sau care au emigrat în străinătate.

Recent, liderul blocului opoziției 
burgheze „Uniunea de centru“, Pa- 
pandreu, a cerut din nou demisia 
imediată a guvernului Karamanlis 
și formarea unui nou guvern.

.Uniunea de centru" a anunțat că 
“ “ ' - 5

martie, la Atena, și la 17 și 18 mar
tie, în Creta, mitinguri populare de 
protest împotriva falsificării alege
rilor parlamentare, împotriva încăl
cării democrației.

Pe locuitorii Londrei îi așteaptă 
surpriză neplăcută tarifele în

intenționează să organizeze la
Germane la Bu- 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea planului de colaborare pe anul 1962 
intre A.R.LU.S. ți asociația de prietenie sovieto-romină
Joi a avut loc la sediul Consiliu

lui General A.R.L.U.S. semnarea 
planului de colaborare pe anul 1962 
între A.R.L.U.S. pe de o parte și 
Uniunea Asociațiilor, sovietice de 
prietenie și legături culturale cu ță
rile străine și Asociația de prietenie 

. sovieto-romînă pe de altă parte.
Au asistat acad. P. Constanti- 

nescu-Iași, Marin Florea Ionescu și 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinți 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
Vasile. Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, C. 
Prisnea, adjunct al ministrului In- 
.vățămîntului și Culturii, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de cul
tură, ziariști.

Au fost de față G. G. Sotnikov, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-romîne, I. V. Zotikov, 
adjunct al șefului secției țărilor so
cialiste europene din cadrul Uniu
nii asociațiilor sovietice de priete
nie și legături culturale cu țările 
străine, precum și G. E. Cebota- 
riov, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și 
cretar al

Planul 
Sotnikov 
care au 
țări.

Pianul 
acțiuni pentru popularizarea hotă- 
rîrilor celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. și ale celui de-al III-

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

D. K. Zvonkov, prim-se- 
ambasadei U.R.S.S.
a fost semnat de G. G. 

și Marin Florea Ionescu, 
rostit apoi scurte cuvîn-

prevede organizarea de

lea Congres al P.M.R., a succeselor 
obținute de către ambele țări în 
construcția socialistă și comunistă. 
Se prevede în acest scop organiza
rea de conferințe, simpozioane, ser
bări populare, schimburi de expe
riență și întîlniri între fruntași și 
inovatori în producție din industrie 
și agricultură, între reprezentanți 
ai culturii și științei, schimburi de 
delegații și grupuri de turiști, mani
festări închinate datelor jubiliare co
memorative importante ale. U.R.S.S, 
și R. P. Romîne, organizarea de 
legături prietenești prin corespon
dență între întreprinderi și institu
ții similare din ambele țări, cît și 
între diferite persoane, schimburi 
de cărți, fotoexpoziții, publicații pe
riodice și alte materiale.

*

In cursul după-amiezii, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice a avut 
loc o întîlnire între G. G. Sotnikov 
și I. V. Zotikov și numeroși oameni 
ai muncii din Capitală.

Oaspeții au fost salutați de acad. 
P. Constantinescu-Iași, vicepreședin
te al A.R.L.U.S.

A luat cuvîntul G. G. Sotnikov, 
care a subliniat că înfăptuirea pre
vederilor planului de colaborare pe 
anul 1962 între A.R.L.U.S. și Asocia
ția de prietenie sovieto-roiîiînă Vă 
constitui o nouă contribuție la în
tărirea prieteniei de nezdruncinat ce 
leagă popoarele sovietic și romîn. 

(Agerpres)

Creșterea datoriei 
publice din S« IL A.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Agenția United Press Internatio
nal anunță că la 28 februarie, co
mitetul financiar al senatului ame
rican a aprobat cererea ministru
lui Finanțelor, Douglas Dillon, ca 
plafonul datoriei publice a S.U.A. 
să fie ridicat Ia 300 miliarde do
lari, cu 2 miliarde dolari mai mult 
față de plafonul stabilit pînă în 
prezent. în motivarea cererii sale, 
Dillon a spus că în urma creșterii 
cheltuielilor militare datoria pu
blică a S.U.A. „s-a apropiat în mod 
primejdios” de limita plafonului 
oficial stabilit.

După cum a arătat Harry Bird, 
președintele comitetului financiar, 
această ridicare a plafonului dato
riei publice este „temporară” întru- 
cît guvernul a cerut ca după 30 iu
nie curent plafonul să fie din nou 
ridicat cu 8 miliarde dolari.

o
transportul urban vor fi scumpite 
din nou cu începere din ai doilea 
trimestru al anului curent. Este a 
treia oară din ianuarie 1961 cînd 
tarifele sînt majorate. Ca de obicei, 
scumpirea biletelor la autobuze și 
metrouri va Iovi în primul rînd în 
oamenii muncii care locuiesc în pe
riferii și suburbiile Londrei.

Această nouă scumpire a prețuri
lor la biletele de autobuz și metro 
— mai importantă pentru traseele 
mai lungi, adică tocmai pentru cele 
care deservesc suburbiile, va repre
zenta 2 milioane lire sterline pe

DEFICITUL BALANȚEI 
COMERCIALE A TURCIEI

an.

După datele publicate recent 
Ankara de Direcția de 
balanța comercială a Turciei 
anul 1961 prezintă un deficit 
1.461.000.000 de lire turcești.

POLIȚIA VEST-BERLINEZA

la
Statistică, 

pe 
de

SUB CONDUCEREA NAZIȘTILOR

Fostul comandant de regiment 
din armata hitleristă, Duensing, a 
fost numit în funcția de con- ndant 
al poliției din Berlinul occidental.

In același timp, numeroși func
ționari din poliția vest-berlineză au 
fost înlăturați din posturile lor, 
fiind considerați „elemente nedemne 
de încredere“, adică oameni care nu 
s-au remarcat prin fidelitatea lor 
față de regimul nazist.

-o «o

inI țările membre aie C. E. C. O.

Măsurile „de sacrificiu" nu rezolva 
criza cărbunelui

Brigăzile complexe - formă superioară 
de organizare a muncii

(Urmare din pag. I-a)

mai mare decît în cazul exploatării 
lemnului cu brigăzi complexe mari 
cu plata în acord global.

Această metodă nouă de lucru 
poate fi aplicată foarte bine la ex
ploatarea parchetelor cu un volum 
mai redus de masă lemnoasă — 
3.000—6.000 m.c. — sau cu procese 
de producție mai ușoare, determi
nate de terenul mai puțin accidentat.

Desigur, și în parchetele mai mari 
— cu o masă lemnoasă de 10—15.000 

' m.c. — se pot organiza brigăzi com
plexe mici cu plata în acord global ; 
însă în asemenea parchete este ne
voie ca fiecărei brigăzi să i se de
limiteze, pe teren precis, suprafața 
de pe care se va face exploatarea 
lemnului, să existe condiții naturale 
de te’’Yn pentru scosul și apropiatul 

/i pe trasee diferite. Numă
rul L‘lăzilor în acest caz va fi 
egal cu numărul traseelor, pentru 
ca acestea să poată lucra indepen
dent una de alta.

Această formă de organizare a 
muncii prezintă și alte avantaje în 
comparație cu brigăzile complexe 
mari. In primul rînd, organizarea 
brigăzii complexe mici face ca oa
menii din brigadă să fie folosiți la 
toate fazele de lucru după necesi
tate, astfel că timpul efectiv de lu
cru al fiecărui muncitor este folosit 
în mod judicios, ceea ce are drept 
rezultat o productivitate sporită. 
Anul trecut, de pildă, întreprinderea 
forestieră Reghin din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară a obținut 
în medie o productivitate de circa 
1,100 m.c./om/zi la brigăzile com
plexe mari, iar la brigăzile com
plexe mici — de 1,700 m.c./om/zi.

Fiind puțini la număr — 6—12 
muncitori. în funcție de fazele de 
lucru ce se execută — muncitorii 
din brigada mică se pot mai bine 
ajuta unul pe altul în timpul lu
crului. în acest fel, se realizează o

sortare mai bună a lemnului, ob- 
ținîndu-se sortimente superioare.

Prin această metodă de lucru se 
ajunge ca timpul ce se scurge de 
la fasonarea lemnului în pădure 
pînă la aducerea lui pe rampele din 
depozitele intermediare să fie redus 
la minimum, uneori ajungînd chiar 
la o singură zi ; în acest fel, mate
rialul lemnos poate fi expediat mai 
repede la fabricile de prelucrare a 
lemnului, pentru a fi transformat 
în produse finite și semifinite.

Deși prezintă asemenea mari a- 
vantaje, totuși organizarea de bri
găzi complexe mici cu plata în a- 
cord global nu s-a extins pe mă
sura posibilităților. O lipsă impor
tantă în această direcție au și or
ganele Ministerului Economiei Fo
restiere, care nu au urmărit în
deaproape extinderea acestei meto
de superioare de organizare a mun
cii. Ministerul Economiei Forestiere 
și-a propus în acest an să extindă 
lucrul în brigăzi complexe mari și 
mici la 60 la sută din masa lem
noasă ce se exploatează. în acest 
scop, se vor lua măsuri ca în cea 
mai mare parte masa lemnoasă să 
fie exploatată cu brigăzi complexe 
mici. Este însă necesar ca D.R.E.F. 
și întreprinderile forestiere să 
ia măsuri tehnice și organizatorice, 
asigurînd ca munca brigăzilor mici 
să fie cît mai rodnică. în mod deo
sebit, întreprinderile forestiere au 
datoria să vegheze la înzestrarea a- 
cestor brigăzi cu utilajele și meca
nismele de care au nevoie și să 
urmărească lună de lună ca rezul
tatele obținute să fie tot mai bune.

Extinzînd metodele de lucru în 
brigăzi complexe mari și mici cu 
plata în acord global, întreprinde
rile forestiere vor putea să-și înde
plinească cu succes sarcinile de plan 
pe 1962, să asigure' o valorificare 
superioară a masei lemnoase — sar
cină importantă trasată de cel de-al 
III-lea Congres al partidului.

LUXEMBURG 1 (Agerpres). — 
înalta Autoritate a „Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului" 
(C.E.C.O.) a publicat la Luxemburg 
un raport din care reiese că pro
ducția de cărbune a țărilor membre 
ale acestui organism — Franța, 
Germania occidentală, Italia, Bel
gia, Olanda, Luxemburg — a fost 
la sfîrșitul anului 1961 cu 7 la sută 
mai mică decît în anul 1958. în a- 
ceastă perioadă de timp, se spune 
în raport, peste 100 de mine de căr
buni au fost închise în țările 
membre, în cadrul planurilor de 
combatere a crizei de desfacere a 
cărbunelui care bîntuie în Europa

occidentală, și 22 la sută din nu
mărul muncitorilor din minele de 
cărbuni au fost concediați.

In ciuda măsurilor „de sacrifi
ciu“ adoptate, în momentul de față 
există milioane de tone de cărbune 
care nu sînt vîndute. Situația este 
agravată și de faptul că, în confor
mitate cu acordurile impuse țărilor 
vest-europene de S.U.A., în fiecare 
an sînt importate mari cantități de 
cărbune din Statele Unite. în rapor
tul organului de conducere a 
„C.E.C.O.“ se lasă să se înțeleagă 
că nu se întrevăd în viitorul apro
piat soluții pentru actuala criză.

La 28 februarie a început să 
dea curent primul grup electro
gen al termocentralei din Ali- 
Bairamlî (R.S.S, Azerbaidjană). 
Aproape întregul ei utilaj este 
amplasat sub cerul liber. Acea
sta reduce costul lucrărilor de 
construcții, precum și termenul 
de punere în funcțiune. In ceea 
ce privește investițiile și costul 
energiei electrice, noua termo
centrală va fi cea mai econo
mică din Uniunea Sovietică.

*

In Uniunea Sovietică există în 
prezent peste 100.000 de șantiere 
de construcții — 
„PRAVDA".

Volumul investițiilor 
U.R.S.S. din întreaga 
primului plan cincinal 
nește în prezent în 
săptămînl.

scrie ziarul

capitale ale 
perioadă a 

se tndepli- 
numai două

Numărul șomerilor din Venezuela 
a crescut în ultimul timp în mod 
îngrijorător, ajungînd la peste 800.000 
persoane. Numai în Caracas, capi
tala țării, numărul șomerilor este de 
aproximativ 350.000 de persoane. Si
tuația economică din ce în ce mai 
grea a țării, ca urmare a subordo
nării față de imperialismul ameri
can, este reflectată nu numai de nu
mărul șomerilor în creștere, dar și 
de scumpirea rapidă a costului vieții. 
Potrivit aceleiași agenții, costul vie
ții a crescut cu 64 la sută în ulti
mele 6 luni.
O NOUĂ CATASTROFĂ ÎN PERU

In după-amiaza zilei de 28 februa
rie în departamentul Ancash din 
Peru o avalanșă care s-a prăbușit 
de pc munții Anzi asupra orașului 
Conchucos a pricinuit moartea a 60 
de persoane. In aceeași regiune a 
avut loc recent catastrofa, provocată 
de o altă avalanșă, care a costat 
viețile a 4.000 de locuitori.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
din R. P. Bulgaria

Marea victorie a Frontului Patriei
SOFIA 1 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. transmite rezultatele defini
tive ale alegerilor de deputați în 
Adunarea Populară și sfaturile popu
lare, precum și a alegerilor de ju
decători și asesori populari care a 
avut loc la 25 februarie 1962 în 
R.P. Bulgaria.

Din numărul total al alegătorilor 
înscriși pe listele electorale au vo
tat 99,71 la sută) dintre care 99,90

la sută și-au dat votul candldaților 
Frontului Patriei.

Alegerile care au avut loc la 25 
februarie în R.P. Bulgaria s-au 
transformat pretutindeni într-o a- 
devărată sărbătoare a întregului 
popor. Rezultatele alegerilor demon
strează în mod grăitor unitatea 
moral-politică a oamenilor muncii 
din Bulgaria în jurul Partidului Co
munist Bulgar.

„Ajutorul“ american în America Latină 
z: șomaj și foamete

• SUPRAPREȚURILE LA GRÎUL PENTRU CHILE • „AFACEREA 
FAINII” DIN BOLIVIA

SANTIAGO, CHILE 1 (Agerpres).
— Guvernul Statelor Unite a între
prins o serie de noi acțiuni care, 
după cum subliniază presa din A- 
merica Latină, nu pot duce decît 
la subminarea economiei țărilor la- 
tino-americane.

Ziarul chilian „El Siglo” anunță 
că între S.U.A. și Chile 
nat un acord, potrivit 
tele Unite vor acorda 
Chile un împrumut în 
400.000 dolari destinat 
agriculturii” în această 
arată însă că acordul nu este alt
ceva decît o formă de plasare a 
surplusurilor agricole americane pe 
piața chiliană. Potrivit acordului, 
scrie ziarul, Chile va fi obligată să 
cumpere gnu din S.U.A. la un preț 
mai mare decît prețul griului pe 
piața mondială.

Un acord similar, potrivit agen
ției Prensa Latina, a fost semnat 
între S.U.A. și Bolivia. Acordul pre-

----------o «o-

a fost sem- 
căruia Sta-

Republicii 
valoare de 
„dezvoltării 
țară. Ziarul

vede ca, în cadrul unui așa-zis „a- 
jutor”, Ș.U.A. să livreze Boliviei 
din excedentele sale agricole 50.000 
tone făină. 60 la sută din sumele 
realizate de guvernul bolivian din 
vînzarea făinei vor fi folosite pen
tru achiziții de mărfuri din S.U.A., 
plata făcîndu-se însă în dolari și 
la prețuri ridicate.

Măsurile întreprinse
au făcut să crească nemulțu
mirea opiniei publice din Ame
rica Latină. Ziarul argentinian, 
„Nuestra Palabra” publică declara
ția lui Miguel Gazzera, lider sindi
cal din Argentina, care arată că 
programele americane „Alianța 
pentru progres” și „Alimente pen
tru pace" nu sînt decît instrumente 
prin care S.U.A. jefuiesc bogățiile 
continentului latino-american.

Gazzera arată că programele 
nord-americane provoacă în Ame
rica Latină șomaj și foamete.

Ca „avertisment“ pentru exproprierea unei societăți americane

Brazilia amenințată cu excluderea 
din „Alianța pentru progres“

RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres). 
— După cum anunță corespondentul 
din Brazilia al agenției Prensa La
tina, societatea americană „Interna
tional Telephon and Telegraph Cor
poration“ recent expropriată de către 
guvernatorul statului Rio Grande do 
Sul, a cerut Curții să abroge acea
stă decizie ca fiind „ilegală“. Acea
stă cerere — potrivit cercurilor po
litice braziliene — are drept scop să 
preîntîmpine noi acte similare îm-

potriva altor companii nord-amerp 
cane din Brazilia.

După exproprierea societății nord- 
americane, cercurile politice din 
S.U.A. au trecut la amenințări îm
potriva Braziliei. Potrivit agenției 
Prensa Latina, una dintre primele 
amenințări la care s-a făcut aluzie 
în cercurile diplomatice nord-ame- 
ricane a fost aceea a excluderii Bra
ziliei din „Alianța pentru progres".

109.859 cetățeni au părăsit Berli
nul occidental doar în ultimele 
cîteva luni. Cifra, comunicată re
cent de 6-erviciuil de statistică al 
orașului, subliniază eșecul tot mai 
evident al politicii „berllneze“ la 
care recurg cercurile reacționare 
din Occident, inolusiv conducătorii 
Berlinului occidental. Această po
litică se întoarce ca un bumerang 
împotriva inițiatorilor ei. In loc să 
examineze au seriozitate și calm 
propunerile sovietice care oferă o 
soluție realistă prin încheierea 
Tratatului de pace german și 
transformarea Berlinului occidental 
în oraș liber, demilitarizat, aceste 
cercuri continuă să ațîțe isteria 
războinică, să creeze o atmosferă 
de panică în rîndul populației vest- 
berlineze, să organizeze acte ostile 
față de R.D. Germană și alte țări 
socialiste.

Un astfel de act l-a constituit să
parea de către agenți diversioniști 
din Berlinul occidental a unui tunel 
pe sub calea ferată ce trece prin 
WollankstraBse, prin gare să pă
trundă în Berlinul democrat, pentru 
a se deda la acțiuni dușmănoase.

După cum se știe, prin măsurile 
luate de R.D. Germană la 13 august 
1961, s-au tăiat posibilitățile specu
lanților și dlversloniștilor de a ac-

ționa în Berlinul demoorat. Aceasta 
a dat o lovitură grea politicii aven
turiste promovate de senatul vest- 
berlinez și de Willy Brandt, prima
rul orașului, iar în prezent are ur
mări neprevăzute de 
Ziarul vest-german „Die Weit' 
stată astfel că în Berlinul 
tal din cauza atmosferei 
alarmă pe care o întrețin 
militariste și revanșarde 
mane și vest-berlineze, 
lîncezesc. A început un 
unor anumite categorii ale 
lației.

Printre acestea se află în primul 
rînd categoria afaceriștilor că
rora le-a secat o sursă de cîștiguri
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reacțiune. 
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occid en
de falsă 
cercurile 
vest-ger- 
afacerile 

„exod“ al 
popu-

Scrisoare din Berlin
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TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 

R.F. ROMÎNE : SPECTACOL DE BALET 
(Simfonia fantastică, Vals, Bolero șl 
Sheherezada) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT' DE OPERETA : 
ROSE MARIE (premieră) — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ÎNVIEREA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : FIICELE — 
(orele 19 30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : SFÎNTA IOANA — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : CRED 
ÎN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : VLAICU VODĂ — (orele 
19,30). (Sala Studio): SCANDALOASA LE
GĂTURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE 
ȘI DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT
— (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : JUR
NALUL ANNEI FRANK — (orele 20).

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

ANSAMBLUL DE CINTECE 
SURI AL C.C.S. : BALADA
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Filmul
tar NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
rulează la cinematograful Munca (16; 
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 (16: 18; 20). PACE NOULUI
VENIT • Republica (10; 12; 15; 17; 19; 
21), I. C. Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
1 Mal (19; 21). PERLE NEGRE : Lu
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Ll-

ȘI DAN- 
PATRIEI

documen-

bertății (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 Ia cinematografele : V. 
Alecsandrl (14; 15,45; 17,30; 19,15; 21), Olga 
Banele (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. Vladimlrescu (16; 
18; 20). CER SENIN : Grivlța (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. Emlnescu (11,30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . MUZICANTUL ORB rulează la
cinematografele Alex. Sahla (10,15; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21) șl N. Bălcescu (15; 
17; 19; 21). FĂCLII : Popular (cine
mascop — 16; 18,15; 20,30). CIRCUL FĂRĂ 
CUPOLĂ : Moșilor (16; 18; 20). CAIDUL 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(15; 17; 19; 21). S-A FURAT O BOMBA : 
Ilie Pintille (15; 17; 19; 21), G. Bacovia 
(16; 18; 20), C. David (15,15; 17; 18,45; 
20,30). PINZE PURPURII : 8 Mal (15; 17; 
19; 21). FII FERICITA, ANI ! : Luceafă
rul (15; 17; 19; 21).

VINERI 2 MARTIE • Din creația com
pozitorului sovietic Soloviov Sedol — 
orele 9,00 — I • Scene și duete din opera

„Lakmé“ de Delibes — orele 9,30 — Ie 
Studii simfonice de Schumann — orele 
10,08 — I • Lucrări inspirate din lupta 
poporului nostru pentru libertate — 
orele 11,03 — I • Tineri Interpret! de 
muzică populară romînească — orele 
12,45 — Ie Selecțiuni din operete — 
orele 13,05 — Ie Raid prin întreprinderi 
ale industriei ușoare — orele 13,15 — II 
e Muzică populară romînească — orele 
14,00 — Ie Concert de prînz — orele 
14,30 — Ie Muzică de cameră — orele 
15,10 — Ie Actualitatea în țările socia
liste — orele 15,35 — II e Din folclorul 
popoarelor — orele 15,45 — I o Madrigale 
vesele din epoca Renașterii italiene — 
orele 16,15 — II e Doine și jocuri popu
lare romîneștl — orele 17,00 — II e Frag
mente din opera „Manon Lescaut“ de 
Puccini — orele 18,00 — I • Concert din 
concerte — orele 18,05 — II • Cronica 
economică — orele 18,30 — I • Jurnalul 
satelor — orele 19,00 — I • Teatru la 
microfon „Apus de soare“ de B. Dela
vrancea — orele 19,30 — II e Concert 
ghicitoare — orele 20,40 — I • Pe sce
nele căminelor culturale — orele 21,20 
— I • Scene din operele lui Wagner — 
orele 21,45 — II o Moment poetic : 
William Shakespeare — orele 22,30 — II 
• Seară de balet „Lacul lebedelor“ de 
Cealkovski — ’ -----orele 22,30 —

provenite din speculații, trafic de 
valută între cele două părți ale 
Berlinului și alte afaceri murdare. 
Pleacă apoi diferiți spioni și diver- 
sioniști, elemente criminale și du
bioase ale „orașului de front", ră
mași de asemenea fără lucru. După 
ce la 13 august le-au fost tăiate 
ghearele, ei nu mai pot opera aici 
ca în codru. în sfîrșit, semai găsesc 
și oameni dezorientați de propa-
ganda reacțiunii, înfricoșați de pro-
vocările politicienilor de la Schöne
berg, (sediul senatului vest-berli- 
nez) și de zarva întreținută pe tema 
unui pericol imaginar care, pasă
mite, ar pîndi Berlinul occidental.

în presă se relatează pe larg des
pre „exodul" nu numai al persoa
nelor, ci și al unor întreprinderi și 
bănci, care, după o expresie de 
aici, „își plantează un picior în 
vest“, transferînd în grabă fonduri 
și utilaje în R.F. Germană. Este

semnificativă, în această privință, 
relatarea scriitorului vest-german 
Hans Werner Richter, care, după ce 
a vizitat Berlinul occidental, a s cris: 
„Statisticienii tac, iar atunci cînd 
vorbesc există destui (vest) berli- 
nezi care afirmă că nu spun ade
vărul. Mai mult decît ei ne lămu
resc vagoanele de mobilă ce stau 
în fața porților și faptul că pentru 
încă un an toate mijloacele de 
transport de mobilă spre Republica 
Federală sînt ocupate".

Această situație a alarmat chiar 
și pe acela care, prin politica lor 
irațională, au creat-o. De cîtva 
timp, atenția cercurilor din jurul 
senatului a fost îndreptată spre o- 
prirea așa-zisului „exod“. Cu ace
lași scop, de a mai insufla baloane 
de optimism cercurilor vest-berli
neze legate strîns de rolul Berlinu
lui occidental ca centru de provo- 
cații, a sosit în turneu și R. Ken
nedy, fratele președintelui S.U.A. Se 
flutură tot felul de planuri utopice 
menite, chipurile, să asigure „viabi
litatea“ Berlinului occidental fără să 
se schimbe însă cu nimic actualul 
statut perimat, adică permanenti- 
zîndu-se regimul de ocupație mi
litară și refuzîndu-se orice propu- 

----1_-----rezolve

r. ____,4
Vreme umedă, cu cerul 

acoperit. Precipitații sub
; s & b

1 7J vremeaț

Timpul probabil pentru zilele de 3,
țl 5 martie: ”------- -J'
mai mult ___ _____ ________________
formă de ploaie vor cădea în cea mai 
mare parte a țării, iar în regiunea de
luroasă șl de munte lapovlță și ninsoare. 
Vînt moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele'.----------t___ ..
Intre plus 2 șl plus 12 grade. | {ia „de închiriat“.

neri raționale menite să 
problema.

în legătură cu aceasta, tot mai 
numeroși sînt observatorii politici 
și comentatorii de presă care sub
liniază necesitatea ca Occidentul 
să pună capăt impasului provocat 
de ei însuși. „în Berlinul occidental 
— scrie un ziarist american de ta
lia lui Walter Lippmann — moralul 
populației slăbește, așa cum au 
recunoscut purtătorii de cuvînt ofi
ciali germani. A nu face nimic — 
continuă ziaristul american — nu 
constituie un mijloc de a perpetua 
statu-quo-ul, care s-a modificat 

radical 
13

I In Berlinul occidental tot mai multe magazine își 
1 închid por|ile. Pretutindeni se văd anun|uri cu inscrip-

s-a 
oricum 
începînd din 
august...".

A acționa, 
momentul de 
înseamnă a duce 
tratative serioase, 
în lumina propu
nerilor făcute de 
guvernul sovietic 
și guvernul R. D. 
Germane, de a 
transforma Berli
nul occidental în 
oraș liber, neutru 
și demilitarizat. 
Acceptarea unei 
politici raționale 
ar crea 
tea ca 
ber, 
relații normale cu 
toate țările și în 
primul rînd cu 
R.D.G. pe terito
riul căreia se gă
sește, să-și asigu
re o reală și per
manentă viabili
tate, o dezvoltare 
multilaterală fără 
paleative (zise a- 
jutoare), fără crize 
și fără... exoduri.

A. VELA

în 
față

posibilita- 
orașul li- 
întreținînd



Paff, g SCÎNTEIA Nr. 5455

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

arestarea unui conducător al P. C. din S.lH
de oameni cu cea mai înaltă răspundere

DE GAULLE
MESAJUL ADRESAT

PRIMULUI MINISTRU AL SUEDIEI,
ERLANDER

(Agerpres). — Mi
cii S.U.A. intensifică

a declarat N. S. Hrușciov, adăugind 
că „în ceea ce ne privește, sîntem 
totdeauna gata pentru asemenea 
contacte”

Mesajele trimise de N. S. Hrușciov unor conducători occidentali 
MESAJUL ADRESAT 

PREȘEDINTELUI FRANȚEI,

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS: N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat un nou mesaj 
președintelui Franței, De Gaulle, în 
legătură cu mesajul trimis de către 
De Gaulle la 17 februarie.

în mesajul său șeful guvernului 
sovietic și-a exprimat regretul pen
tru faptul ca președintele De 
Gaulle nu a manifestat o atitudine 
pozitivă față de propunerea guver
nului sovietic ca lucrările Comite
tului celor 18 state să fie inițiate 
de șefii de . state sau de guverne.

N. S. Hrușciov a subliniat că a- 
tunci cînd s-a gîndit la propunerea 
de a se începe lucrările în Comite
tul celor 18 state cu participarea 
șefilor de state sau de guverne, 
„era animat de dorința de a se. rea
liza un progres în apropiatele tra
tative, de a se asigura condiții în 
care lucrările să se desfășoare în 
mod productiv, cu o mare efici
ență”.

Referindu-se la propunerea lui 
De Gaulle ca componența partici- 
panților la tratative asupra dezar
mării să fie limitată la cele patru 
puteri nucleare, N. S. Hrușciov a 
subliniat: Puterile nucleare sînt 
chemate să aibă în cursul tratative
lor un rol important, chiar hotă- 
rîtor.

Totuși, a arătat el, problema de
zarmării, problema întăririi păcii 
afectează nu numai puterile care 
dispun de arma nucleară.

.„Se înțelege că participarea la 
Comitetul pentru dezarmare a unei : 
serii de state care nu dispun de 
arma nucleară, inclusiv țări neu
tre, nu exclude cîtuși de puțin po
sibilitatea ca puterile nucleare să 
mențină contacte și să aibă în 
cursul tratativelor schimburi de 
păreri în problemele dezarmării”,

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS: N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat primului ministru al 
Suediei, Erlander, un mesaj în le
gătură cu răspunsul d-lui Erlander 
la propunerea guvernului sovietic 
ca lucrările Comitetului celor 18 
state să înceapă la nivel înalt. N. S. 
Hrușciov și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că guvernul 
Suediei consideră problema dezar
mării ca una din cele mai impor
tante probleme ale zilelor noastre.

N. S. Hrușciov scrie: „Atitudinea 
dv. pozitivă față de propunerea ca 
șefii de guverne (de state) să par
ticipe la faza inițială — fază de 
cea mai mare răspundere — a lu
crărilor Comitetului celor 18 state 
îmi permite să sper că guvernul 
Suediei își va aduce contribuția la 
rezolvarea cît mai grabnică 
blemei dezarmării generale 
tale, care preocupă atît de 
toate popoarele”.

MESAJUL ADRESAT

a pro- 
și to- 
mult

PRIMULUI MINISTRU AL CANADEI,
DIEFENBAKER

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS: în mesajul adresat Iui J. Die
fenbaker, primul ministru al Ca
nadei, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a reafirmat că este important ca 
lucrările Comitetului celor 18 să 
înceapă la nivelul șefilor de guver
ne sau de state. Șeful guvernului 
sovietic a subliniat că, prezentînd 
această propunere, guvernul sovie-

o®o----------

Sfîdînd cererile opiniei publice

S. U. A. reiau experiențele 
cu arma nucleară în atmosferă

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Referindu-se la persoane oficiale 
din Washington, ziarele americane 
anunță la. 1 martie că președintele 
S.U.A., Kennedy, a hotărît să reia 
experiențele cu arma nucleară în 
atmosferă. După cum anunță co
respondentul de la Washington al 
ziarului „New York Times“, aceas
tă hotărîre a președintelui S.U.A. 
va fi anunțată oficial peste cîteva 
zile.

Din considerente psihologice, 
arată corespondentul, guvernul 
S.U.A. nu dorește să publice această 
declarație în ajunul începerii lu
crărilor de la Geneva a Comitetului 
pentru dezarmare.

Se crede că prima serie din aceste 
experiențe nucleare va avea loc la 
începutul lunii aprilie a.c. pe insula 
Johnston din Oceanul Pacific.

Proteste
LONDRA 1 (Agerpres). — Comi

tetul Executiv Național al Partidu
lui laburist s-a pronunțat împotriva 
hotărîrii guvernului S.U.A. de a re
lua experiențele cu arma nucleară 
în atmosferă. In declarația pe care 
a dăț-o publicității, Comitetul Exe
cutiv insistă ca S.U.A. să renunțe Ia 
intenția de a efectua experiențe nu
cleare cel puțin cît timp Ia Geneva 
se vor face noi încercări de a se a- 
junge la un acord cu privire la in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară. Comitetul Executiv 
s-a pronunțat, de asemenea, împo-

-------O» O-------

în Anglia
triva experiențelor nucleare subtera^ 
ne, pe care guvernul englez inten
ționează să le efectueze în statul 
Nevada (S.U.A.).

Scurte știri
HELSINKI. După cum comunică 

Biroul telegrafic finlandez, guvernul 
condus de M. Miettunen și-a prezen
tat demisia președintelui republicii U. 
K. Kekkonen.

Kekkonen a acceptat demisia și i-a 
rugat pe membrii guvernului să-și în
deplinească obligațiile pînă la forma
rea noului guvern.

ADDIS ABEBA. Agenția Reuter a- 
nuntă că surse informate au declarat 
miercuri că Etiopia a recunoscut de 
facto guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria (G.P.R.A.)

NEW YORK, La 1 martie îndată 
după decolare, în apropiere de aero
portul Idlewild, un avion american cu 
reacție „Boeing-707” cuprins de flă
cări s-a prăbușit în apă. Potrivit da
telor furnizate de Serviciul de litoral, 
toate cele 95 de persoane aflate la 
bordul avionului au pierit.

HAGA. Ministrul Afacerilor Externe 
al Olandei, Luns, a plecat la 1 mar
tie spre S.U.A. Potrivit relatărilor 
preseî, Luns va discuta cu secretarul 
de stat al S.U.A., Rusk, și cu alte per
soane 
vest.

oficiale problema Irianului de

D. Rusk recunoaște a bi

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
TASS. La 1 martie, la conferința 
de presă, Rusk, secretarul de stat 
al S.U.A., a dat citire unei declara
ții cu privire la politica Statelor 
Unite în Vietnamul de sud.

Statele Unite, a recunoscut el, 
sporesc ajutorul militar, economic și 
tehnic acordat lui Ngo Dinh Diem. 
S.U.A., a spus în continuare secre
tarul de stat, ajută guvernul Viet
namului de sud în instruirea trupe
lor, îi trimite echipament militar, 
mijloace de transport, trimite în 
Vietnamul de sud consilierii săi mi
litari.

sa

tic a luat ca punct de plecare în
semnătatea deosebită a problemei 
dezarmării și necesitatea de a se 
folosi toate posibilitățile pentru 
succesul tratativelor.

N. S. Hrușciov a arătat că este 
regretabilă poziția guvernului Ca
nadei care propune ca întîlnirea 
dintre șefii de state pentru exa
minarea problemei dezarmării să 
fie amînată pe un timp nedeter
minat. Este greu să se pună acea
stă poziție în concordanță cu de
clarația d-lui Diefenbaker că este 
necesar să se depună eforturi ma
xime pentru realizarea dezarmării.

N. S. Hrușciov a arătat că apro
pierea rezolvării problemelor de
zarmării este cu neputință fără un 
anumit grad de încredere și since
ritate. Dar o asemenea încredere 
poate fi obținută mai degrabă în
tre cei cărora le revine răspunde
rea supremă în fața popoarelor ță
rilor lor pentru securitatea lor. Nu 
mai trebuie demonstrat că tocmai 
conducătorilor la cel mai înalt ni
vel le vine cel mai ușor ca în 
timpul contactelor personale să 
manifeste încredere față de inten
țiile și propunerile celeilalte părți, 
și, implicit, să creeze condiții cît 
se poate de favorabile pentru succe
sul tratativelor, a declarat N. S. 
Hrușciov.

NEW YORK 1 
nisterul Justiției 
campania de urmărire a Partidului 
Comunist din S.U.A. pe baza fai
moasei legi McCarran. In prezent 
este folosită o armă nouă — cita
rea membrilor partidului în fața 
marelui juriu federal de la Wa
shington, care anchetează activita
tea partidului comunist. Acolo li se 
pun întrebări provocatoare.

Tribunalul federal din Washington 
a hotărît să fie trimis în închisoare 
Ph. Bart, unul din conducătorii Par
tidului Comunist din S.U.A., și a ce
rut ca el să rămînă în "închisoare 
pînă va accepta să răspundă la în
trebările marelui juriu cu privire la 
activitatea partidului comunist. Ac
tivitatea marelui juriu este strict se
cretă. La ședințele sale nu sînt ad
miși reprezentanți ai opiniei publice 
și ai presei.

înainte de a fi citat în fața tribu
nalului, Bart a refuzat să răspundă 
la cele 40 de întrebări în legătură 
cu partidul comunist, pe i-au fost 
puse de marele juriu. Unele din în
trebările puse se refereau la func
țiile pe care le ocupă unii'activiști 
de partid, la sursele de finanțare a 
ziarului „The Worker".

Cînd Bart a refuzat să răspundă 
la aceste întrebări provocatoare, 
procurorul federal din Washington 
a cerut ca el să compară în fața 
tribunalului care la rîndul său i-a 
cerut lui Bart să răspundă la toate 
întrebările ce i-au fost puse în șe
dință. Bart a refuzat să răspundă la 
întrebări pe bază că aceste între
bări încalcă drepturile lui, garan
tate de amendamentele 1 și 5 din 
constituția Statelor Unite. Tribuna
lul a dispus trimiterea lui Bart la 
închisoare.

*

LOS ANGELES 1 (Agerpres). în 
timp ce autoritățile americane in
tensifică persecuțiile împotriva mem
brilor partidului comunist și ai al
tor organizații progresiste din 
S.U.A., naziștii americani, care ac
tivează fățiș în S.U.A., devin tot mai 
neobrăzați. Potrivit relatărilor agen
ției U.P1L, la 28 februarie conducă
torul Partidului nazist din S.U.A., 
George Lincoln Rockwell, care a so
sit pe aeroportul internațional din 
Los Angeles îmbrăcat în uniforma 
cafenie cu zvastica nazistă, a decla
rat că va obține puterea în Statele 
Unite în cursul următorilor 10 ani.

O® O----------- -—

Vizita grupului de oameni de știință romîni la Londra
LONDRA 1 (Agerpres). — în ca

drul schimburilor culturale oficiale 
dintre R.P. Romînă și Anglia, un 
grup de oameni de știință romîni

o

Demonstrații împotriva înarmării 
atomice

DÜSSELDORF 1 (Agerpres) — Zi
lele trecute populația din Dortmund a 
organizat o demonstrație sub lozinca 
„Trei , ani de la transformarea Dort- 
mundului în bază de rachete atomice 
— trei ani de existență a Dortmundului 
ca centru al morții”, protestînd tmpo-

a R. F. G. .
friva staționării rachetelor atomice 
gleze la Dortmund — Bracket

■ De- asemenea, populația din Duis
burg a. organizat o demonstrație de 
protest împotriva înarmării Bundeswe- 
hrului cu arme nucleare și a staționării 
armelor atomice ale N.A.T.O. pe teri
toriul vesf-german.

en-

Astăzi, poporul marocan sărbătorește a șasea aniversare a indepen
denței sale naționale. La 2 martie 1956, la Paris a fost semnată De
clarația cu privire la independența Marocului punîndu-se capăt pro
tectoratului francez asupra acestui teritoriu.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Marocului, poporul romîn urează 
poporului marocan succese în eforturile sale pentru consolidarea inde
pendenței, pentru pace și progres.

în fotografie : Vedere din Rabat, capitala Marocului.
---------- O® o----------

<R. D. G. interesată înși in destinderea încordării internaționale 
Ședin|a festivă de la Berlin consacrată celei de-a șasea 

aniversări a Armatei populare naționale
1 (Agerpres). — La 

avut loc ședința festivă 
celei de-a șasea aniver-

BERLIN 
Berlin a 
consacrată 
sări a Armatei populare naționale. 
La ședință au participat fruntași ai 
vieții publice din capitala R.D.G., 
militari ai Armatei populare națio
nale, membri ai gărzilor muncito
rești. Printre cei prezenți se aflau 
membri ai C.C. al P.S.U.G. și ai 
Consiliului de Stat al R. D. G., 
J. Dieckmann, președintele Prezi
diului Camerei Populare, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, precum 
și mareșalul A. A. Greciko, coman
dantul suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, Mareșalul 
Uniunii Sovietice, M. V. Zaharov, și 
mareșalul Uniunii Sovietice, I. S. 
Konev, comandantul suprem al 
grupului de trupe sovietice din 
Germania.

R.D.G. este interesată în pace și 
în destinderea încordării internațio
nale, a declarat în raportul său 
H. Hoffmann, ' ministrul Apărării 
Naționale al R.D.G. De aceea noi

ne pronunțăm pentru dezarmarea 
generală și totală în Germania. De 
aceea noi sprijinim propunerea to
varășului N. Ș. Hrușciov ca lucră
rile apropiatei conferințe de la Ge
neva pentru dezarmare să înceapă 
cu participarea șefilor guvernelor 
celor 18 state.

Măsurile de apărare ale statului 
nostru .socialist nu amenință pe ni- " 
meni, a spus apoi H. Hoffmann. în 
același timp, ele au o mare însem
nătate avertizînd pe cei care vi
sează încă să împiedice victoria so
cialismului în R.D. Germană pe 
calea dezlănțuirii unui nou război. 

. Felicitînd în numele Consiliului 
militar și al întregului efectiv al 
grupului de trupe sovietice pe os
tașii armatei populare naționale, 
mareșalul Uniunii Sovietice, I. S. 
Konev, a declarat că ostașii sovie
tici vor rămîne întotdeauna credin
cioși datoriei lor internaționaliste. 
Ei vor întări și pe viitor prietenia 
cu oamenii' muncii din R.D. Ger
mană și colaborarea, de arme cu 
ostașii armatei populare naționale.

-O®<>———

compus din academicienii A. Oțe
tea, Al. Graur, profesorii Remus 
Răduleț și Gh. Mihoc, membri co
respondenți ai Academiei R.P. Ro- 
mîne, vizitează în prezent Anglia.

La 27 februarie Consiliul Britanic 
(organizație guvernamentală pen
tru promovarea schimburilor inter
naționale și relații culturale cu stră
inătatea n.r.) a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților romîni. Au parti
cipat dr. I. Phillips, director la Con
siliul -Britanic, R. L. Speight, di
rector la Ministerul Afacerilor Stră
ine,-prof. E. G. Turner, directorul 
Institutului de studii clasice.

în seara aceleiași zile, Al. Lăză- 
reanu, ministrul R. P. Romîne la 
Londra, a oferit în saloanele lega
ției un cocteil în cinstea grupului 
de oameni de știință romîni. La 
cocteil au participat K. R. John
stone, director general adjunct la 
Consiliul Britanic, și alți reprezen
tanți ai Consiliului, R. W. Mason și 
R. L. Speight, directori la Ministe
rul Afacerilor Străine, prof. J. D. 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, profesori de la universitățile 
din Londra, Oxford și Cambridge și 
alți oameni de știință și cultură, 
precum și membri ai grupului par
lamentar anglo-romîn.

Uganda a obținut autoconducerea internă

ZILE HOTARITOARE■
căzut vic- 
de musul- 
cu vederi 

Și

KAMPALA 1 (Agerpres). — în- 
cepînd de la 1 martie 1962, coloniei 
engleze Uganda i s-a acordat drep
tul de autoconducere internă. Bé
nédicte Kiwanuka a fost numit 
prim ministru al Ugandei. După 
cum relatează corespondentul a- 
genției Reuter, din Kampala, Ki
wanuka a declarat că în compo-

nența guvernului său vor intra 12 
africani, un englez și un indian.

După cum se știe Anglia a pro
mis să acorde Ugandei indepen
dența deplină la 9 octombrie 1962. 
Pînă la această dată toate celelalte 
funcțiuni de stat cu excepția auto- 
conducerii interne Vor rămîne în 
mîinile autorităților engleze.

Îs

z.zs

„Criza învățămîntului american

In cadrul ..ofensivei greviste de 
primăvară“ a clasei muncitoare ja
poneze împotriva politicii econo
mice a guvernului, un grup de mun
citori string semnături pe o petiție 
de protest în gara Tokio.

Situația învățămîntului din 
S.U.A., asupra deficiențelor că
ruia a atras atenția însuși pre
ședintele Kennedy, este comen
tată pe larg în presa occidentală. 
Revista britanică „THE ECONO
MIST" scrie :

„în fiecare an un milion de 
. copii americani nu sînt în stare 

să termine școala secundară. 
Există o mare lipsă de învăță
tori iar din cei 1.600.000 învăță
tori din școlile elementare și se
cundare, fiecare al cincilea nu 
este pe deplin calificat pentru 
această meserie. Din populația 
adultă, 3 milioane de americani 
sînt analfabeți“.

Revista menționează că unul 
din motivele preocupării preșe
dintelui Kennedy de problema 
învățămîntului este îngrijorarea 
față de avansul dobîndit de 
U.R.S.S. în știință.

„Uniunea Sovietică — scrie re
vista — are mai mulți matema
ticieni, fizicieni și ingineri cu di
plome de doctorat. Unii profesori 
americani, inclusiv unii catolici, 
preferă să țină în școli predici 
împotriva comunismului decit să 
predea mai multe cursuri știin
țifice.

400.000 de elevi americani care 
au absolvit anul trecut școala 
medie cu note bune nu s-au în
scris la școala secundară, iar 40 
la sută din elevii școlilor secun
dare nu o termină cu diplome. 
Din 1950 și pînă în prezent, taxa 
de înscriere la școala secundară 
aproape că s-a dublat. Cursu
rile de 4 ani costă în medie 7.000 
de dolari. Jumătate din familiile 
americane au avut, în 1960, ve
nituri anuale sub 5.600 de dolari. 
Chiar dacă s-ar mări numărul 
burselor, potrivit propunerii lui 
Kennedy, 200.000 de bursieri vor 
mai trebui probabil să împru
mute bani sau să-i cîștige, mun
cind din greu, în timpul vacan
țelor.

Există și o lipsă din ce în ce ; 
mai mare de medici și dentiști, < 
creată în bună parte de costul < 
ridicat al învățămîntului. <

în școlile secundare nu se pre- ; 
dau cunoștințele științifice de j 
bază și multe din aceste școli ; 
au prea puțini elevi pentru nu- < 
mărul de profesori de care dis- ! 
pun, situație despre care s-a ■ j 
spus -că permite unor profesori ; 
mediocri să predea mediocrități < 
într-un cerc intim.

Prima sarcină (în domeniul în- < 
vățămîntu'lui din S.U.A. — n.r.) !
este ca școlile să aibă mai mulți J 
învățători sau în orice caz mai ; 
mulți învățători calificați, precum ' 
și clase școlare mai bune în I 
care aceștia să-și poată preda I 
lecțiile". !

Ziarul „The Guardian“ rela
tează că la Conferința anuală a ; 
Asociației americane a admini
stratorilor de școli, Walter 
Reuther, președintele sindicatu
lui unit al muncitorilor din indus
tria automobilelor din S.U.A., a 
atras și el atenția asupra situa
ției alarmante în care se află 
învățămîritul. „Criza din învăță-' 
mîntul american necesită o re
zolvare urgentă. Dacă nu se vor 
lua măsuri imediate, criză de 
azi ar putea deveni catastrofa 
de mîine.

S.U.A. cheltuiesc în prezent 
pentru învățămîntul public și 
particular niai puțin de 5 la sută 
din venitul național. Suma totală 
cheltuită anual pentru învăță- 
mînt este mai mică decît cea 
cheltuită în decurs de o lună în 
cel de-al' doilea război mondial. 
Continua neglijare a educației 
copiilor noștri este o chestiune 
prea serioasă ca .să șovăim sau 
să nu acționăm din cauza dis
cuțiilor interminabile dintre pro
povăduitorii drepturilor statale și 
apărătorii cheltuielilor federale* 
— conchide ziarul.

Reprimarea sîngeroasă 
a unei demonstrații 

algeriene
RABAT 1 (Agerpres). — La 28 fe

bruarie, la Ouargla, în centrul Saharei, 
a avut loc o puternică demonstrație a 
algerienilor în sprijinul Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria. De
monstranții, printre care se aflau multe 
femei, au trecut pe străzile orașului, 
purtînd în mîini steaguri algeriene și 
scandînd lozinci prin care își exprimau 
devotamentul față de Frontul de Eli
berare Națională, de Guvernul Provi
zoriu al Republicii Algeria și de Arma
ta de Eliberare Națională a Algeriei.

Demonstrația pașnică a fost înăbuși
tă crunt de trupele franceze, care au 
folosit în acest scop arme de foc. Opt 
patrioji algerieni au fost uciși și 15 au 
fost răniți. Au fost operate numeroase 
arestări.

de Miniștri al Franței
PARIS 1 (Agerpres). — La 28 

februarie, la Paris a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
Franței prezidată de președintele 
De Gaulle.

După cum a anunțat Terrenoire, 
ministru delegat pe lîngă primul 
ministru, la ședință s-au discutat 
măsurile adoptate pentru menține
rea ordinei publice. Ministrul Afa
cerilor Externe, Couve de 
a făcut o comunicare în 
cu situația internațională.

Terrenoire a declarat că 
zile „va avea loc o 
blică“ între reprezentanții Guver
nului Provizoriu al Republicii Al
geria și reprezentanții guvernului' 
francez.

Murville, 
legătură

în cîteva 
întîlnire pu-

Așteptarea febrilă în care a 
trăit opinia publică franceză și 
cea algeriană în timpul celor șase 
zile ale conferinței de la Tripolis 
a Consiliului Național al Revolu
ției Algeriene (C.N.R.A.) — orga
nul suprem al mișcării de elibe
rare — pare să fi luat sfîrșit, în 
parte, prin publicarea la Tunis a 
unui scurt comunicat al guvernu-

> lui provizoriu al Republicii Algeria
> (G.P.R.A.). „După discutarea re-
> zultatelor tratativelor cru guvernul
> Republicii Franceze — se spune
> în acest comunicat — Consiliul
> Național al Revoluției Algeriene a 

împuternicit guvernul provizoriu
, al Republicii Algeria să continue
> tratativele“.
> Deși laconic, comunicatul lasă
> să se înțeleagă cel puțin două lu-
> cruri : în primul rînd că G.P.R.A.
> véde aprobată acțiunea sa din ul- 
; timul timp și îndeosebi atitudinea
> sa în cursul tratativelor duse în
> mod confidențial cu guvernul fran-
> cez ; în al doilea rînd că G.P.R.A.
> a primit aprobarea pentru a con-
> tinua și a termina tratativele cu
> reprezentanții francezi, de data a- 
>' ceasta nu în mod secret ci public,
> tratative care ar trebui să ducă la
> definitivarea unui acord de înce-
> tare a focului. In cercurile politice
> - și de presă din Paris se spune că 
J ultima fază a tratativelor franco- 
\ algeriene va începe în zilele ur-
> mătoare, pe teritoriul Franței, fie
> lîngă granița elvețiană, fie în îm-
> prejurimilé Parisului. Totodată,
> se afirmă că Ben Bella și tovarășii 

săi, deținuți într-un castel din 
Franța, vor lua parte la discuție. 
Ziarul „Le Monde“ consideră că 
încuviințarea dată de C.N.R.A. 
comportă un dublu aspect : pe de 
o parte, discuțiile de la Tripolis 
au mărit puterea G.P.R.A., pentru 
a-i permite să ducă negocierile la 
capăt ; în al doilea rînd, hotărînd 
că guvernul este mandatat să con
tinue negocierile, liderii revoluției 
algeriene lasă să înțeleagă că 
mai există puncte de dezbătut, de 
reglementat. „Dacă ultima fază a 
tratativelor se anunță mai impor
tantă și poate mai lungă deoît se 
credea la început, conchide „Le 
Monde“, încheierea ei cu succes 
pare să nu producă îndoieli".

Cu toate acestea, o problemă 
gravă și încă nerezolvată conti
nuă să umbrească perspectivele 
încheierii reale a sîngerosului con
flict din Algeria. Este vorba 
terorismul ultra-colonialiștilor 
fasciștilor din O.A.S.

Ultimele șase zile au fost

sacrelor cărora le-au 
time în fiecare zi zeci 
mani și unii europeni 
liberale. Datorită îngăduinței 
complicităților de care au benefi
ciat pînă acum, fasciștii au putut 
să săvîrșească nepedepsiți,' ade
vărate pogromuri, să facă să dom
nească teroarea în marile orașe 
algeriene. Ei au multiplicat răpi-
■dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

vîrșite de echipele teroriste ale 
fasciștilor nu scad în amploare cu 
toate ordinele pe care guvernul 
susține că le-ar fi dat poliției și 
trapelor să urmărească și să a- 
resteze criminalii. Aceste sălbăticii 
oarbe au între altele și un scop 
provocator — de a provoca 
reacția de autoapărare a popu
lației musulmane, care ar duce, 
la rîndul ei, la intervenția 
armatei împotriva populației a- 
rabe. Această reacție în lanț 
ar pune, . pînă la urmă, sub 
semnul întrebării, încetarea focu
lui. Lucrurile au ajuns la un ase- 
menea punct de demență rasistă 
și teroristă, îneît pînă și ziarul de 
dreapta „Le Figaro" a scris ieri : 
„Vînarea musulmanilor pe stră
zile Algerului și crimele sistema
tice comise la întîmplare în cen
trul orașului demonstrează la 
conducătorii organizației trădătoa
re o voință de a incita pasiunile, 
de a săpa și mai mult prăpastia 
între cele două populații și de a 
sabota orice acord în vederea sta
bilirii unei încetări a topului". In 
legătură cu situația creată, ziarul 
„Paris Jour" scrie : „Semnarea a- 
cordurilor... nu va rezolva defini
tiv. problema algeriană. Guvernul 
va fi obligat să se angajeze în- 

tr-o adevărată 
Teroriștii din O.A.S., prof ițind de încercare de for- 

îngăduința poliției franceze, deva- țe 
Uzează băncile.

Corespondență 
telefonică din Paris

''Hllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllțllllllllllllllll 1'’ 

rile, asasinările, furturile, prăda
rea depozitelor de armament și tot 
felul de încercări de intimidare. 
Miercuri, dezmățul asasinilor din 
O.A.S. a atins un adevărat re
cord, provocînd 65 morți și aproa
pe 100 de răniți, cei mai mulți 
fiind musulmani. O mare indignare 
și evidentă stare de surescitare în 
rîndurile populației musulmane a 
provocat îndeosebi odiosul aten
tat cu bombe săvîrșit miercuri la 
Oran și care a produs 30 de morți 
printre care numeroase femei și 
copii. Bombele au fost • așezate în 
două automobile. Crimele să-

d® 
Și

Ultimele șase zile au fost ne
obișnuit de dramatice în Algeria, 
datorită violenței crescînde și ma-

Teroristul : — Ia poziția 
gradat 1

cu O.A.S. 
pentru a per
mite desfășura
rea scrutinului 
de autodetermi
nare".

In sfîrșit, „L'Hu
manité" sub i- 
niază necesi 
tea imperioasă a , 
acțiunii maselor 
populare. „Este 

indispensabil, 
scrie ziarul, ca 
în aceste zile ' 
hotărîtoare pre
siunea opiniei ' 
publice să nu ' 
slăbească. Mai , 

■ mult ca nicioda- • 
tă trebuie să ' 
continuăm lupta 
pentru a obți- ■ 
ne pedepsirea e- 
xemplară a uci- ■ 
gașilor din O.A.S. 
și complicilor lor, 1 
pentru a înrîuri J 
asupra actelor 1 

un puterii”. (de „drepți" cînd trece

(Desen de EUGEN TARU) T. VORNICU
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