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tehnologice In excursie

timp mai îndelungat un 
activiști de partid și de 
bogată experiență orga- 
precum și 258 ingineri, 
economiști și alți spe-

(gospodăriei îl are și președintele J 
( acesteia, tov. Schuster Ion, caro ] 

priceput, harnic, bun]

( După 10 ani de rodnică activi- ] 
(fate, gospodăria colectivă dinj 
[ Aței, raionul Mediaș, are astăzi J 
f un fond de bază de aproape j 
( 2.200.000 lei. Ea și-a construit J 
[• grajduri, maternități, saivane în) 
( care se află sute de capete tau- j 
(rine, porcine, mii de oi.
( Colectiviștii apreciază că un ] 
1 merit important în dezvoltarea (--------. —.. . . >.

In interiorul ziarului:
• Viața de partid: I. Spălățelu 

Pin activitatea instructorului ra
ional (pag. 2-a).

• Bacău — regiune colectivi
zată (pag. 3-a).

® Cum sprijinim studiul mun- 
citorllor-elevi din școlile serale 
(pag. 4-a).

•. De la corespondentul „Scîn- 
teii" la Fraga : Horia Liman 

Sol de primăvară (pag. 5-a).

GHEORGHE ROȘU 
prim-secretar al Comitetului 

regional Bacău al P.M.R.

în urma colec
tivizării agricultu
rii, cele 302 gos
podării colective 
existente acum în 
? 'giunea Bacău

■ v_xind 184.123 familii de țărani, 
cărei muncesc unite 392.602 hectare 
teren. Pășind cu încredere pe ca
lea arătată de partid, țărănimea 
muncitoare participă activ la în
făptuirea sarcinii mărețe trasate de 
cel de-al III-lea Congres al parti
dului — desăvîrșirea construcției 
socialismului în patria noastră.

Colectivizarea agriculturii regiu
nii Bacău este rezultatul unei sus
ținute munci politice de masă, des
fășurată de organele și organizații
le de partid pentru popularizarea 
realizărilor gospodăriilor colective 
în-sporirea producției agricole și 
creșterea nivelului de trai al colec
tiviștilor.

Vizitînd gospodăriile colective, 
țăranii întovărășiți și cu gospodărie 
individuală au văzut ce mari posi
bilități au acestea de sporire 
a recoltei la toate culturile. De 
exemplu, gospodăriile colective 
din Goșmani-Romîni, raionul Bu- 
huși, Răcăciuni — raionul Bacău, 
Ploscuțeni — raionul Adjud, Bog- 
zești —- raionul Roman și altele au 
obținut, de pe întreaga suprafață 
cultivată cu grîu, producții medii 
de 2.000—2.300 kg. la hectar, altele 
ca cele din Davideni și Păstrăveni, 
raionul Tg. Neamț, Botești și Dol- 
jești, raionul Roman, au obținut Ia 
porumb producții medii de 3.200— 
4.000 kg. porumb boabe la hectar. 
Anul trecut mai mult de o treime 
din numărul gospodăriilor colecti
ve au obținut la grîu producții me
dii între 1.800—2.500
Producții mari, ș-au realizat și la 
alte culturi — sfeclă 
tofi, floarea-soarelui.

în același timp, gospodăriile co
lective și-au creat ferme de anima
le. Gospodăria colectivă din Ser- 
bești, care la început avea doar 
8 taurine și 58 de oi, are astăzi 400 
taurine, 700 oi și 100 porci. O ra
pidă dezvoltare a cunoscut secto
rul zootehnic și la tînăra gospodă
rie colectivă“ ' din Homocea-Adjud. 
Aici, numai în anul 1961, numărul 
bovinelor a sporit de la 116 la 236, 
iar al oilor de la 560 la 1.100 cape
te. De la animale această gospodă
rie a realizat un venit de aproape 
400.000 leii Asemenea ■ realizări în 
domeniul creșterii animalelor au în
registrat și gospodăriile colective 
din Zănești și Romîni, raionul Bu- 
huși, Horia și Văleni, raionul Ro
man, Dochia și Mărgineni, raionul 
Piatra Neamț, Săucești, raionul 
Bacău, și multe altele.

încheierea colectivizării deschide 
minunate perspective de dezvoltare 
a agriculturii în regiunea noastră. 
Cea mai de seamă sarcină a orga
nelor și organizațiilor de partid în 
perioada actuală este aceea de a 
îndruma și sprijini prin toate mij
loacele gospodăriile colective ca a- 
cestea să valorifice din plin posi
bilitățile create prin terminarea co
lectivizării. Așa cum a arătat tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej „în
treaga energie creatoare a țărănimii 
trebuie acum concentrată spre con
solidarea economică a gospodăriilor 
colective și dezvoltarea lor multila
terală pe calea îmbinării culturii

kg. la hectar.

de zahăr, car-

cerealelor cu alte 
ramuri ale pro
ducției agricole, 
mai ales cu crea
rea unor puterni
ce ferme de ani

male proprietate obștească, spre 
aplicarea măsurilor agrozootehnice 
de sporire a producției la hectar, 
spre ridicarea randamentului ani
malelor, spre folosirea deplină a 
condițiilor pedo-climatice și econo
mice favorabile obținerii unor re
colte tot mai bogate”.

Comitetul regional de partid și 
sfatul popular regional au trimis 
la sate pe 
număr de 
stat, cu o 
nizatorică, 
tehnicieni, 
cialiști în agricultură, cu sarcina de 
a ajuta concret gospodăriile colec
tive la întocmirea planurilor de 
producție și organizarea muncii.

O mare atenție se acordă pregă
tirilor pentru campania agricolă de 
primăvară. Consiliile de conducere 
sînt ajutate să rezolve problemele 
legate de asigurarea și condiționa
rea semințelor, reparatul mașinilor 
și uneltelor, stabilirea terenurilor 
pe care vor fi semănate culturile 
prevăzute în planul de producție, 
încheierea contractelor cu S.M.T.- 
urile etc. întrucît în unele comune 
sînt terenuri nearate din toamnă, 
gospodăriile colective sînt îndru
mate să folosească din primele zile 
cu timp prielnic și atelajele pro
prii pentru executarea în termen 
scurt a arăturilor.

Vom concentra toate forțele și 
mijloacele și vom desfășura o sus
ținută muncă politică și organiza
torică pentru ca în toate gospodă
riile colective lucrările agricole de 
primăvară să fie făcute la timp 
și de bună calitate, punîndu-se ast
fel baza unei producții sporite la 
toate culturile.

în regiunea noastră, în urma co
lectivizării agriculturii, sînt mari 
posibilități de sporire a producției 
agricole prin fertilizarea solului, lu
crări de îmbunătățiri funciare, iri
gații, executarea lucrărilor la un 
înalt nivel agrotehnic. Ne vom pre
ocupa cu deosebită grijă de spori
rea producției de cereale, sfeclă de 
zahăr, cartofi, floarea-soarelui, plan
te furajere. Marele lac de acumu
lare de la Bicaz, regularizarea rîu- 
lui Bistrița, apele Șiretului și Tro- 
tușului, vor fi folosite pentru ex
tinderea suprafețelor irigate. La 
realizarea lucrărilor de amenajare 
necesare vom antrena masele largi 
de colectiviști.

Paralel cu aceasta, se vor valo
rifica în continuare terenurile slab 
productive ; se vor aplica amenda
mente calcaroase pe mari suprafe
țe cu soluri acide și se vor reda 
agriculturii terenuri degradate. Prin 
combaterea eroziunilor, desecări și 
îndiguiri, defrișarea arboretului 
etc. suprafața arabilă a regiunii va 
crește în următorii 2-3 ani cu apro
ximativ 10.000 hectare. Pe terenu
rile în pantă care nu sînt propice 
culturii cerealelor, se vor extinde 
plantațiile de pomi fructiferi și viță 
de vie. Astfel, suprafața livezilor 
va crește în următorii 
peste 8.000 hectare, iar 
2.000 hectare. Aceasta, 
minua însă suprafața

CREȘTE PARCUL DE TRACTOARE
PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii“). — 

Stațiunile de mașini și tractoare din 
regiunea Ploiești au fost înzestrate 
în ultimul timp cu un număr în
semnat de tractoare. Așa de pildă 
S.M.T. Bărcănești a primit 35 trac
toare, S.M;T. Comișani — 70, iar 
S.M.T. Stîlpu — 25 tractoare. în 
prezent, în agricultura regiunii lu
crează peste 2.000 de tractoare fizice, 
față de numai 98 tractoare, cîte e- 
xistau în anul 1938.

lin președinte harnic

Colectivul secției forja a Uzi
nelor „Grlvița Roșie" din Capita
lă, obține lună de lună rezulta
te tot mai bune în producție. La 
acestea o contribuție de seamă 
aduc și membrii echipei condu
se de iov. MITICA GHEORGHE. 
Ei își depășesc zilnic sarcinile 
de producție, dînd numai piese 
de bună calitate. în fotografie 
(de la stînga la dreapta) : for
jorul Mitică Gheorghe (șeful 
echipei). Ion Stoican, Vasile Ma
rin și Ciurea Anghel.

(Foto : M. Andreescu)

( s-a dovedit 
(gospodar.

Noi linii
TlRGOVIȘTE (coresp. „Scinteii"). •— La secția a IV-a 

mecanică, de la Uzinele metalurgice din Tîrgoviște, 
a intrat recent în funcțiune o linie tehnologică care 
prelucrează rotori și stator! pentru turbine de foraj. 
Noua linie este dotată cu mașini moderne, de înaltă 
productivitate. Ca urmare, producția lunară de ase
menea piese se dublează față de anul trecut, iar cali
tatea produselor este superioară.

★

Penfru a face fafă cerințelor fot mai mari de maferial 
izolant necesar șantierelor de construcții, la fabrica „Te- 
leajen“-Berceni a intrat recent în funcjiune, cu mult înainte 
de termen, o nouă linie tehnologică penfru fabricarea de 
vafă minerală. Aceasta este a patra linie tehnologică in
trată aici în funcțiune în ultimul timp. în prezent capaci
tatea anuală de producție a întreprinderii a ajuns la peste 
24.000 fone de vafă, asigurîndu-se astfel material izolant 
penfru șantierele de construcție din regiunile București, 
Argeș, Ploiești, și altele.

CLUJ (coresp. „Scinteii“). Un număr 
de 50 tineri, muncitori ' fruntași de la 
atelierele de reparat material rulant 
„16 Februarie" și de la fabrica de por
țelan din Cluj au participat la o-ex
cursie de 3 zile la Hqnedoara. Ei au 
vizitat combinatul siderurgic, castelul 
Huniazilor etc.

Cu acest prilej, între organizajiile 
de tineret din care fac parte acești ti
neri clujeni șl cele de la combinatul; 
siderurgic Hunedoara a avut loc- un 
schimb de păreri 
în legătură cu mun
ca de educație 
în rîndurile tinere
tului.

>-•

vor face excursii și 
locuri. istorice,

2-3 ani cu 
a viilor cu 
fără a di- 
arabilă ce-

Pentru 
oțelării

BAIA MARE 
(coresp. „Scinteii”) 
— Tinerii din în
treprinderile și in
stituțiile orașului 
Baia Mare partici
pă cu entuziasm la 
acțiunea patriotică 
de colectare a fie
rului vechi. De la 
începutul anului, 
ei au colectat și 
predat I.C.M. 732 
tone fier vechi.

Se pregătesc cabanele,.,
Cabanele din stațiunile de pe Vä« 

lea Prahovei au fost amenajate în 
vederea sezonului turistic de vară. 
In urma noilor amenajări, cabanele 
din masivul Bucegilor și-au sporit 
capacitatea cu aproape 140 de locuri. 
De asemenea, la cabanele existente 
aici s-a mai adăugat anul acesta încă 
una, aceea de la Cheile Zănoagei, cu 
o capacitate de 100 de locuri. Caba-, 
nele Vîrful cu Dor, Caraiman și Pia« 
tra Arsă au fost conexate la rețeauai 
electrică de înaltă tensiune. Au fost, 
de asemenea, reparate drumurile ce 
duc spre cabane. S-a asigurat apro« 
vizionarea cabanelor.

Biroul de turism din Sinaia a în« 
tocmit planul excursiilor colective pd 
întregul an, prevăzînd excursii și în 
stațiuni din afara regiunii, ca Poiana 
Brașov, Cioplea-Predeal, etc. în pre
zent sînt organizate lecții și instruc« 
ta je cu conducătorii de excursii.

6-a
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PESTE HOTARE

de la Geneva <Conferi nța
La Geneva, te cea de-a 

ședință a Comitetului celor 
state, au luat cuvîntul reprezen
tanții R. P. Polone, R.A.U., Etiopiei 
și Birmanlei. în cadrul ședinței 
neoficiale din 20 martie s-a ho- 
tărît să se creeze — după cum a 
propus te cuvîntarea sa ministrul

Afacerilor Externe al R. P. Ramîne 
•— un subcomitet alcătuit din re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rii Britanii (precum și ai Franței, 
dacă ea va dori să participe) 
pentru elaborarea unui acord cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare.

artistice. Elevii 
drumeții, vor vizita 
muzee și expoziții, vor viziopa filme 
și spectacole teatrale organizate spe
cial pentru ei. Numeroși elevidin di
ferite localități ale țării vor iaçe ex-

Intre 25 martie — 3 aprilie, in Ca- 
Êtrcelui' 

de-al V-Iea Festival al școlilor/și in
stitutelor de artă -, cu acest prilej se 
vor prezenta peste 20 concerte, reci
taluri, spectacole de teatru, operă și 
balet.

Cursurile vor reîncepe în ziua, de 
aprilie.

Vacanța de primăvara a elevilor
'Astăzi după ultima oră de clasă 

începe, în întreaga țară, vacanfa de 
primăvară a elevilor din școlile de 
opt ani, medii și pedagogice, precum
și din școlile profesionale, de meserii 
și tehnice (cu excepția unor meserii 
pentru care planurile de învățămînt cursii în București, 
prevăd alte date de vacanță), 

■' pentru zilele vacanței au lost or- pitală va avea loc faza finală
JH 4  J — X Ü _ •  Tz.-. T / TTrz-* 7 niganizate diferite manifestări cultural-

==------ ——

Gospodăria noastră colectivă 
primește sprijin concret

Gospodăria colectivă „Victoria' 
din Ciocănești, raionul Caracal, a 
luat ființă în prima lună a aces
tui an. Imediat după inaugurare, 
consiliul de conducere ales în adu
narea generală și-a început activi
tatea. întocmirea 
ducție, organiza
rea muncii, consti
tuirea brigăzilor 
și echipelor cer 
multă muncă și 
pricepere.. în toa
te aceste treburi 
să ne descurcăm ’ singuri. Am pri
mit un ajutor prețios din partea Co
mitetului raional de partid și Sfa
tului popular raional Caracal. în 
gospodăria noastră a fost trimis să 
lucreze un inginer agronom. Din 
prima zi vecinii noștri, colectiviștii 
din Radomiru, care au obținut în 
ultimii ani rezultate bune, ne-au îm
părtășit din experiența lor.

planului de pro-

n-am fost lăsați

De mare folos pentru noi a fost 
inițiativa lui Mihai Amza, președin
tele Sfatului popular comunal Rado
miru, care, împreună cu președin
tele gospodăriei colective vecine și 
secretarul organizației de partid 
din gospodărie, au venit să ne aju

te. împreună, am 
întocmit planul de 
producție, am con
stituit brigăzile și 
echipele, am fixat 
parcelele care 
în primăvară etc.

Pe 
Marin

(Continuare în pag. IlI-a)
...................—1 '....................

■

noii colectiviști Stan M. Oprea 
aducind sămînță la magazia

grafla din stingă) pe 
și Marin D. Dumitru, 
gospodăriei. O preocupare importantă a consiliului 
de conducere a fost întocmirea planului de produc
ție — luarea măsurilor necesare pentru buna des
fășurare a muncilor de primăvară. (în fotografia 
din dreapta — sus) o parte din membrii consiliului 
de conducere discutînd cu cîțiva brigadieri măsu
rile ce trebuie luate in vederea terminării pregăti
rilor pentru insămînțări. Pe cimp s-au transportat 
în numai cîteva zile mari cantități de gunoi de 
grajd (fotografia din dreapta jos). (Foto : M. Cioc)

Gospodăria colectivă „Argeșul din comuna Io- 
nești, raionul Găeștî, — care cuprinde 739 familii 
și are o suprafață de 1.562 hectare își începe acti
vitatea în primăvara aceasta. Cu sprijinul activiș
tilor comitetului raional de partid, ai sfatului 
popular raional și al unor tehnicieni, consiliul de 
conducere a organizat pe colectiviști în nouă 
brigăzi.

Colectiviștii execută o serie de lucrări pregăti
toare pentru campania agricolă de primăvară. Ei 
au strîns sămînța necesară pe care o vor schimba 
cu sămînță din soiuri productive. Iată-i (în foto-

Noii colectiviști au pornit la lucru
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Expoziție de artă 
populară romînească

ÀRAD (coresp. „Scinteii*). — La Pa
latul' culturii din Arad s-a deschis o ex
poziție de artă populară romînească. Sînt 
prezentate obiecte care împodobesc in
teriorul locuințelor țărănești, țesături și 
costume populare din diferite regiuni, 
obiecte de artizanat, ceramică, împleti
turi și altele. Expoziția se bucură de 
atenția unui mare număr de vizitatorii

; • ÏN MESAJUL lui N. S. Hiuș-
> ciov adresat lui J. Kennedy se 
! apune :

„Reprezentanților U.R.S.S. în 
! Comitetul O.N.Ù. pentru Cosmos 
î li se vor dtt. indicații să se în- 
[ tîlnească cu'reprezentanții S.U.A.
> pentru a discuta probleme con- 
! crete, interested țările noastre, în 
i ce privește colaborarea te cerce- 
; tarea și folosirea pașnică a spa- 
' țiului cosmic". (Amănunte în pag. 
; Vl-a).

• PRIMA CONFERINȚA pe fa- 
: treaga Africă a organizațiilor 
; țărănești, la care participă dele- 
; gații din 16 țări africane s-a des- 
■ chis ieri: la Accra.

cerut 
Secu- 
situa-

• GUVERNUL SIRIEI a 
convocarea Consiliului de 
ritate pentru examinarea 
ției dintre Siria și Izrael.

• IN ARGENTINA situația s-a 
complicat. Președintele a fost pus 
„sub tutela militarilor“. Guvernul 
a fost silit de militari să demisio
neze.

• PROCESUL INTENTAT MER
CENARILOR care au Invadat în 
aprilie 1961 Cuba și au fost 
capturați la Playa Giron va în
cepe la 29 martie.

© LA NICOSIA, la cinemato
graful Athinlon, a avut loc o gală 
de filme îomteești.

vor fi semănate
Apoi ne-au trimis pe brigadierii 
Ștefan Ovidiu și Marin Crăciun 
care au făcut cîteva instructaje cu 
brigadierii noștri. Contabilul gospo
dăriei de la Radomiru lucrează la 
noi în gospodărie încă de la înfiin
țare, învățîndu-1 pe contabilul nostru 
să folosească normativul, să facă 
lucrările de evidență și norma
re a muncii etc. Pînă ne vom 
deprinde cu lucrările ce le avem 
de făcut, două zile pe săptămînă 
președintele gospodăriei de la Ra
domiru lucrează la noi. Avînd aju
torul acesta am făcut pînă acum 
multe treburi bune. Terenul a fost 
împărțit pe culturi și repartizat bri
găzilor, de asemenea și atelajele. 
Am strîns și curățat o mare canti
tate de sămînță pe care o vom fo
losi în campania de primăvară. Am 
transportat, în platforme, peste 2000 
tone gunoi de grajd. Toate atelajele 
au fost reparate.

Colectiviștii noștri apreciază grija 
ce le-o poartă organele de partid 
și de stat, vecinii lor, pentru ca 
încă din primul an să pună temelii 
trainice gospodăriei. Ei sînt hotărîți 
să muncească cu rîvnă pentru în
deplinirea planului 
pentru realizarea 
mari.

de producție, 
unor venituri

ION M.
președinte, G.A.C. „Victoria”, 

satul Ciocănești, raionul Caracal

DINCÄ

Pregătirea cadrelor 
din G.A.C.

SUCEAVA (coresp. „Scinteii“). —; 
vederea întăririi economico- 

organizatorice a gospodăriilor < 
lective, Comitetul comunal 
partid Dobîrceni, raionul Săveni, 
îngrijește în mod deosebit 
pregătirea cadrelor cu munci 
răspundere din cele 3 gospodării 
colective din comună. Pe lîngă șco
lile de 8 ani din satele Dobîrceni și 
Cismănești și școala de 4 ani din 
satul Murguța, au fost înființate 
cursuri la care participă 
consiliilor de conducere, 
siilor de revizie, brigadieri, conta
bili, casieri, socotitori și șefi de 
echipe. Tematica cursurilor cuprin
de noțiuni de matematică și con
tabilitate, expuneri despre organiza
rea și retribuția muncii și cu pri
vire la sporirea producției animale- 
și vegetale.

co
de

, se 
de 
de

membrii 
ai comi-

■***

La nivelul celor mai buni
— In întrecere, fiecare 

brigadă vrea desigur să 
obțină întâietate. Dar lupta 
pentru dobîndirea victoriei 
nu ' trebuie privită în mod 
îngust. Cel mai bun are 
datoria să-i ajute pe cei 
rămași în urmă. Făcînd a- 
cest lucru, toți se ridică 
la nivelul celor mai buni, 
obțin rezultate mereu mai 
însemnate.

Acestea sînt cuvintele șe
fului de brigadă Marin 
Scarlat, de la secția motor 
a uzinelor de tractoare din 
Brașov. Cîteva fapte petre
cute în întrecerea viu dis
putată între brigada lui și 
cea condusă de Dumitru 
Drăgulin, de pe linia de fa
bricație carter-ambreaj 
confirmă pe deplin cele 
spuse de el.

...Cînd la începutul anu
lui Drăgulin a venit cu 
propunerea să se întreacă 
cu cei de la chiulase, Ma
rin Scarlat i-a spus:

— Dar abia v-ați cons
tituit în brigadă. N-aveți 
experiența noastră. Avem 
o brigadă veche și la noi 
s-a statornicit spiritul de 
organizare și de discipli
nă. Toate astea au o 
mare importanță în acti
vitatea unei brigăzi.
— Tocmai de aceea vrem 

să ne întrecem cu voi — 
i-a răspuns Drăgulin. Mă- 
surîndu-ne puterile cu bri
gada voastră, putem avea 
și noi rezultate din 
ce mai bune.

— Așa e ! —
Scarlat. Ai gîndit
Hai atunci să fixăm 
biectivele. In primul' rînd 
calitatea : nici o piesă de 
a noastră să nu fie res
pinsă de controlul tehnic 
de calitate din secție. în 
al doilea rînd, economiile:

să înscriem sume cit mai 
mari în contul brigăzii. In 
al treilea rînd 
tura ; membrii brigăzii să 
fie încadrați într-o formă 
de -învățămînt și să 
prezinte cît mai bine 
cursuri.

După consfătuirea 
producție, cei doi șefi 
brigadă au zăbovit mult 
timp în secție. Au făcut 
un plan amănunțit de 
muncă pentru brigada lui 
Drăgulin. Au precizat prin 
calcule cum se poate mări
■dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»

învăță-

se 
la

de 
de

te descuraja, 
la mine la 
contat însă 
pregătiți oameni, pe mem
brii de partid Dumitru 
Țuică, Nicolae Drugă, Cos- 
tea Ene și Roman Coroiu. 
Am vorbit cu ei și le-am 
cerut să ajute pe cei mai 
puțin pregătiți din punct 
de vedere profesional. Fă 
la fel și o să vezi rezul
tatele. Dacă vrei, stau și 
eu de vorbă cu oamenii 
din brigada ta.

Trecu încă o etapă a în-

ce în

zîmbi 
bine.

o-

prezentat Scarlat,s-a
„Meștere, trebuie să-i aju
tăm. Dau un om de la 
mine. Noi ne descurcăm 
mai ușor decît ei...".

Cu alt prilej, șeful de 
brigadă de la chiulase l-a 
ajutat pe Drăgulin să-și 
întocmească o evidență 
simplă și eficace a reali
zărilor membrilor brigăzii.

— E un tovarăș foarte 
bun, un adevărat comu
nist — aprecia Drăgulin, 
Vrea să lucrăm din ce în 
ce mai bine. Uneori nu-l 
înțeleg. Parcă nu brigada 
lui s-ar întrece cu a noa
stră. Mă ajută ca pe un 
frate și la învățătură. Stu
diem amîndoi la același 
cerc de învățămînt: Isto
ria P.M.R. anul II.

...Două brigăzi în între
cere : la început una bună 
și alta mai slabă. N-au tre
cut decît două luni și ju
mătate. Iată-le acum a- 
flate aproape pe aceeași 
linie. La brigada lui Scar
lat graficul arată că pla
nul este depășit cu cîteva 
procente, iar calitatea pie
selor este bună. La bri
gada lui Drăgulin, lucru
rile se prezintă la fel. La 
economii — brigada de la 
chiulase a înregistrat în 
contul său 8.736 lei, în 
timp ce băieții de la car
ter-ambreaj — 4.000 lei.

Cînd au ieșit din consfă
tuirea de producție unde 
s-au analizat rezultatele în- 

, Scarlat i-a spus 
----: „Drăguli- 

ne, hai să mergem sîmbătă 
împreună cu băieții din

ireouiau realizate ae res- ~,nnVfro. , , „ .. „ noastre la club, sa ne dis-tul membrilor brigăzii. Cu trăm. De acord,...
un om in minus e greu sa _  .
cîștigi însă întrecerea. Dar e acor^-
iată că la maistrul de 
schimb Constantin Nenciu

așa a fost și 
început. Am 
pe cei mai

întrecerea între două Lrigăiți 
de la urinele de tractoare din Brașov
"Niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

randamentul mașinilor, cum 
poate fi folosit din plin 
timpul de lucru. Au găsit 
rezerve de economii : fo
losirea rațională a scule
lor, reducerea rebutului 
sub procentul admis și al
tele.

...întrecerea între cele 
două brigăzi a început cu 
multă însuflețire. Cei de 
la chiulase erau însă mereu 
în frunte. A trecut o săp
tămînă. Muncitorii i-au 
văzut pe cei doi șefi de 
brigadă din nou împreună. 
Au analizat rezultatele, 
greutățile ivite, s-au con
sultat asupra măsurilor ce 
se mai cer luate. Treburi
le nu mergeau prea bine 
în brigada lui Drăgulin.

— E nevoie, în primul 
rînd de mai buna organi
zare a muncii în brigadă; 
apoi trebuie să cunoști po
sibilitățile și aptitudinile 
fiecăruia, să repartizezi lu
crul, ținînd seama de asta 
— l-a sfătuit Scarlat. Nu

trecerii. Linia graficului 
brigăzii de la carter-ăm- 
breaj urca. Succesul aces
tora bucura sincer pe ve
cinii de la chiulase. în 
consfătuirile de producție 
însă, membrii din brigada 
lui Scarlat . își manifestau 
nemulțumirea pentru fap
tul că în cealaltă brigadă 
mai erau cazuri de goană 
după cantitate în detri
mentul calității, de indis
ciplină. „Le e necaz că-i 
ajungem din urmă“ — se 
auzi glasul unuia dintre 
cei criticați. Lucrurile'^ nu 
stăteau însă așa. Scarlat și 
brigada lui căutau să-i a- 
jute. De altfel acest lucru t w 
s-a vădit în diferite ocazii, trecerii '~ 
Iată una: Viorel Marcoș, prietenului său: 
din anumite motive a lipsit 
cîteva ■ zile de la lucru.
Sarcinile lui de producție ' b'rȚ'~ 'l 
trebuiau realizate de res-

C. CAPRARU 
coresp. „Scinteii'*
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comuna Blăgețfl,

că sesizarea dv>

nu
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localitate, în 
stomatologie, 
de așteptare, 
popular al o-

A. Vaslllu — Cîmpulung Moldo
venesc

Cooperativa de consum din co
muna Sadova — ne înștiințează 
U.R.C.C. Cîmpulung Moldovenesc 
— a fuzionat cu cea din comuna 
Pojorîfa. Cu acest prilej s-au luat 
măsuri ca mărfurile să fie expedia
te cu mai multă operativitate ma
gazinelor sătești.

C. Chirie» — 
raionul Bîrlad

Consfafîndu-se 
este întemeiată, Sfatul popular al'
raionului Bîrlad a hotărît să reîn
ființeze, în comuna Murgeni, depo
zitul de cherestea și materiale de 
construcție, necesare gospodăriilor 
colective șl populației din comu
nele apropiate.

P. Văduva — Băileșfi
Consiliul local al Sindicatelor Băl- 

loșli ne face cunoscut că cele se
sizate de dv. au fost juste. Condu
cerea întreprinderii de industrie lo
cală a pus în funcțiune utilajele 
existente în atelierul de fierărie, u- 
șurînd astfel mult efortul fizic al 
muncitorilor.

„C. I. NOTTARA" 
VLAICU VODĂ — ____

studio) : BĂIEȚII VESELI

„LUCIA STURDZA BU- 
(B-dul_ Schitu Măgureanu

FRUMOASA LURETTE : Grlvlța (15; 17; 
19; 21). 8 Mat (15; 17; 19; 21). PRIMELE 
ÎNCERCĂRI - ambele serii : rulează la 
cinematografele Diurnul serii (15,30. 19), 
șl M. Emlnescu (17; 20.15). CETATEA 
HURRAMZAMIN : B. Delavxmcea (18; 
18; 20), Unirea (15; 17; 10; 21).

Timpul probabil pentru zilele do 23, SJ 
și 25 martie : Vreme umedă, mat ales 
la începutul Intcrvelului. Cerul v„ fl 
mai mull noros, în sudul țării, unde 
vor cădee oloi temporare, Iar în nord 
ninsori izolate. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 2 grade, iar maximele între o și 
plus 10 grade.

ma»

exemplu,

munci-
oo------

pildă,instructorul

ION SPĂLÂȚELU

din tot sufletul și in- 
partid. Și avea de ce

fabrica de mase 
se execută co

penare,
rechizite pentru

cu aspect mai

Peisa] de iarnă în Bucegi.
---■T.

Fiecărui lucratei din panificație și 
morării. tiiturör oaménilôi muncii, 
le-au mers ia inimă euvinteie de 
caldă apreciere și indicățitle pie- 
țioase cuprinse în Scrisoarea Comi- 
teiului Centtäi al Partidului Munci
toresc Romîti către părticipănțil la 
concursul pè țărâ .,Pentru plinea de 
cea mâi bună câlităte*. către feți 
muncifotii, tehnicienii, Inginerii și 
funcționați! difi industria de păniii- 
cație șl morâtit,

Aproape că nil există oraș său lo
calitate in càrê să nu se cunoască 
efectul măsurilor luate în urmă öön» 
cursului în scopul de a îmbuhSfăți 
calitatea pîinii, începind CU îmbu
nătățirea rețetelor, a procedeelor 
tehnologice de iabtlcdre a pîinii și 
a altor produse de panificație și în» 
cheind cil noul sistem de salarizare 
îmbunătățit, măsurile luate stimulea
ză inițialiveie creatoare ale celor 
mai buni lucrători din ramură pălii» 
ficație și morarii

Meșterii brutari au oferit popu
lației hü numai pîine gustoasă, di 
și zeci de alte noi sortimente de 
panificație căr6 întrunesc calități 
supêHôatê celor existente înainte de 
concurs Pînă în prezent au inttat 
în producție pe scară industrială, 
în majoritatea regiunilor, 28 de noi 
sortimente din cele omologate la 
concurs în prezent, industria noas
tră de panificafio fsbticâ în total 
130 de sortimente Noile otoduse 
sînt apreciate de consumaioti peri» 
tru căliiățile iot deosebite, pentru 
o valoare nutritivă ridicată.

întreceteă pentru îmbunătățirea 
calității pîinii continuă. lată cîteva 
din știrile sosite la redacție în ulii» 
mele zile de lă corespondenții noștri 
regionali.

Produse noi) reușite
în orașele și centrele mun

citorești din regiunea Ploiești con
sumatorii consiătă că muncitorii 
biutaii iac eforturi penirtl a le 
satisface exigențele. întfedriridedi 
de panificație din Gtmpina t 
s-a acordat de aurind .titlul de 
unitate fruntașă îh întrecerea pen
tru îmbunătățirea calității pîinii 
care se desfășoară între întreprin
derile trustului regional de panifi
cație Ploiești. Aici ăil ifttfăi iii ul
timul timp în producție 21-de sor
timente noi de produse de panifica
ție. Redăm una din însemnările unui 
consumator ÎÙ coletul de sugestii 
de la magazinul de desfacere nr, 
126 din Gîmpina : „Pe lingă faptul 
că țin să mulțumesc brutarilor „din 
orașul nostjü pôhtru 'că fac .plinea 
măi bună, mâbucur că am prilejul 
să le mulțumesc și pentru noile pro
duse de panificație bune, gustoa
se. aromate, intr-un ouvînt reușite'.

Ridicarea calificării— 
în cenîrul atenției

Pentru a produce în mod con
stant pîine de bună calitate, 
conducerea trustului regional de

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
— De cutînd, în satele Răzoarele, 
Lipnița, raionul Adamclisi, Mahö- 
metcea, raionul Hîrșova și altele 
s-au terminat lucrările de electri
ficare. De la începutul anului, în 
regiunea Dobrogea s-au electrificat 
5 sate, iar în àltè 4 S-ä extins re
țeaua de iluminat.

Instructorul raional de partid este 
o figură bine cunoscută în satele și 
comunele din patria noastră. Pentru 
munca neobosită, creatoare, ce o des
fășoară', el este stimat și apreciat de 
membrii și candidații de partid, de 
toți oamenii satului.

în condițiile actuale cînd s-a ter
minat colectivizarea agriculturii, 
cînd eforturile principale ale orga
nizațiilor de partid, ale oamenilor 
muncii din agricultură Sînt .îndrep
tate spre consolidarea economico-or- 
ganizatorlcă a gospodăriilor colecti
ve, crește și mai mult rolul instruc
torului rhional de partid. El este 
chemat să sprijine organizațiile de 
partid de la sate în munca lor poli
tică și organizatorică pentru întări
rea și dezvoltarea gospodăriilor co
lective, să le ajute ia mobilizarea tu
turor colectiviștilor în lupta pentru 
sporirea producției agricole, să con
tribuie activ la răspîndirea expe
rienței înaintate în vederea ridicării 
tuturor gospodăriilor colective la ni
velul celor fruntașe.

în însemnările de față ne vom re
feri la munca unuia dintre instruc
torii teritoriali : Simion Suciu, in
structor al Comitetului raional 
P.M.R. Slobozia.

Muntenii Buzău e o comună for
mată dintr-un singur sat. Are 
aproape L4Û0 familii. Tov. Suciu Si

mion a venit aici ca instructor în 
urmă cu cîțîVa ani, cînd tot satul a 
început să muncească în gospodăria 
colectivă. Sarcini erau multe.

Important era ca 
să nu-și fărîmlțeze timpul cu 
lucruri mărunte. în același timp 
se cerea din partea lui să nu 
se rezume numai la transmi
terea unor indicații generale, ci 
să acorde organizației de bază spri
jin concret, la fața locului. în pe
rioada aceea la raion s-a ținut un 
ciclu de expuneri despre caile dez
voltării continue a averii obștești în 
G.A.C. Instructorului i-au devenit 
nedespărțite o serie de cărți și re
viste de specialitate pe probleme le 
agrotehnică, zootehnie, etc. A cău
tat apoi cu ajutorul biroului orga
nizației de bază și al inginerului 
agronom Atlghel Cristian să cunoască 
lucrurile bune, deosebite din gospo
dărie, să-și dea seama de cauzele 
unor lipsuri, să diSceamă probleme- 
e esențiale, majore asupra cărora 
ă-și îndrepte atenția. Sub îndru-

panificație Oltenia a luai 
suri privind ridicarea călificătii 
muncitorilor. Așa dé
35 de muncitori urmează in ore* 
zent cursurile școlii profesionale 
de panificație, iar alți 16, cutstirife 
Școlii dé măiștii aii durată de 3 ănl. 
Pentru îmbunătățirea controlului ca
lității produselor de panificație, 15 
dinire cei măi buni muncitori brii» 
țări in colăborăre CU 17 laborănți 
— instruit! de ingineri de speciali- 
täte —■ urmăresc și conduc opetă- 
tiunlle procesului tehftolpgic.- în o» 
rașul Crăiova s-a örgänizäi un labo
rator central care verifică aiît că- 
litătea materiei prime și a măteria- 
lelôt auxiliare introduse tn fabrica
ție cit și a produselor finite.

Sprijinul muncitorilor 
morari •

în öfeftüfife ioî pentru a da nu* 
măi pîine dé calitate, muncitorii bru- 
tăfi de lă fabrica dé pîine din 
Brașov sînt sprijiniți de
fôtii morăîi. Furnizorul piincipal ăl 
fabricii de pîine din Brașov, morile 
din regiune, se achită în general 
conștiincios de sarcinile ce le revin, 
réspeetînd indiei! calitativi ai făinii. 
Se observă insă, uneori, déficiente 
care dovedesc lipsă de exigență lă 
controlul de calitate al făinurilor. 
Destul de des, abia cînd făina fa
bricată de morile din Sibiu ajunge 
lă fabricile de pîine, se constată ca- 
litateă èi nocofespUnzătoare. Cu® 
își îndeplinesc oare laboranții și 
controlorii de calitate obligațiile lôî 
în aê privește calitatea iăinii ?

La ö piihe de bună calitate tfè» 
buié să-și dea cönCurSül deețtotti- 

. vă și morarii și brutării Colec’ivele 
de conducere ale morilor din tegiu» 
neă BrăȘov ău datoția să la,toate 
rûâstirilè- péntïu- a evita în viitor a- 
semenea ■ neajuhsuti.

Mai multă atenție 
organizării 'mund!

Muncitorii brutari din regiunea 
panat se străduiesc,și oi șă răspun
dă cerințelor populației în ce pri
vește calitatea pîinii. Eforturile lor 
nu dau însă totdeauna rezultatele 
dorite. In unele secții de producție 
ăle întreprinderii dé panificație din 
Timișoără, dé pildă, echipele de 
muncitori brutari nu sînt încă bine 
orgahizate și nu se acordă toată a- 
tențla îndrumării tehhice. De aseme
nea, punctele pentru calitatea pro
duselor nu se acordă cu suficientă 
grijă spre stimularea cèlûr mai 
buni muncitotl brutari.

Liahidarea acestor lipsuri ar con
tribui, fără îndoială, la îmbunătă
țirea calității pîinii în oraș.

----- —o«o........

Noi sate electrificate
in cursul acestui an se vor mai 

elèctrifica 36 sate dobrogene, iar în 
alte 39 sate se vor executa lucrări 
de extindere m rețelei și de schim
bare à sursei de alimentare prin ra
cordarea la sistemul energetic na
țional. Cu acestea, numărul satelor 
electrificate din regiune va ajunge 
la 288.

t

marea instructorului, biroul organi
zației de bază a trecut la analizarea 
posibilităților de dezvoltare a gos
podăriei. S-a început cu sectorul zo
otehnic. Unii manifestau îndoială : 
Avem atît cît ne țin puterile : 135 
bovine, 1.170 oi, 216 porci. Să nù ne 

■ întindem mai mult decît ni-i pla
puma...

Biroul a format colective alcătuite 
din membri de partid și colectiviști 
fruntași, care au studiat ce se poa
te face pentru sporirea efectivului 
de animale. Constatările au fost 
prezentate într-o adunare de partid
.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIJIW

Vî’ața de partid
■HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÂ

la care au fost invitați tovarăși din 
activul fără partid, utemiști, colec
tiviști fruntași. Cu acest prilej au 
fost făcute noi propuneri valoroase : 

...Pe întinderile de la Seaca sînt 
45 ha. pășuni nefolosite, pe malurile 
lacului Sărățuică, alte 14 ha. Dacă 
mai punem și vreo 80 hectare masă 
verde și cam 120 ha. porumb siloz, 
apoi ceva sfeclă furajeră putem 
crește de 2—3 ori mai multe animale 
decît pînă acum.

— Bine, bine — s-au auzit cîteva 
voci. Avem cu ce le crește. Dar nu 
averti cu ce le cumpăra.

— Ne-am gîndit și la așa ceva 
— a spus secretarul organizației de 
bază. Pentru materialele necesare 
noilor construcții sînt prevăzute în 
plan cîteva sute de mii de lei. Să 
facem cărămida în gospodărie. Din 
resurse locale sa procurăm și alte 
materiale : lemn, stuf de pe lacul 
Sărățuică... Se economisesc astfel 
cîteva zeci, chiar sute de mii de lei 
cu care putem cumpără animale.

După adunarea de partid, pe baza 
propunerilor, consiliul de conducere 
și-a întocmit un plan concret de ac
țiune. Öamenii, mobilizați de orga
nizația de partid, au trecut la fapte. 
Au confecționat aproape 300.000 că
rămizi. La zidărie, la tencuială, în 
loc dé Ciment au folosit tot atît de 
bine argila. S-au economisit astfel 
peste 100.000 lei, disponibili pentru 
cumpărarea de animale.

După aceasta, s-a început cumpă
rarea de vaci, juninci, vițele. Specia
liștii consultați au stabilit că va
cile din rasa brună de stepă în con-

Colectivele fabricilor sectorului 
industriei articolelor de Uă casnic, 
din cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare, acordă multă atenție îmbu
nătățirii permanente a calității pro
duselor. La mașinile de aragaz, de 
pildă, prin perfecționarea construc
ției și tehnologiei de fabricare s-a 
asigurat o etanșeitate mai bună. Va
sele emailate au început să fie vop
site în culori tot mai deschise. La 
fabricarea mașinilor de tocat carne 
s-a introdus, în locul vopsirii, ope
rația de Cositorite a suprafeței, ob- 
ținîndu-se în acest fel o suprafață 
mai rezistență, 
plăcut.

în ultimele luni, la întreprinde
rile producătoare de articole de uz 
casnic au fost înființate centre de 
creație. în momentul de față, la 
Comisia mixtă de avizare a Minis
terului industriei Ușoare au sosit, 
spre a fi omologate, o serie de ar
ticole noi. realizate la aceste centre 
de creație.

Rechizite școlare 
din materiale plastice
întreprinderile industriei chimice 

produc din materiale plastice canti
tăți sporite de ghiozdane, 
călimări și alte 
uzul școlarilor.

în acest an la 
plaStiCe BtlcUrești 
perți pentru 60 titluri de manuale 
școlare ăe la Clasa 1 pînă la a Xl-a. 
Din luna ianuarie pînă acum colec
tivul fabricii a livrat diferitelor ti
pografii din țară circa Looo.ooo de 
copetți de cărți. Pentru unele ma
nuale Comenzile au fost terminate 
îhcă de pe acum.

Pentru viitorul an școlar, se du
blează tirajul manualelor cu coperți 
din material plastic, mult, apreciate 
de elevi.

(Agcrpres)

Spitalul de copii „Grlgoie Alexandrescu" din Capitală. Dr. Viorica 
Gheorghe și asistenta medicală Veronica Sincovici, în timpul vizitei de 
dimineață la clinica de pediatrie. (Foto : Agerpres)

dițiile locale dau producția cea mai 
bună. Consiliul de conducere a fost 
îndrumat să asigure o bună parte 
din efectivul de anifnale matcă din 
prăsilă proprie. La sfîrșitul anului 
trecut, s-a ajuns la 446 bovine, din
tre care 396 vaci și vițele. între timp 
a fost dublat și numărul ovinelor și 
porcinelor.

Colectiviștii nu se puteau opri 
la jumătatea drumului. Era 
important ca gospodăria să obțină 

producții cît mai mari, ca astfel să-și 
sporească veniturile, averea obșteas- 
,că. Avea gospodăria vaci, dar trebuia 
să obțină și o producție de lapte cît 
mai mare. De aceea, prin grija orga
nizației de bază a fost organi
zat pentru crescătorii de anima
le un curs de ridicare a. califi
cării; s-a .studiat hrănirea rațională 
a vitelor, îngrijirea și prevenirea bo
lilor. La propunerea instructorului 
de partid s-a organizat un schimb 
de experiență între colectiviștii din 
Muntenii. Buzău și muncitorii din 
sectorul zootehnic de la G.A.S. An- 
drășești și Balaciu unde se obțin 
producții bune.

Așa s-a început în gospodăria co
lectivă furajarea și adăparea 
malelor la ore fixe. S-a introdus 
mulsul vacilor de trei ori pe zi, hră
nirea vițeilor la găleată etc. 
Producția de lapte a început să 
crească și a crescut continuu. De la 
1.600 1. lapte pe cap de vacă fura
jată în 1960, la 2.400 1 lapte anul 
trecut. în 1961 sectorul zootehnic a 
adus gospodăriei peste 850.000 lei.

Colectiviștii din Muntenii Buzău 
au posibilități să obțină producții 
mari și în sectorul vegetal, Instruc
torul a discutat această problemă cu 
membrii biroului organizației de 
bază și ai consiliului de conducere. 
Se punea problema folosirii din plin 
a metodelor agrotehnice înaintate. 
S-a făcut propunerea să se organize
ze loturi demonstrative unde să se 
aplice regulile agrotehnice așa cum 
scrie la carte. Terenurile au fost în
grășate, iar lucrările executate la 
timp, bine și repede. S-a respectat 
densitatea corespunzătoare a plante
lor la hectar. înainte de executarea 
fiecărei lucrări, agitatori ca Ghiță 
Constantin, Nicolae Bîrlodeanu, Ion 
N. Grigore și alții, au organizat 
discuții și convorbiri la fața locului 
cu colectiviștii, după care au trecut, 
concret, la executarea lucrărilor.

S. lacomi — Pațeânl
După cum ne informează Minis

terul Invăjămîntului și Culturii vă 
puteți prezenta la susținerea exa
menelor anului II ale cursului de 
2 ani la Institutul pentru perfecțio
narea cadrelor didactice Iași, în se
siunea din august a.c.

C. Murifcanu — Galați
Bufetul „Dunărea” de pe str. In

dependenței nu va mai suferi nici 
un fel de transformări înfrucîf — 
după . cum nç comunică Sfatul 
popular al orașului Galați — imo
bilul respectiv este propus pentru 
demolare. De altfel, strada este in
clusă în planul de sistematizare, fă- 
cînd parte din zona ansamblului 
central de locuinfé. Tn această zonă 
va fi amenajat și un spafiu de joa
că pentru copii.

D. Dine» — Tr. Severin
Observațiile dv. au fost bine ve

nite. Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, căruia l-am 
trimis scrisoarea, comunicai 

Metodele aplicate aci au fost larg 
răspîndite în rîndul colectiviștilor. 
Ca urmare, anul trecut, cu tot 
timpul nefavorabil, planul de pro
ducție a fost depășit la toate cultu
rile, obținîndu-se la hectar 1.808 kg. 
grîu, 3.300 kg. porumb, 1.940 kg. 
floarea-soarelui.

Instructorul raional de partid are 
un roi important în răspîndirea ex
perienței înaintate. In munca tov. 
Suciu ca și în activitatea altor in
structori s-a încetățenit practica de 
a studia și generaliza experiența po
zitivă a organizațiilor de partid, de 
a ridica în fața comitetului raional 
problemele mari, de interes raional, 
pe care viața le ridică într-un do
meniu sau altul de activitate. De pil
dă, el a propus comitetului raional 
de partid generalizarea experienței 
bune dobîndițe în dezvoltarea secto
rului zootehnic de gospodăria colec
tivă din Muntenii Buzău și de alte 
gospodării din raion.

Ca urmare a extinderii acestei ex
periențe, anul trecut în toate gospo
dăriile colective din raion au fost 
cumpărate mii de vaci și au fost ri
dicate numeroase construcții bune.

Instructorul raional de partid tre
buie să îndrume birourile organiza
țiilor de bază să-și concentreze ac
tivitatea asupra celor mai impor
tante probleme de care depinde dez
voltarea gospodăriei colective, să le 

ani- ajute în îmbunătățirea stilului lor 
de muncă, buna pregătire a adu
nărilor generale, exercitarea con
trolului asupra îndeplinirii hotărî- 
rilor adoptate, iar în toate acțiunile 
întreprinse să se bizuie pe sprijinul 
masei largi de colectiviști. Cu pri
lejul diferitelor acțiuni, organizația 
de bază din Muntenii Buzău, de 
pildă, a folosit în muncă un 
larg activ fără de partid, com
pus din 168 colectiviști fruntași.

Celor din activul fără partid, bi
roul organizației le-a încredințat 
sarcini concrete pe locul de produc
ție, i-a ajutat să-și ridice nivelul po
litic încadrînd un număr dintre ei 
în învățămîntul de partid. Mulți din 
activul fără partid ca Ileana Șt. 
Ghelboiu. Simion D. Gheorghe, Du
mitru Crăciun au adresat biroului 
organizației de bază cereri de pri
mire în partid. Organizația de bază 
a primit în ultimele cîteva luni a- 
proape 20 noi membri și candidați 
de partid din rîndurile celor mai 
buhi colectiviști.

roblemele de care se ocupă in- 
structorul raional de partid 

sînt multiple. Rezolvarea lor cere 
neapărat ca munca instructorului să 
se desfășoare nu la înt.împlare, ci

că la Uzina de aparate de măsură 
și control din București s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea calită
ții manomefrelor.

,$f. Nagy — Oradea
Scrisoarea dv. a fost trimisă spre 

rezolvare sfatului popular al regiu
nii Crlșana. In răspunsul primit la 
redacfie se arată că întreprinderii 
pentru recuperarea și valorificarea 
ambalajelor-Oradea i s-a repartizat 
un local în care își va putea des
fășura activitatea în condiții bune. 
Totodată s-a creat spațiu) necesar 
și întreprinderii de industrie locală 
,30 Decembrie".

1. Marin — Brăila
La policlinica din 

cadrul serviciului de 
s-a amenajat o sală 
De asemenea, Sfaful 
rașuiui Brăila ne informează că aici 
a fost înființat un fișier care asigură 
o programare operativă a pacien- 
Jilor

după un plan judicios întocmit. Spi
cuim din cîteva planuri personale de 
muncă ale tovarășului Suciu Simion 
alte cîteva probleme de care s-a o- 
cupat ; „Pregătirea adunării generale 
a organizației de bază în care s-a 
dezbătut activitatea organizației 
U.T.M.“, „Ținerea unor conferințe 
despre disciplina de partid și înaltul 
titlu de membru de partid“, „Spri
jinirea biroului organizației de bază 
și a consiliului de conducere la în
tocmirea planului campaniei agrico
le de primăvară".

Cu siguranță că munca instructo
rului ar fi putut să fie și mai 
rodnică, rezultatele și mai însemna
te. Comitetul raional de partid cere 
uneori-instructorilor să culeagă prea 
multe date statistice, să întocmea
scă tot felul de liste și tabele, care 
le răpesc foarte mult timp. Biroul 
Comitetului raional de partid Slobo
zie ar putea să organizeze mai siste
matic analize asupra muncii instruc
torilor raionali de partid, schimburi 
dö experiență între ei, să-i înarmeze 
cu cunoașterea temeinică a hotărîri- 
lor și instrucțiunilor C.C. al P.M.R. 
Pâraîel cu grija pentru ridicarea ni
velului politico-ideologic al instruc
torilor, pentru cunoașterea aprofun
dată a hotărîrilor și instrucțiunilor 
C.C. al P.M.R,, comitetul raional tre
buie să dea cea mai mare atenție 
înarmării lor cu cunoștințe de spe
cialitate din domeniul organizării 
muncii în G.A.C,, creșterii produc
ției agricole vegetale și animale etc.

Spre Muntenii Buzău au început 
să-și facă drum, în ultima vreme, 
tot mai mulți colectiviști din regiu
nea București, din comune ca Pitaru, 
Afumați, Tunari. Și aici au ce sa 
afle : că anul trecut au fost obți
nute venituri de peste 8 milioane 
lei... că valoarea zilei-muncă a cres
cut de la 24,30 lei în 1960 la 32 lei 
în 1961 și cîte altele.

...Am plecat din Muntenii Buzău 
în amurg. La sediul gospodăriei co
lective se aprindeau becurile. Cîțiva 
colectiviști cu fața ca vremea bună, 
își spuneau bucuroși :

— Cîntă ai noștri la stația de ra
dioamplificare.

Cînd au început să se reverse 
peste sat cîntecele interpretate de 
Filofteia Popa, o tînără de 17 ani, 
de moș Nicolae Paraschîv, om cu 
șaizeci de ierni pe umeri și de către 
alții, tot satul asculta. Vorbeau cîn
tecele despre cîte le bucură azi ini
mile celor din Muntenii Buzău.

...Se bucura 
structorul de 
să se bucure.

— Nu știi dumneata unde... ?
—■ Nu știu...
— Cum pot ajunge la... ?
— Păi mi se pare că... Dar nu sînt 

sigur... întreabă pe altcineva.
Și omul abia coborît din tren în

treabă în stingă și-n dreapta. Abia 
se descurcă. Dacă se descurcă. Pier
de timp cu carul. Oare n-ar fi ne
cesar un birou special de informa
ții în incinta Gării de Nord ? Cetă
țeanul să poată afla de aici în ce 
raion este strada, instituția ori în
treprinderea de care are nevoie, cu 
ce tramvaie poate să ajungă pînă 
acolo... Ce spectacole poate vedea in 
timpul care-l are la dispoziție ? Ce 
muzee poate vizita și multe altele.

— Ne-am gîndit și noi la înfiin
țarea unui astfel de birou de infor
mații. Ar fi foarte util — ne spu
ne șeful Gării de Nord. Dar se mai 
poartă și acum discuții și corespon
dență : Cine să-l patroneze ? Sfa
tul? Gara? O.N.T.-ul?

Ce bine ar fi dacă în locul discu
țiilor și corespondențelor ar apărea 
în gară biroul cu pricina despre 
care toată, lumea spune că ar fi util.

★

„Să iau și felul trei ? Dar dacă 
pleacă trenul... Tovarășe ospătar mai 
am timp să... O fi tras trenul?"

Călătorul intrat în restaurantul tă. de locatari. S-a început 
Gării de Nord Stă ca pe ghimpi. 
Dacă pierde trenul ? Chiar e o pro
blemă așa greu de rezolvat ? Nu se 
pot monta niște difuzoare in res
taurant ?

— NU ? Nu-i o problemă ?
Atunci ?

în fața ghișeului unde se vînd bi
lete pentru acceleratul 803 — zeci 
de oameni. Pînă la plecarea trenu
lui nu mai era mult timp.

— Tovarășă casieriță, de ce 
dați bilete, pierdem trenul ?

— Nu ne-a sosit diagrama.
Coada se prelungește. Călătorii 

sînt îngrijorați.

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

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

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA - (orele 19,30).

TEATRUL ~ - ---------------- - ■
Magheru) :
19,30).  (Sala 
— (orele 20).

TEATRUL
LANDRA" _____ _______ __ =______
nr. 1) : CUM VĂ PLACE - (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
TAKE, IANKE ȘI CADÎR - (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PRIMA ÏN- 
TÎLNIRE — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : EMIL ȘI DETECTIVII - (orele 17).

RADIO, JOI 22 MARTIE 9 Vreau sä 
știu — orele 9,00 — I o Lucrări de tineri 
compozitori romînî — orele 10,08 — I 
o Muzică din operetele Iui Kalman — 
orele 10.35 — I • Muzică ușoară de com
pozitori sovietici — orele 12,45 — II
• Concert simfonic — orele 13.25 — II
• Emisiunea Studioului de radio Timi
șoara - orele 14,00 — I n Muzică corală 
de compozitori romini înaintași — orele 
14,30 — II • Muzică din opere cerută de 
ascultători — orele 15,40 — I • Vorbește 
Moscova — orele 16,15 - I ■ Almanah

Slfic — orele 16,30 - Il a Jurnal de 
cere — orele 17,30 — I a Program 
muzical pentru fruntașii în producție — 

orele 17,45 — I a Sonata pentru violon-

CINEMATOGRAFE. VIZITA PRE
ȘEDINTELUI rulează la Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 19,30). V. Alecsan- 
dri (15; 17: 19; 21). Maxim Gorki (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 10,30; 20,30) șl 1 Mal
(10; 12; 15; 17; 19; 21). VALEA MÏN-
DRÄ : Patria (10; 12,15; 14,30; 17;
19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17;
19; 21), PROCESUL MAIMUȚELOR : Re
publica (8,30: 11; 13,30; 16,15; 19; 21.30). 
Elena Pavel (10,30; 13; 15,45; 18,15; 21), 
Gh. Doja (9; 11.30: 14; 16,30; 19; 21,30), 
Floreasca (10,30; 15,30; 13; 20,30). GAR
DIANUL-rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. Sa- 
hia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 Au
gust (10; 12,15; 14,301 16,45; 19; 21,15), Volga 
(9.15; 11,15; 15; 17,15; 19,30; 21,30).
AUSTERLITZ — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,43). 
ROSITA : central (9,30; 11,30; 13,30; 15.30: 
17,30; 19,30; 21,30), 8 Martie (11; 15; 17; 
19; 21) PACE NOULUI VENIT : Victoria 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). CONCERTUL — 
DUELUL - ANIMALE CU BLĂNURILE 
PREȚIOASE - DE STRAJĂ LA GRANIȚĂ 
— PASAGERUL CLANDESTIN : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(orele 10 și orele 12). ROSEMARIE : 13 
Septembrie (13! 15; 17; 19; 21). TOT AU
RUL DIN LUME : Tineretului (15: 17; 19: 
21), V. Roaltă (9,45: 12; 14,15: 16,30; 18.45: 
21), Miorița (10: 12; 15; 17; 19; 21). DRUM 
BUN, AUTOBUZULE : înfrățirea între 
popoare (16; 18; 20). Donca Simo (15: 17: 
19; 21). PESCARII DIN ARHIPELAG : 
Cultural (15; 16,50; 18,40; 20.30). LANTER
NA FERMECATĂ : Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), Olga Banele (115,30; 18; 20,30). 

Ce e cu diagrama ? De ce n-a 
sit pînă acum la casa de bilete ? Ea 
trebuia să fie aici cu trei ore îna
inte. Unde-i diagrama ? lat-o, zace 
de mai bine de o oră pe un scaun.

Ce bine ar fi dacă s-ar munci cu 
mai multă răspundere. Cite discuții, 
cite neplăceri ar fi evitate...

★

Biroul stării civile al Sfatului 
popular Nicolae Bălcescu. Cetățenii 
care așteaptă la ghișeul 11 sînt vo
ioși, vorbesc despre planuri de vii
tor, de cite și mai Cite. E biroul că
sătorii. La ghișeul 12 la fel t cetă
țeanul care a venit să anunțe nu 
mai poate de bucurie. Spune tutu
ror din jur : „Băiat. Am băiat. Ce 
ziceți — Viorel e un nume frumos, 
sau să-i spun Vlăduț ?“. — Aici e 
biroul nașteri. Și iată lingă ghișeul 
11, un altul. Omul care a venit să 
anunțe un deces, posomorit cum 
este, strică dispoziția celorlalți.

Oare e atît de greu să se găsească 
o soluție pentru rezolvarea acestei 
probleme ?

Enăchiță Văcărescu 5. Aici a ve
nit în ziua de 12 ianuarie o echipă 
a I.R.C.L.-ului ca să repare imobi
lul. Sosirea meșterilor a fost saluta- 

' ‘ _ __ . I lucrul
în aceeași zi. Sintern la jumătatea 
lui martie și mobila locatarilor stă 
și acum claie peste grămadă. Lucra
rea asta putea fi terminată de mult 
dacă se muncea cu tragere de ini
mă. Cum s-a lucrat însă 2 Zugravul 
face baia-n ulei, vine instalatorul și 
sparge pentru că trebuie să tragă o 
țeavă, iar zugravul strică instalația 
soneriei.

Lucrările interioare sînt in finisa
re. Dar acoperișul ? Prin acoperiș 
plouă. Ba tinichigiii au făcut să 
plouă și mai tare. Aproape la fel 
ca-n legenda cu meșterul Manole : 
Ce jac zugravii ziua, strică instala
torii tot ziua.

NICUȚĂ TÄNASE

DE COMEDIE : SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL - (orele

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

EVREIESC DE STAT : 
SA FIU NEVASTA TA —

TEATRUL 
AL DOILEA
19,30).

TEATRUL
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL 
VREAU 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (orele 
16). (Sala Orfeu) : CEA MAI FRUMOASA 
STEA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 - 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE.. HAZLIU - (orele 20). (Sala 
Dallés) ; ȘAPTE NOTE POTCOVITE - 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CÏNTECE Șl DAN
SURI AL C.C.S. : DIN CTNTECEi.E ȘT 
DANSURILE POPOARELOR - (orele 20).

cel și pian op. 38 nr. 1 de Brahms — 
orele 18,05 — 11 • Dicționar muzical — 
orele 18.30 — ’ • Concert J. B. Luiiy 
— orele 19.00 — II e Transmisiune din 
studio : Cîntă orchestra simfonică și co
rul Radlotelcviziunli dirijate de Emanoil 
Elenescu. In program : Simfonia drama
tică „Romeo și Julieta" de H. Berlioz. 
(Soliști : zenalda Pally, Valentin Teodo- 
rlan, Nicolae Florei) — orele 19,45 — I 
o Cîntă soprana Magda lanculescu — 
orele 20 40 — II • Orchestre de muzică 
ușoară — orele 21.15 - II • Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor noștri — 
orele 22,05 — I • Muzică de cameră de 
Max Regei — orele 23,15 — II.

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 - Emisiune pentru 
tineretul școlar. 19.45 — Recital voeal- 
coregryflc. Iși dau concursul balerinii : 
Lldia Krupcnlna, artistă a poporului din 
R.S.F.S.R. Iuri Grevțov (U.R.S.S.), so
prana Arta Florcseu, artistă emerită, și 
baritonul Octav Enlgărescu. 20.15 — Fil
mul documentar : „Drumul spre longe
vitate" - primit din partea Studioului 
central de Televiziune din Moscova. 
20,35 — Emisiune de teatru : ..D-ALE 
CARNAVALULUI" de I. L. Caragiate. 
Interpretează un colectiv al Teatrului 
Național din Cluj. In pauze : poșta tele
viziunii. Ultimele știri.
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SPECTACOLE

ARTIȘTILOR AMATORI

eu putință,

J

)

Pe harta lumii

colonialismului.
JS3JHŒCJS3J

din Cosmos
A. Parfenov „In-

comi-

ue creștere

Comitetului orășenesc

"A:

frecventarea

u

a Asociației

în cadrul publicații
lor documentare edita
te de Biblioteca Aca
demiei R. P. Romîne a

V

PESCARU, directorul
3 Teleajen :

a-și desăvîrși 
expoziție vor- 
toate acestea, 
monumente la

constituie o problemă-cheie 
ridicarea nivelului predării, 
îmbogățirea conținutului lec-

mai multe întreprinderi, așa că

datul de petrol, gaze șl geologie din București. Printre studenții 
IV al Facultății de tehnologia și chimizarea țițeiului și gazelor 

Zră și tînăra Maria Frîncu, fostă laborantă la Rafinăria nr. 1 
Ploiești. (Foto : Agefpres)
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hărți, aflase, 
muzicale, monede

„Răpirea din 
Mozart. își

unor i 
arhitectonică

muncii din între- j 
pen- j 
cost, 
pro-

teatrale și
a

expunere

neîndoielnic, un 
năzuința de a 
sale pece'ea 

un ar-

părute în

i I

cu regularitate, 
întîmpină greu- 

repartizați pe

„PORTUL POPULAR
ROMlNESC"

Teatrul „C. I. Noftara" prezintă, într-o montare nouă, piesa „Vlaicu Vodă“ do Al. Davilla. In clișeu
1— scenă din spectacol, interpretată de actorii (de la stînga la dreapta) N. Slreteanu, artist emerit, George 
Sion, George Vraca, artist a! poporului. Fiorin Siroe și Lia Șahighian.

M

LA PLOIEȘTI 
Șl CRAIOVA

bine proble- 
găsească e- 
mai instruc
tor. Ar fi

Brigada de agitație a căminului cultural din Ivești, regiunea Galați, prezentînd un program con
sacrat obținerii a 5.000 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată. (Foto : Gh. VințlIȘ)
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este un om între 
ictivist fruntaș în 
pentru hărnicia și 
dăresc. Acum este 
nedumerit. A pri- 
prezinte pe scenă, 

gada artistică- de 
ă, scoțînd din cînd 
mar plicul cu in- 
o citește nu știu 
ă. „Ce-or fi vrînd 
i mine ?"
•gramul artistic al 
ie a Casei raionale 
>a — „Pe drumul

nu numai
5.000 kg porumb 
este

sază o problemă 
de față interesea- 

lt grad pe colecti- 
iceea a obținerii 

5.000 kg porumb 
cultură neirigată.

Marin nu este 
putea obține o 

nare de porumb la 
îi demonstrează, 
tice, însă cu argu- 
nața gospodăriilor

............-0*0------------- -

In vitrinele librăriilor

colective din apropiere, 
că obținerea a 
boabe la hectar 
dar că se pot obține producții chiar 
mai mari. • ~

Neîncrezătorul Marin Drăgan are 
ocazia să afle că G.A.S.-Hîrșova a 
obținut 5.000 kg porumb boabe la 
hectar, iar producții de peste 5.000 
kg pe suprafețe destul de întinse au 
obținut și colectiviștii din Topalu, 
Dulgheru, Vulturu, Ciobanu, Gîrliciu 
și din alte sate. Mai află că au fost 
și cazuri, de pildă la Stejaru, Run- 
cu și Haidaru, unde din cauză că 
nu s-au respectat regulile agroteh
nice nu s-au obținut asemenea pro
ducții. In cî-ntec și în cor vorbit, bri
gada îi evidențiază pe fruntașii Dn 
Dumitrache, Tudor Ganea, Dumitru 
Genunchi și alții, îi critică Pf. ceJ 
care au făcut lucrări de proasta ca
litate, cum sînt Florico Mercan, 
Alexandrina Manea și Vasile Mușat.

Argumentele aduse de brigada și 
de un știulete uriaș de marimea 
unui om — care povestește cum a 
crescut mare, de 5.000 kg sporesc

interesul lui Marin Drăgan, care do
rește să cunoască amănunțit ce me
tode au folosit fruntașii și ce reco
mandă agronomii pentru a se obține 
5.000 kg porumb boabe la hectar 
în cultură neirigată. Ca un colecti
vist priceput și harnic, care știe că 
întărirea gospodăriei colective din 
care face parte și sporirea venituri
lor colectiviștilor depind de crește
rea producției agricole, primește cu 
plăcere să asiste la un concurs cu 
tema „Cine știe cîștigă 5.000 kg po
rumb boabe la hectar".

Un merit al programului artistic 
(al cărui text e alcătuit de tovarășa 
Taisia Pușcașu) e caracterul său con
cret — și în același timp dinamic, 
atrăgător, îmbinarea dialogului cu 
muzica și jocul de scenă. Marin 
Drăgan, din simplu asistent, devine 
participant la concurs. El se con
vinge că se pot obține 5.000 
boabe la hectar, dar. că pentru 
ceasta trebuie muncit cu tragere 
inimă și așa cum scrie la carte.

un final optimist, 
vieții noi și încre- 
luminos al colecti- 
de partid pe calea

kg
a^- 
de

în U.R.S.S.
ogla în U.R.S.S.

(tradusă din lim- 
citiforilor din țara 
principalelor cer- 
n acest' domeniu 
niă sovietici după 
I de curînd. Lu- 
ă de un bogat

lontinente- 
lumul II
Inentelor" înfăți- 
le culturii și ale 
eopoara, precum 
. Volumul II .din 
părut îh două 
:rat popoarelor 
rte sînt descrise 
T care trăiesc în 
I.R.S.S., iar în a 
Dzentate popoa- 
iatică a U.R.S.S. 
sie redactat de 
. Levin și N. N.

treprinderi, căile de creștere a ren- | 
teumixp;, planificarea beneficiilor, { 
rolul oamenilor 
prinderile industriale în lupta 
tru reducerea prejului de 
pentru îmbunătățirea calită|li 
duselor.

Recenf. în colecția „Pe harfa lu
mii", publicată de Editura Științifi
că, a , apărut lucrarea „Republica 

. Guineea" de L. Nițescu. Cartea pre
zintă date despre pămîntul, oame
nii, istoria și cultura acestei țări și 
înfăjișează aspecte din lupta po
porului împotriva

întoarcerea

și căile ei 
in întreprinde

rile industriale
acest titlu a fost publicată 

risă de I. Ițicovici care 
•principalele probleme 

ridicarea rentabilității în- 
or. Autorul analizează 
îomică a rentabilității în 
icialistă, formele de rea- 
imulărilor bănești în în-

\)
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Programul are 
plin de bucuria 
dere în viitorul 
viștilor, conduși 
belșugului.

Programul brigăzii artistice de a- 
gitație a casei de cultură din Hîrșova 
a fost apreciat ca unul din cele mai 
bune, care tratează în mod reușit 
o problemă foarte actuală. El a fost 
preluat și pregătit de brigăzile 
artistice a 14 cămine culturale din 
raionul Hîrșova. La Ciobanu și To- 
palu, unde a și fost prezentat, în- 
locuindu-se numele oamenilor cu 
acelea ale fruntașilor și codașilor, 
din gospodăriile respective, progra
mul -s-a. bucurat de un deosebit 
succes.

Brigada artistică a casei de cul
tură raională Hîrșova pregătește 
un nou program, în legătură cu spo
rirea- producției in sectorul zooteh
nic, și în special a producției de 
lapte și creșterea numărului de pă
sări.

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii“

C.F.R., Teatrul pentru 
tineret și copii se vor 
deplasa în comunele 
Berceni, Sîntești, Ștefă- 
nești, Tunari, Mogoșoa- 
ia, Pipera, Domnești, 
Slobozia, Dobroiești, O- 
fopeni ș.a. unde vor da 
îndrumări pentru îmbu
nătățirea calității artis
tice a spectacolelor.

O ÎNTlLNIRE
A COREGRAFILOR

La sediul Muzeului de 
arfă populară al R. P. 
Romîne s-a deschis re
cent expoziția „Portul 
popular romînesc". Sîni 
prezentate materiale fo
losite pentru confecțio
narea costumelor popu
lare , costumul complet 
și variantele lui cores
punzătoare pentru dife
rite ocupafii, anotim
puri, vîrsfe, ocazii ; nu
meroase exponate re
dau portul variat și 
bogat specific diferite
lor regiuni ale țării. 
Cele 500 de exponate 
prezentate provin din 
colecfia Muzeului care 
numără aproape 30.000 a rulat filmul 
de piese de artă popu
lară și ss îmbogățește 
în permanentă prin noi 
achizifii.

ÎN AJUTORUL

Numeroase formații 
de artiști amatori din 
comunele vecine Capi
talei se pregătesc pen
tru faza raională a 
festivalului bienal de 
teatru „I. L. Caragiale”. 
Artiștii profesioniști le 
vin în ajutor. Mai muiji 
actori de la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", 
Teatrul „C. I. Notta- 
ra", Teatrul Muncitoresc

Recent, subsecția de 
coregrafie 
oamenilor de artă din 
instituțiile 
muzicale din R.P.R. 
organizat o 
despre „Baletul simfo
nic", prezentată de 
Gelu Matei, după care 

„Miniaturi 
coregrafice“ Au partici
pat coregrafi de la 
Teatrul de Operă și 
Balet, Operetă, Teatrul 
„C. Tănase", ansamblu
rile de cîntece și dan
suri ale S.P.C., C.C.S.,
„Ciocîrlia“ și al M.F.A. 
și de la Școala de co
regrafie. Asemenea ma
nifestări, menite să îm
bogățească cunoștințele 
profesionale, vor avea 
loc lunar.

DESPRE COLECȚIILE 
BIBLIOTECII ACADEMIEI

apărut un „Caiet selec
tiv de informare asu
pra creșterii colecfiilor 
Bibliotecii Academiei 
R. P. Romîne" în pe
rioada ianuarie—iunie 
1961.

Pe lîngă titlurile de 
publicații străine intrate 
în bibliotecă, caietul 
mai cuprinde titlurile 
publicațiilor și ale altor 
materiale care au tost 
procurate prin comisia 
de achiziții și aparțin 
colecțiilor speciale ale 
bibliotecii. Dintre aces
tea fac parte cărți rare, 
manuscrise, documente, 
corespondentă, stampe, 
desene, 
note 
etc.

O formajie a Teatru
lui de Operă și Balet 
din Capitală prezintă, 
între 21 și 24 martie, 
spectacole cu opera 
„Boema" de Puccini la 
Ploiești. De la 26 la 29 
martie, un alt grup de 
artiști ai T.O.B. va da 
spectacole la Craiova 
cu opera 
Serai“ de 
dau concursul orches
trele simfonice ale fi
larmonicelor din loca
litate.

A doua expoziție personală des
chisă la București de sculptorul Pe
tre Balogh aduce mărturia unei evo
luții pline de interes, a unor efor
turi stimulate în chip evident de 
marile cerințe ce stau astăzi în fata 
sculpturii. Este intr-adevăr vrednic 
de subliniat, pe marginea acestei 
expoziții, felul în care cerințele, bine 
înțelese, ale vieții contemporane, 
lărgesc continuu sfera de preocu
pări a artiștilor noștri, deschid mun
cii lor noi perspective, împiedică 
stagnarea și rutina.

Petre Balogh este, 
artist însuflețit de 
imprima operelor 
vie a contemporaneității, 
tist care-și pune probleme — une
ori temerare — și care muncește cu 
o încordare și o pasiune demne de 
toată lauda pentru 
meșteșugul. Noua sa 
bește lămurit despre 
De la proiectele de 
plastica mică destinată să împodo
bească interioarele de locuințe, nl- 
ciunul din genurile sculpturii nu ră- 
mîne străin de preocupările acestui 
artist, care se străduiește, totodată, 
cu succes să-și însușească tehnica 
lucrului în materialele cele mai di
verse, să-și îmbogățească deci con
tinuu mijloacele de expresie oferite 
de arta sa.

Varietatea pe care o are ansam
blul acestei expoziții nu este totuși 
doar o consecință a gamei largi 
de forme și tehnici folosite. Re
gistrul tematic este, el însuși, 
cuprinzător și variat, exDiimînd 
cu claritate și elocvență po-

Lucrarea lui V.
toarcerea din Cosmos", tradusă din 
limba rusă, expune succinf proble
mele te'hnico-șfiinfifice pe tare le 
au de rezolvat savantii pentru a a- 
sigura întoarcerea pe Pămînt a na
velor cosmice. Aceste'probleme au 
fost rezolvate pentru prima dată de 
către oamenii de șfiinjă sovietici, 
care au contribuit la succesul zbo
rurilor cosmice ale celor doi cos- 
monauți — luri Gagarin și Gher
man Tifov,

Istoria literaturii engleze
Lucrarea „Istoria literaturii engle

ze" de A. Anixf, tradusă din limba 
rusă, prezintă întreaga 
teraturii engleze pînă 
noastre. în volum sînt 
tapele mai importante 
tării acestei literaturi și 
seamă reprezentanți ai

istorie a li-' 
în zilele 

înfățișate e- 
ale dezvol- 
cei mai de 
săi.

Seară de seară, după orele de producție, cîteva mii de muncitori din 
întreprinderile orașului Ploiești urmează cursurile școlilor medii, com- 
pletîndu-și astfel, fără a-și întrerupe activitatea în producție, cunoștin
țele de cultură generală. Cum este îndrumat studiul muncitorilor-elevi, 
cum sînt ajutați să obțină rezultate bune la învățătură, să îmbine 
strîns munca cu studiul ? Această întrebare am adresat-o cîtorva direc
tori de întreprinderi, cadre didactice, secretari de organizații de partid 
și muncitori-elevi din oraș, la o consfătuire organizată de ziarul nostru, 

de partid Ploiești. Iată răspunsurilecu sprijinul 
primite.
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GHEORGHE 
Rafinăriei nr.

Din întreprinderea noastră urmea
ză cursurile școlii serale peste 200 
muncitori ; alji 48 au fost trimiși la 
București, la institute de învățămtat 
superior. Pentru rafinăria noastră, 
ca și pentru multe alte întreprinderi 
înzestrate cu tehnica modernă, 
lărgirea orizontului de cunoștin
țe al muncitorilor este o ce
rință importantă. în secții func
ționează mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, instalații automate care 
cer din partea celui care le supra
veghează nu numai o bună cunoaș
tere a meseriei, ci și un cit mai bo
gat bagaj de noțiuni tehnico-știin- 
țifice, pentru înțelegerea diferitelor 
procese fizice și chimice. împreună 
cu ceilalți tovarăși din comisia de 
sprijin a muncitorilor-elevi, ne stră
duim să le creăm acestora condiții 
bune de studiu, repartizîndu-i în 
schimburi de lucru potrivite, acor- 
dîndu-le concedii de studii etc. Ma
joritatea muncitorilor-elevi frecven
tează cu regularitate cursurile șco
lii Șsraie ?i obțin rezultate bune la 
învățătură ; ta munca multora dintre 
ei, învățătura se reflectă nemijlocit, 
ei numărîndu-se printre fruntașii în 
producție.

Fiind școala noastră, a rafinăriei, 
discut deseori cu directorul școlii, 
cu profesorii. Numai că, de cele mai 
multe ori, ta aceste discuții este vor
ba doar de rezolvarea unor pro
bleme administrative. Or, între În
treprindere și școală ar trebui să 
existe o colaborare strînsă și în 
privința îmbunătățirii conținutului 
invățămîntului, a legării studiului cu 
practica, cu viața. Din discuțiile cu 
muncitorii-elevi mi-am dat sea
ma că predarea unor discipli
ne importante, cum

se explică 
ce instalații au ele 
probleme tehnologice 
La fizică, elevii în- 

căldură, electricitate, 
în

mia, fizica, matematica, se face 
fără a se ține seama îndeajuns de 
cerințele actuale ale practicii, de 
necesitatea ca diferitele cunoștințe 
teoretice să contribuie la ridicarea 
calificării profesionale a muncitori
lor. Bunăoară, chimia organică are 
o strînsă legătură cu prelucrarea 
petrolului, adică tocmai cu munca 
noastră. Cu toate acestea, în pre
darea diferitelor procese și reacții 
chimice, destul de rar 
unde și în 
loc, cu ce 
au legătură, 
vață despre
motoare cu combustie internă ; 
această privință, profesorii ar pu
tea să utilizeze ca exemple mașini 
și utilaje folosite în întreprinderile 
unde lucrează elevii. Dezvoltarea 
petrochimiei, obținerea unor deriva
te superioare din petrol, ridicarea 
valorii produselor din tona de țiței 
sînt probleme actuale pentru sec
torul petrolier, însă nu toate cadre
le didactice cunosc suficient sarci
nile de producție și preocupările e- 
levllor lor.

Socotesc că întărirea legăturii 
școlii cu viața, a cadrelor didacti
ce din școlile serale cu conducerile 
întreprinderilor, cu inginerii din pro
ducție, 
pentru 
pentru 
țiilor.

ALEXANDRU MANOLE, secretarul 
comitetului de partid al Rafină
riei nr. 2 :

Viața dovedește din plin cit de 
folositoare le sînt muncitorilor cu
noștințele date de școala serală. 
Mulți dintre cei care au absolvit 
școala muncesc acum mai bine, gă
sesc soluții tehnice care contribuie

valorificarea rezervei,or inter
ne. in prezent, circa 50, de mun
citori din rafinăria noastră ur
mează la seral, iar organizația de 
partid se ocupă îndeaproape de în
drumarea lor. între școală și uzină 
circulă zilnic așa-numiiul „caiet- 
navetă", în care cadrele didactice 
notează situația la învățătură și 
frecvența elevilor, iar conducătorii 
secțiilor și secretarii organizațiilor 
de bază îl văd 
Muncitorii care 
tați la studiu sînt 
lingă ingineri și tehnicieni, care-i 
ajută în însușirea 
teoretice, 
birourile < 
din secții 
discuții cu 
pre modul 
lejul unor 
observat că unii tineri lipsesc de 
la cursuri, nu-și pregătesc conștiin
cios lecțiile, deși beneficiază de con
diții bune pentru învățătură. Am stat 
ăe vorbă mai îndelungat cu ei. 
Fapt este însă că comitetul nos
tru de partid s-a ocupat insufi
cient de dezvoltarea unei atitudini 
juste, conștiincioase față de în
vățătură în rîndurile tuturor mun- 
citorilor-elevi. Organizația de par
tid are un rol deosebit în a- 
ceastă privință. Ea este che
mată să explice importanța învă
țăturii și a lărgirii orizontului de 
cultură generală pentru muncitorul 
societății socialiste, să îndrume or
ganizația U.T.M, spre inițierea unor 
acțiuni menite să stimuleze dragos
tea tineretului pentru un studiu per
severent, în lunile următoare, care 
corespund cu încheierea anu
lui școlar, comitetul nostru de partid 
se va îngriji ca fiecare muncitor- 
elev, înțelegînd răspunderea pe 
care o are în iața colectivului pen
tru îndeplinirea îndatoririlor școla
re, să se pregătească cu toată se
riozitatea.

In legătură cu școala serală 
vreau să iac o propunere : dat fiind 
specificul muncii în întreprinderile 
petroliere, unde în unele sectoare 
procesul de producție este neîntre
rupt, ar fi util ca organele de învă-

unor noțiuni 
Comitetul de partid, 

organizațiilor de bază 
organizează periodic 
muncitorii-elevi des- 

cum studiază. Cu pri- 
astfel de discuții s-a

țămînt să înființeze la una din șco
lile serale din oraș cursuri pe schim
buri de lucru.

ProL ANDREI DABIJA, directorul 
Școlii medii serale nr. 1 „I. L. Ca
ragiale".

în școala noastră învață peste 
1.300 muncitori-elevi de la nume
roase întreprinderi. Membrii
siilor de sprijin din multe întreprin
deri se interesează cum învață 
muncitorii-elevi, ne ajută în asigu
rarea frecvenței regulate la cursuri 
— aceasta fiind o primă condiție a 
pregătirii corespunzătoare. Bine ar 
fi dacă acești tovarăși ar veni mai 
des în școală, dacă ar participa la 
diferite activități cultural-educative 
din școli.

Mi se pare utilă propunerea to
varășului director Pescaru despre 
necesitatea întăririi legăturii școlii 
cu întreprinderile ta scopul îmbo
gățirii conținutului lecțiilor. Fără în
doială că contactul cu întreprinde
rile, cu cadrele tehnice din produc
ție ar da profesorilor posibilitatea 
să cunoască mai 
mele producției, să 
xemple mai vii și 
tive pentru lecțiile
necesar ca, pe plan orășenesc, 
comisiile metodice de chimie, fizică, 
matematică să organizeze mai mul
te vizite documentare în întreprin
derile orașului spre a se familiari
za cu tehnica nouă folosită în pro
ducție, spre a cunoaște mai bine 
instalațiile și utilajele despre care 
vorbesc la lecții. Din păcaie, colec
tivul școlii noastre a acționat pînă 
acum destul de slab în această di
recție. Aceasta și din cauză că une
le conduceri de întreprinderi, ca de 
pildă de la Uzina de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2 Ploiești, nu-și în
deplinesc obligațiile privitoare la 
asigurarea condițiilor necesare mun- 
citoiilor-elevi pentru
regulată a cursurilor. Cu atît mai 
puțin se ocupă de ceea ce învață 
muncitorii la cursuri, de modul cum 
folosesc în producție noțiunile în
vățate la școală.

ION RADULESCU, lăcătuș la Ra
finăria nr. 2, elev în clasa a Xl-a a 
Școlii medii serale nr. 5 :

Colectivul nostru se străduiește 
să ne creeze condiții bune pentru 
studiu, urmărește îndeaproape mun
ca noastră cu cartea. Răspunsul 
nostru la sprijinul primit trebuie să 
fie învățătura serioasă. Cei mai 
mulți dintre noi obțin rezultate bune. 
Există însă și tineri care nu-și res-

ziția militantă a artistului, ei, 
tul său de a reflecta, prin inter
mediul chipului omului, aspectele 
multiple ale vieții. Compoziții sta
tuare ca „Brigada" și „Mineri“, pro
iectul de sculptară monumental-de- 
corativă destinat litoralului sînt 
printre lucrările care dau glas 
cu cea mai mare pregnanță 

unor teme mari ale epocii noastre. 
Deși prezentate în dimensiuni destul 
de reduse, asemenea lucrări ale lui 
Petre Balogh au semnele indiscuta
bile ale monumentalității. Obținerea 
acestei însușiri, hotărîtoare pentru 
sculptor, pare a fi de altfel obiecti
vul principal al activității sale 
ultima vreme. //•;?'

imagini ds ,-i.^Realizarea
structură arhitectonică viguroasă, .’o' 
care să aibă ponderea și echilibrul 
ce se cer unei bune sculpturi sta
tuare și să se decupeze clar și 
precis în spațiu este pentru Petre 
Balogh o preocupare de care sînt 
legate și progresele pe care le-a

• făcut în anii din urmă, dai și unele 
neajunsuri la care îi propunem să 

,- mediteze. Urmărind probleme deose
bit de importante, ca monumentalita
tea și forma sintetică, larg generali
zatoare, el se arată dispus să sacri
fice uneori plasticitatea vie, bogată, 
proporțiile 
structurii 
abstracte 
masivității 
plică deformările cu totul hojustifi- 
cate dintr-o lucrare ca „Agronomia“ 
sau din cea intitulată „Construim", 
în care apare vizibilă orientarea 
artistului spre un canon care îl 
abate de la problemele expresivi
tății complexe a chipului umai 
Chiar în „Brigada“ această expres! 
vitate rămîne, cu tot efortul de in 
dividualizăre a fizionomiilor:, taci 
destul de rudimentară. Admirind 
pe de altă parte, evidentele calități 
decorative ale unei lucrări ca „Ti
nerețea", de o caligrafie sugestivă 
și elegantă a siluetei, nu putem to
tuși să nu semnalăm artificialitatea 
unei încercări ca „Perinița" sau în
țepenirea hieratică, rigiditatea ne
convingătoare a „Țărănoilor", iată 
de care grupul bine studiat și ca
racterizat tipologic din lucrarea In
titulată „La tîrg" are savoarea și 
adevărul vieții.

Cu calitățile, ca și cu aspectele 
lor încă problematice, lucrările 
prezentate în această expoziție 
au un anume suflu romantic, o vi
brație autentică, un optimism ce se 
Transmit privitorului. Ele vorbesc 
despre tinerețea artei noastre noi, 
despre avînturile și"perspectiveîe ăi? 
minunate. Putem fi siguri că sculp
torul Petre Balogh — pe care noua 
sa expoziție ni-1 arată o dată mai 
mult ca un artist talentat și cu mul
tiple posibilități — va realiza, fe- 
rindu-se în căutările sale de orice 
unilateralitate și de formule precon
cepute, noi progrese pe calea spre 
arta de mari și .convingătoare sin 
teze expresive către care, ca un a 
devărat sculptor, își simte chemare!

MIRCEA POPESCU

reale ale corpului uman 
arhitectonice, geometriei 
a planurilor în spațiu, 
exterioare. Așa se ex-

pe.ctă îndatoririle școlare, se preg 
tesc de mîntuială, se mulțumesc 
note minime, învață doar „să tn 
că clasa". După părerea mea, 
ganizația U.T.M. din întreprind- 
ar trebui să acorde mai multă' 
teriție acestor tineri, ajutîndu-i i 
înțeleagă că seriozitatea în invi
tară este și o chestiune de oncîB 
muncitorească, o datorie fată de:°' 
lectivul care i-a trimis la școA&j 
N-ar fi rău ca organizația U.T.M sä 
inițieze și discuții cu caracter Æ1."- 
cativ pe tema îndatoririi utemiș- 
tilor de a studia, de a-și îmboqăti 
mereu cultura. Cred că e necesar 
să fie întărită și publicitatea, popu
larizarea elevilor fruntași, a meto
delor lor de studiu și de organiza
re a timpului.

Prof. ARIADNA BACIU, Școala ms- 
die serală nr. 1 „I. L. Caragiale“ :

Sînt dirigintă la clasa a X-a C. în 
clasa mea învață muncitori de la 

o 
parte a activității de dirigintă este 
consacrată menținerii legăturii cu 
întreprinderile, cunoașterii specifi
cului muncii eleviloi. Alături de cei
lalți profesori, dirigintele poate da 
un ajutor important muncitorilor- 
elevi în pregătirea lor. Adeseori, în 
olasă, se ridică problema notițelor. 
Unii muncitori-elevi consideră r 
profesorul trebuie să dicteze rezu 
matul lecției, pe care ei să-1 învețe 
fără a mai apela la manual. Firește 
că este un punct de vedere greșit. 
Cred că profesorii trebuie să indice 
numai punctele principale ale lec
ției, In deosebi în clasa ViII-a, diri
gintele trebuie să-i învețe pe elevi 
să-și ia notițe, să-și însemneze nu
mai problemele esențiale, „jaloa
nele" lecției, urmînd ca ulterior să-și 
completeze cunoștințele cu ajutorul 
manualului.

Faptul că elevii sînt oameni ma
turi, de vîrste diferite, cu preocu
pări importante în producție, impu
ne ca activitatea diriginților de la 
seral să fie deosebită de aceea a 
diriginților de la cursurile de zi. Ca 
și alți colegi, am discutat în clasă, 
la orele de dirigenție, teme ca: teh
nica viitorului, realizările din re
giunea noastră și din țară în anii 
regimului democrat-popular, forma
rea conștiinței socialiste în proce
sul muncii etc. La clasele a VUI-a 
și a IX-a, în discuțiile tematice s-au 
dezbătut și probleme legate 
comporiarea justă în școală, 
dezvoltarea atitudinii conr-tiincii 
față de învățătură. /

de 
do 

ase
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lucrători".

direcția

să împiedice cu

O veche tradiție a făcut 
prima lună a primăverii —

înălțimi 
-o<*o

„Kvety" 
în grădinile 

Knihovna“ și 
încărcate cu

Puternică demonstrație 
țărănească în Italia 

pentru reforma agrară
ROMA 21. — Corespondentul A-

gerpres transmite :
25.000 de țărani italieni s-au adu

nat în orașul Verona în cadrul unei 
puternice demonstrații, cu prilejul 
deschiderii în acest oraș a unei ex
poziții internaționale a agriculturii.

La mitingul care a avut loc la Ve
rona a luat cuvîntul Emilio Sereni, 
președintele Uniunii naționale' a ță
ranilor italieni. Sereni a declarat : 
condițiile de muncă și de viață ale 
țăranilor italieni, îndeosebi ale mun
citorilor agricoli, s-au înrăutățit 
foarte mult. In ultimii ani peste 
1.000.000 de țărani au trebuit să-și 
părăsească pămînturile, să plece la 
oraș sau în pribegie peste hotare în 
căutarea asigurării existenței lor și 
a familiilor lor.

în rezoluția adoptată de partici
pant! la miting se subliniază că 
„lupta maselor țărănești pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor trebuie 
să se contopească cu lupta comună 
împotriva dominației monopolurilor 
și marilor latifundiari. Această luptă 
trebuie să ducă, în primul rînd, la 
realizarea reformei agrare care să 
dea pămîntul celor ce-1 muncesc“.

Nu, bazelor atomice și de rachete din Creta I
Zeci de mii de manilestanți la Hiraklion

ATENA 21 (Agerpres). — In ora
șul Hiraklion (Creta) a avut loc un 
mare miting în apărarea păcii și de
mocrației, organizat de „Uniunea de 
centru“ — organizația partidelor 
burgheze de opoziție din Grecia. 
După cum relatează agenția TASS, 
la miting au participat zeci de mii 
de locuitori ai orașului și din alte 
centre populate din Creta, inclusiv 
partizanii altor partide de opoziție. 
Ei purtau pancarte cu următoarele 
lozinci: „Trăiască democrația“, „Jos 
amestecul străinilor în treburile 
noastre", „Nu, bazelor atomice și de 
rachete din Creta“. Participanții la 
miting au condamnat în mod hotă- 
rît falsificarea de către autorități a 
alegerilor parlamentare din 1961, te
roarea împotriva adversarilor poli
tici ai guvernului, înăbușirea liber
tăților democratice în țară.

Venizelos și Papandreu, lideri ai 
„Uniunii de centru“, care au luat cu
vîntul la miting, au declarat că 
„Uniunea de centru“ va continua 
lupta pentru democrație, dreptate, 
pentru organizarea unor noi alegeri 
parlamentare.

Presa de opoziție arată că mitin-

gul de la Hiraklion marchează o 
noua etapă în luptă opoziției din 
Grecia pentru democrație.- în scopul 
mobilizării maselor largi populare 
în vederea acestei lupte, partidele 
de, opoziție au hotărît să organizeze 
mitinguri populare la Salonic și 
Atena. ■

*

ATENA 21 (Agerpresj. — Studenții Fa
cultății de fizică a Universității din Atena 
au organizat la 19 martie o demonstra
ție Ia care au cerut să se asigure pla
sarea absolvenților acestei facultăți. Re
cent, organizația de stat de legătură care 
plasează pe absolvenți a anunțat înceta
rea angajării lor pe viitor. Studenții care 
vor termina anul acesta universitatea sînt 
amenințați cu șomajul. Demonstrația a 
fost sprijinită de studenții de la alte 
facultăți. O demonstrație asemănătoare 
au organizat studenții Universității din 
Salonic.

Mari forțe ale poliției au împiedicat 
pe studenți să străbată străzile Atenei ; 
totuși, ele nu au putut să împiedice ți
nerea unui mare miting în fața .clădirii 
universității.

lucrările sesiunii Comitetului administrativ al Uniunii 
internationale a sindicatelor muncitorilor din industria 

construcțiilor, industria lemnului și industria materialelor 
de construcție

Miercuri după-amiază au început 
în Capitală lucrările sesiunii Comi
tetului administrativ al Uniunii in
ternaționale a sindicatelor muncito
rilor din industria construcțiilor, in
dustria lemnului și industria mate
rialelor de construcție (departament 
profesional al Federației Sindicale 
Mondiale).

La sesiune participă reprezentanți
din 12 țări.

Din partea Federației Sindicale 
Mondiale ia parte Umberto Scaglia, 
secretar al F.S.M.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Lothar Lindner, președintele 
Uniunii.

în numele lucrătorilor din indus
tria construcțiilor din R. P. Romînă, 
participanții la sesiune au fost sa
lutați de tov. Andrei Horvath, mem
bru supleant al Prezidiului C.C.S.

Au fost alese apoi comisiile pen
tru redactarea proiectelor de rezo
luții.

în continuare, Veikko Porkkala,

secretar general al Uniunii, a pre
zentat raportul asupra activității 
desfășurate pentru aplicarea Hotă- 
rîrilor celei de-a IlI-a Conferințe 
internaționale a Uniunii și asupra 
sarcinilor Uniunii pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor celui de-al 
V-lea Congres Sindical Mondial.

Jean Briquet, vicepreședinte al 
Uniunii, a prezentat raportul asu
pra situației economice și sociale a 
muncitorilor din construcții, indus
tria lemnului și materialelor de con
strucție.

Raportul despre situația și activi
tatea muncitorilor din construcții, 
industria lemnului și materialelor de 
construcție din America Latină și 
lupta lor pentru îmbunătățirea con
dițiilor economice și sociale a fost 
prezentat de Mario Acosta, secretar 
general al Sindicatului constructori
lor din Uruguay.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

• La invitația Uniunii ziariștilor din 
R.P. Romînă a sosit marți în Capitală o 
delegație de ziariști Sovietici condusă 
de N. Șumilov, redactor la ziarul „Iz
vestia". Delegația va vizita centre in
dustriale, unități agricole, institute de 
știință și cultură, se va întîlni cu redac
tori ai presei romîne.

• în Capitală, s-a deschis miercuri 
la amiază expoziția întreprinderii unga

re de comerț exterior „Transelektro*. Au 
fost de față reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului și altor ministere economice, 
ai Camerei de Comerț, precum și membri 
ai ambasadei R.P. Ungare Ia București.

Expoziția, deschisă în str. Batiștei nr. 
33, cuprinde diferite produse industriale și 
bunuri de consum realizate de industria- 
electrotehnică din țara vecină și prie
tenă. (Agerpres)

® Demisia guvernului argentinian ® Formarea unui guvern mi- 
litaro-civil ® In capitală tancurile ocupă punctele strategice
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță că 
„începînd de luni președintele Artu
ro Frondizi se află sub tutela mi
litarilor“. în urma unei întîlniri în
tre președinte și miniștrii militari, 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că guvernul argen
tinian și-a dat demisia. Frondizi și 
conducătorii forțelor armate argen- 
tiniene au ajuns la un acord asu
pra formării unui guvern de coali
ție militar-civil în care miniștrii mi
litari vor fi numiți de către forțele 
armate, iar cei civili de către pre
ședintele Frondizi.

Potrivit agenției argentiniene 
„Telpress“, acest guvern va avea 
menirea să-l „secondeze“ pe pre
ședintele Frondizi în sarcina sa. Cît 
privește această sarcină, ea ar con
sta, după cum relatează agenția Uni
ted Press International în „repre
siuni severe și energice“ împotriva 
partidelor și organizațiilor de opo
ziție, precum și în măsuri „urmă
rind să limiteze puterea masivei 
Confederații Generale a Muncii’’. 
Totodată, se continuă studierea unor 
măsuri preconizate de militari în 
vederea împiedicării reprezentanți
lor opoziției, aleși la 18 martie, de dacă; aceasta are ca efect anularea 
a-și putea prelua funcțiile. alegerilor“.

—o^o—.... J ...
Nemalputînd controla sifuafla din țară

Agenția United Press Internatio
nal anunță că pentru preîntîmpi- 
narea unor acțiuni populare guver
nul a declarat centrul orașului Bue
nos Aires zonă militară, iar tancu
rile și carele blindate ale armatei 
continuă să ocupe diferite puncte 
strategice din oraș.

„Mișcarea pentru unitate și coor
donare sindicală“ a dat publicității 
o declarație în care se spune că re
zultatele alegerilor care au avut loc 
reprezintă „expresia categorică a 
voinței clasei muncitoare și a po
porului... întărirea puterii militare 
a marcat un nou pas în 
dictaturii militare fățișe ai cărei 
partizani ar dori 
arma în mîini lupta clasei muncitoa
re și a poporului“.

Agenția Associated Press relatează 
că oficialitățile din S.U.A. „își ma
nifestă simpatia față de eforturile 
conducătorilor Argentinei de a 
face față crizei politice din țară, 
chiar dacă sînt folosite în țară mă
suri extraordinare“. Washingtonul, 
menționează aceeași agenție, sprijină 
și înlocuirea guvernatorilor aleși 
prin, conducători militari, „chiar

Înfrîngerea de la Playa 
Giron nu i-a învățat minte

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Contrarevoluționarii cubani din Flo
rida au început din nou să zăngăne 
armele, amenințînd cu o nouă inva
dare a Cubei. Serralia, unul din 
șefii contrarevoluționarilor, a adre
sat emigranților chemarea de a in
tra în detașamentele militare în 
scopul „unui atac rapid” împotriva 
Cubei. După cum a recunoscut Ser
ralia, cîteva sute de „voluntari” 
cubani fac în prezent instrucție mi
litară în Florida.

din 
luna 

cărții. Așa dar, de cîteva zile, vi
trinele librăriilor au înflorit în în
treaga R. S. Cehoslovacă. Sînt tu- 
rpUrl mari, impunătoare, sau cărti
cele de buzunar. Colecția „Klic“ 
(cheia) deschide universul prozei 
contemporane, după cum v-—*”" 
(ilori) te introduce 
poeziei, „Svetova 
„Svetova Cetba" vin 
aurul greu al lite
raturii clasice uni
versale, după cum 
clasicilor cehi li 
s-a destinat o 
colecțip specială. 
Timpul, departe de 
a estompa, spo
rește mereu și mereu dragostea 
pentru cîntăreții poporului. In Ma- 
lostranskè Namesti, un afiș te ves
tește că duminică seara, la clubul 
cititorilor se va citi din opera lui 
Neruda ; nu pentru că ar fi venit 
primăvara și luna cărții, ci pentru 
că acesta este programul clubului. 
De altfel, mai de mult, în alt car
tier, la un alt club al cititorilor, am 
avut prilejul de a urmări asaltul la 
cate trei poeți erau supuși de o 
mulțime de oameni tineri și vîrstnici.

• Să nu confundați clubul cititori
lor cu clubul literaturii tehnice. Cel 
din urmă are întinse legături în 
sate, cu brigăzile socialiste ale 
cooperativelor agricole unice, după 
cum îl întîlnești în școli industriale 
sau în institute de cercetări științi
fice. Clubul cititorilor cultivă ex
clusiv florile literaturii beletristice. 
La Praga are 20.000 de membri. In 
întreaga țară — 100.000.

Un club literar care mă atrage 
îndeosebi este acela al prietenilor

O»O--------- -----

De la corespondentul 
„Scinteii" la Praga

Efeciele automatizării în capitalism
NEW YORK 21 

gerprăs). — Referin- 
du-se la efectele auto
matizării în S.U.A., 
profesorul Walter Bu
ckingham, de la Insti
tutul Politehnic din 
statul Georgia, scrie în 
revista americană. „The

Nation“ că automatiza
rea lovește în oamenii 
muncii care sînt înlo- 
cuiți de mașini, deve
nind șomeri. Bucking
ham scrie : „Pe baza a- 
precierllor făcute de 
Biroul de statistică al 
muncii, numai anul
........  o>o ■ ■ —

Notă externă

trecut în S.U.A. au fost 
loviți de automatizare 
1.400.000
(adică au devenit șo
meri — 
tru acest 
fesorul american 
vede o desființare a 
700.000 de posturi, ca 
urmare a automatizării.

n.r.).
an,

Pen- 
pro- 
pre-

Dictatorul Guatemalei pregătește 
o intervenție' străina

CIUDAD ■ DE GUATEMALA 21 
(Agerpres). — Situația din Guate
mala continuă să se mențină încor
dată. După cum transmite agenția 
Associated Press, Asociația studen-

In curînd primele întreceri

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai
Sute de mii de tineri 

din întreaga țară vor lua 
primele starturi în 
cros „Să întîmpinăm 1 Mai“. Com- 
oetiția se va desfășura în trei etape. 
In prima etapă (1—15 aprilie) vor

și tinere 
în curînd 

tradiționalul

pe asociații.

IN CÎTEVA RINDURI
vor 
ca- 
re-

Astăzi, pe stadionul Dudești, se 
desfășura două meciuri de fotbal din 
drul competiției „Cupa Primăverii", 
zervată echipelor bucureștene de catego
ria B.

In primul meci, la ora 14,15, Flacăra 
Roșie va întîlni pe Dinamo Obor. De la 
ora 16 va începe jocul Metalul — Știința. 
Miercuri 28 martie, pe același stadion, 
se vor' întîlni între ele echipele învin
gătoare și cele învinse.

*
După meciurile cu selecționata R. P. 

Bulgaria, pugiliștii echipei R.D. Germane 
vor susține noi întîlniri internaționale, 
în programul boxerilor germani sînt în
scrise intilniri cu echipele Suediei, Gha- 
D 'i, R. P. Romîne, Iugoslaviei, R.P. Un- 

e și altor țări. Primul din această 
..e de meciuri se va disputa la 1 a- 

prilie la Berlin, cu reprezentativa R. P. 
Romîne.

avea loc întrecerile
Pentru fiecare categorie de partici
pant au fost stabilite următoarele 
probe : 1000 m — seniori, 500 m — 
senioare, 800 m — juniori, 400 m
— junioare. La 22 aprilie, sportivii 
calificați din etapa I-a se vor între
ce în concursurile interasociații și pe 
localități. De data aceasta 
de Concurs vor fi mai mari
— 1.500 m, senioare — 800 
niori — 1.000 m, junioare

In capitală, spre deosebire de ce
lelalte localități, crosul „Să întîmpi
năm 1 Mai" se desfășoară în trei 
etape. Intre 1 și 8 aprilie etapa I 
(pe asociații sportive), etapa Il-a 
raională — la 15 aprilie, iar etapa 
finală — la 22 aprilie.

traseele 
(seniori 
m, ju- 
500 m).

Cupa Dunării“ la haltere
în zilele de 20 și 21 aprilie va 

avea loc în Capitală cea de-a doua 
ediție a „Cupei Dunării“ Ia haltere, 
competiție la care vor participa 
echipe din R. P. Ungară, cîștigă- 
toarea primei ediții, R. S. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugo
slavia, R.F. Germană și R.P. Romînă. 
In cadrul acestei competiții vor evo
lua o serie de halterofili valoroși, 
printre care recordmanii mondiali 
I. Foeldi, G. Vereș (R. P. Ungară), 
A. Veselinov (R.P. Bulgaria), K. Stoh- 
ner (R.F. Germană) și alții.

. Lotul echipei noastre este alcătuit 
din Ion Panait, Fitzi Balaș, Pană 
Niță, Lisias Ionescu, Roman Tiberiu, 
Lazăr Baroga și Silviu Cazan. între
cerile se vor desfășura în sala Di
namo. La „Cupa Dunării“ va asista 
și secretarul general al Federației 
internaționale de haltere, Oscar 
State (Anglia).

ților, inițiatoarea recentelor mani
festații antiguvernamentale, a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă hotărîrea de a continua 
lupta împotriva actualului regim 
adus la putere prin fraude electo
rale. Asociația, relatează agenția ci
tată, a decis să declare o serie de 
greve generale în semn de protest 
împotriva atrocităților comise de 
către trupele guvernamentale împo
triva recentelor manifestații, cu, 
care ocazie 22 de persoane au fost 

■ucise, peste 550 rănite și aproxima
tiv 1.000 arestate. între timp, rela
tează agenția France Presse, guver
nul a hotărît prelungirea stării de 
asediu cu încă 30 de zile. Impor
tante forțe militare blindate conti
nuă să patruleze pe principalele 
străzi ale orașelor guatemaleze.

Neputînd controla situația din 
țară, guvernul dictatorului Ydigo- 
ras Fuentes a întreprins o serie de 
măsuri menite să ducă la o inter
venție străină în Guatemala, în 
scopul reprimării brutale a luptei 
maselor populare. După cum anunță 
agenția Associated Press, el a tri
mis o notă președintelui Organiza
ției Statelor Americane în care cere 
ajutor pentru acțiunile sale anti
populare.

Generalul Maxwell Taylor, consi
lier al președintelui S.U.A., a plecat 
— după cum a anunțat agenția U.P.I. 

într-o vizită fulger în Europa oc
cidentală, unde va avea de îndepli
nit o misiune oficială. „Surse bine 
informate au declarat că vizita lui 
Taylor prezintă o importanță consi
derabilă", — menționează aceeași 
agenție.

Maxwell Taylor nu e la prima sa 
vizită de „importanță considerabilă“. 
La sfîrșitui anului trecut, de exem
plu, el ă făcut un turneu în Viet
namul de sud. Urmarea : s-a inten
sificat războiul împotriva patrioților 
sud-vietnamezi.

Cu ce scop a fost trimis Taylor 
în Europa ? Potrivit agenției U.P.I., 
el va trebui să facă un raport per
sonal „privind eventuala necesitate 
ça N.À.T.O. să dispună de arma
ment nuclear propriu“. Este vorba de 
fapt de cunoscutul proiect „N.A.T.O.

patra putere nucleară“ — parava-a

nul înarmării utilitariștilor și revan
șarzilor de la Bonn cu arme nucleare.

Ca un făcut, în aceste zile, bule
tinul de presă „Wehrpolitische In
formationen“, care de obicei re
flectă opinia Ministerului de Război 
veșt-german, scria că Statele Unite 
doresc nu numai să convingă în mod 
oficial- pe aliații lor că în Europa 
vor exista „cantități suficiente de 
arme nucleare", ci și „să le dea po
sibilitatea de a participa la păstra
rea și controlul asupra arsenalelor 
atomice". „Weltpolitische Informa
tionen" sublinia că rezolvarea aces
tor probleme „se apropie de sfîrșit“. 
„Există speranța, scria buletinul, că 
această rezolvare va surveni încă 
anul acesta".

„Speranța" de care vorbește pur
tătorul de cuvînt al cercurilor mi
litariste revanșarde de la Bonn este 
profund contrarie speranței popoa
relor, care năzuiesc și luptă pentru 
cu totul altceva — pentru dezarmare.

N. PLOPEANU

poeziei. Ce-i drept, lira versurilor 
sună zi de zi și în emisiunile 
posturilor de radio și televiziune, 
în paginile revistelor și ale ziare
lor Poate toomai pentru că muza 
poeților încearcă strunele harfei, 
versurile lui Kollar sau ale lui 
Bezruc, ale lui S.. K. Neumann sau 
ale lui Sramek populează adeseori 
îmbietoarea sală q, teatrului mu
zical. La Pardubice și la Olomouc, 
„Prietenii poeziei“ invită actori să 

recite din Hrubin 
sau din Wollcer.

Anul trecut s-au 
tipărit aproape 
7.000 de titluri în 
colecțiile beletris
tice. In anul care 
a venit, recolta 

literară se anunță de asemenea 
îmbelșugată. Deocamdată, după 
cum se pare, capul de afiș îl de-; 
ține — în literatura cehă — Vladimir 
Neff, care-șl corițimiă Ciclul de ro
mane despre descompunerea și pră
bușirea burgheziei pragheze. Al pa
trulea volum al irescei sale sociale, 
„Văduva veselă", este o incisivă di
secție în psihologia .celor cu „singe 
rău“. Literatura slovacă înregis
trează un nou succes, datorită vo
lumului „Clopotele răsună în zi“, ăl 
treilea din ciclul lui Minac, început 
cu „îndelunga așteptare" și conti
nuat cu „Vii și morți". Acțiunea se 
petrece în' Bratislava, conflictele 
dramatice reconstituind cu multă 
autenticitate tipuri și evenimente 
din irămîntații ani 1945—48.

In poezie se remarcă volumul lui 
Karel Siktanc „Nopțile lui Heine“» 
care evocă urgia ocupației nazistă 
ca și rezistența dîrză a poporului 
ceh. Poezia slovacului Mihaiik ard 
de asemenea un caracter comba
tant. Nume ca Ludek Snepp, Karel 
Tomasek, Jan Prochazka, J. Smeta- 
nova sau N. Sochova marchează 
alinierea tinerilor în frontul larg al 
poeților și prozatorilor cehi și 
slovaci. Ef abordează adeseori pro
bleme arzătoare ale actualității, de 
la patosul construcției socialiste 
pînă la poezia zborurilor cosmice.

Dar iată, alături de Hemingway 
și Aragon, Alberto Moravia și Anna 
Seghers, răsar și buchete din gră
dina romînească : operele lui Sado- 
veanu și Slavici, Rebreanu și George 
Călinescu, Zaharia Stancu și Geo 
Bogza, Cezar Petrescu și Titus 
Popovici. De la eliberare pînă la 
sfîrșitui anului trecut, în țara prie
tenilor cehoslovaci au fost traduse 
multe titluri din literatura noastră. 
Revista slovacă „Kulturny Zivot" 
are cuvinte de prețuire pentru nu
velele lui Liviu Rebreanu și pentru 
sugestivele pagini de evocare din 
volumul lui Zaharia Stancu „Florile 
pămîntului". Revista pragheză „Li
terara! Noviny” și ziarul „Syobodne 
Slovo“ subliniază măiestria lui Geo 
Bogza și consideră „Țara de piatră" 
drept o carte care demonstrează că 
reportajul este cu adevărat o artă.

Poezia noastră, mai puțin cunos
cută aici, se impune prin culegerea 
din versurile lui Mihai Beniuc : 
„Itaca mea“, apărută recent în edi
tura „Slovensky spisovatel“. Tradu
cerea îi prilejuiește criticului Vladi
mir Dudas, în revista „Slovenske 
Pohlady" — o amplă analiză a o- 
perei poetului romîn, trecînd de la 
lirica lui caldă pînă la poezia de 
meditație filozofică.

După cum se vede, luna martie 
nu este numai o primăvară a lite
raturii cehoslovace, ci și primăvara 
prieteniei. Slova tipărită aruncă o 
punte între inimile popoarelor.

HORIA LIMAN
O««
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*
Din nou surprize în campionatele de 

scrimă ale U.R.S.S. De data aceasta, pro
ba de floretă a fost cîștigată de Gher
man Sveșnikov, urmat de Osipov și Riu- 
min. Campionul olimpic Victor Jdano- 
vici, fostul campion mondial Mark Mid
ler și Iuri Sisikin au fost întrecuți de 
scrimerii tineri.

★
Turul ciclist internațional al Tunisiei 

începe astăzi din orașul Bizerta unde se 
vor alinia la start peste 60 de alergă
tori din U.R.S.S., Olanda, Belgia, Italia, 
Iugoslavia, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Danemarca, Libia, Tunisia și alte țări, 
între favoriții principali ai cursei se află 
rutierul sovietic Anatoli Olizarenko, cîș- 
tigător al Turului Egiptului, coechipierul 
său Alexandr Kulibin, ciclistul german 
Jorg Grünzig, iugoslavul Valcic.

★
Echipa sovietică de fotbal Dinamo 

Moscova, aflată în turneu în R.S. Ceho
slovacă, a jucat la Bratislava cu 
ția locală Ruda Hvezda. Gazdele 
tigat cu scorul de 2—1 (1—1).

*
Lokomotiv Moscova, una din 

șele campionatului unional de hochei pe 
gheată, a terminat la egalitate : 3—3
(1—0; 2—2; 0—1) meciul susținut la 
[Cattowice cu reprezentativa orașului.

(Agerpres)
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Zilele trecute la Combinatul de cauciuc Jilava a fost inaugurată o popicărie 
modernă pentru^ numeroșii amatori de sport din această întreprindere. Popicăria 
dispune de două piste din bitum, de vestiare și un grup sanitar necesare sporti
vilor. La amenajarea ei au contribuit prin muncă patriotică numeroși membri ai 
asociației sportive a Combinatului de cauciuc. Cu ocazia Inaugurării popicăriei a 
avut loc o întrecere demonstrativă între lotul republican feminin de popice și o 
selecționată a asociației sportive.

în fotografie : aspect interior al noii popicării. (Foto : M. Cioc)

Șubrezirea „aliatului“ 
tailandez

— în 
sume- 
ameri-

NEW YORK 21 (Agerpres). 
decurs doar de cîfeva zile, o 
denie de diplomaji și militari 
câni prinfre care consilierul special al 
președintelui Kennedy, Chester Bowles, 
comandantul forjelor navale americane 
din Pacific, amiralul Felt, comandantul 
forjelor de uscat din regiunea Pacificu
lui, generalul Collins, comandantul 
unifăjilor mobile ale S.U.A., Adams, 
și-au făcut aparijia la Bangkok. 
Aceste vizite urmează tratativelor pur
tate recent de ministrul de Externe 
tailandez, Khoman, la Washington.

După cum subliniază presa occiden
tală, acest interes subit al Washingto
nului se explică prin rolul tot mai im
portant pe care îl acordă Tailandei ca 
bază de agresiune împotriva Vietna
mului de sud și Laosului. Acesta nu 
este însă singurul motiv al pelerinaju
lui diplomajilor și militarilor ameri
cani. După cum scrie revista americană 
„Newsweek“, Tailanda a devenit „alia
tul vulnerabil“.

Revista scrie că o bună parte a 
populajiei Tailandei este nemuljumifă 
de regimul lui Sărit Thanarat. Frontul 
de Eliberare, creat recent, se bucură 
de sprijin în rîndurile poporului fai- 
landez „nemulțumit de oligarhia co
ruptă a lui Sărit".

Pentru a sprijini „aliatul vulnerabil“, 
S.U.A. au cheltuit pînă acum 341 mili
oane dolari și s-au angajat să spo
rească substanțial ajutorul. Spre Bang
kok au fost trimise o escadrilă de a- 
vioane americane de vînătoare și 
avioane de antrenament.

Angola-un vulcan in erupție
Robert H. Estabrook publică în 

ziarul „WASHINGTON POST" un 
ciolu de reportaje care înfățișează 
nelegiuirile la care se dedau colo
nialiștii portughezi în Angola.

„La Luanda, capitala țării, nu vezi 
mulți africani zîmbind. In automo
bile aproape că nu sînt negri. Nici 
șoferi africani. Nici unul singur la 
hotel. Din punctul de vedere oficial, 
toți sînt egali, dar din cele 5 mili
oane de africani din Angola nu
mai 30.000—60.000 sînt considerați 
„cetățeni", adică „assimilados“. în 
acest oraș, cu 300.000 de coloni 
albi, „cetățenii“ africani sînt în mi
noritate. Pe întregul teritoriu se fac 
simțite legea marțială și poliția, 
soldații

După ce arată că „nimeni nu 
știe exact cîți africani au fost 
uciși de 
Angolei", 
pa tii nu
lor patriotice, 
să recunoască : 
ve reale de nemulțumire. In sudul 
țării, ei au fost siliți să cultive bum
bacul și să-1 vîndă la prețuri de 
nimic negustorilor albi, care-i înșea
lă. In nord, colonii portughezi au 
alungat pe africani de pe pămîntu
rile lor, înființîndu-și moșii întinse. 
La Nova Lisboa un 
povestit că patronii 
câni să muncească 
zare. Unii băștinași
de supraveghetorii albi cu cuțitele 
sau sînt bătuți pînă ce-și dau su
fletul".

și tunurile".

colonialiști în noidul 
autorul, ale cărui sim- 
sînt de partea forțe- 

este nevoit totuși, 
„Băștinașii au moti-

misionar mi-a 
îi pun pe afri- 
pînă la epui- 
sînt ciopîrțiți

...Spre Lobito am plecat cu trenul. 
Locomotiva funcționează cu lemne 
și am parcurs 265 de mile în 15 ore. 
Un agent al PIDE (poliția secretă) 
păzește la ușa mea. De cînd a în
ceput revolta, portughezii au zvîrlit 
mii de băștinași în lagăre de con
centrare și tactica agenților PIDE 
este evidentă. Anunțul dintr-un bi
rou pe care l-am vizitat arăta : „De
nunțurile se primesc la orice oră“.

Am luat avionul spre Carmona, 
centrul regiunii atacate de rebeli, 
(așa-i numește ziarul pe patrioții 
angolezi — n.r.). Multe clădiri mai 
păstrează încă întărituri formate din 
saci de nisip împotriva atacurilor, 
pretutindeni se văd garduri de sîr- 
mă ghimpată. Am văzut muncitorii

care lucrează pe bază de contrac
te, un sistem pe care numeroșii cri
tici din exteriorul Angolei îl numesc 
muncă în sclavie...

M-am înapoiat la Luanda unde 
conversațiile se învîrtesc 
faptului că portughezii se 
un vulcan și că vremea lor

*

în jurul 
află pe 
a trecut.

Ziarul londonez „TIMES“ 
rezultatele unei anchete întreprinse 
în Angola de o comisie a Organi
zației Internaționale a Muncii la se
sizarea Ghanei care acuză că Por
tugalia n-a 
în Angola, 
portugheză.

„Ghana
„Times", — că guvernul portughez 
nu cruță de muncă forțată și sclavie 
decît pe africanii morți“.

publică

desființat munca forțată 
Mozambic și Guineea

s-a plîns arată

„Canada își păstrează propria linie 
în comerțul cu Cuba“

Revista americană „TIME" este ne
mulțumită că guvernul canadian nu 
vrea să se alinieze poziției Washing
tonului în problema blocadei econo
mice împotriva Cubei.

„Importanta comerțului Canadei cu 
Cuba lui Fidel Castro este determi
nată nu afît de avantajele comerciale 
cît de considerente principiale. Și toc
mai în 
Canada 
mult.

Cînd 
pentru
comerțului cu Cuba, ca răspuns la na-

privința acestor 
ți Statele Unite

considerente, 
diferă foarte

în 1960 
prima oară

au declaraiS.U.A.
embargoul asupra

jionalizarea de către Castro a proprie
tăților americane, Canada a hotărî» că 
această dispută inițiată de Washington 
nu are nici un fel de legătură cu ea, 
Confinuînd să acționeze independent, 
anul trecut Canada a sporit vînzarea 
de mărfuri către Cuba.

De curînd, cînd Washingtonul a ho
tărît să rupă definitiv legăturile Cubei 
cu piața americană, primul ministru 
Canadei, Dieffenbaker, a da» clar să 
înfeleaqă că Ottawa intenționează, 
și mai înainte, să continue propria 
linie în comerțul exterior".

al 
se
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Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Pentru lărgirea colaborării sovieto-americane 
în cercetarea spațiului cosmic

Nr. 5475

în intîmpinarea întîlnirii mondiale

a femeilor

GENEVA 21 (Agerpres). — La 21 
martie, la Palatul Națiunilor din 
Geneva a avut loc cea de-a 6-a șe
dință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Subliniind răspunderea care revi
ne membrilor Comitetului, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Polone, 
A. Rapacki, a declarat că delegația 
Poloniei împărtășește întru totul pă
rerea că la baza lucrărilor Comite
tului trebuie să se afle un proiect 
concret, elaborat în amănunțime și 
cuprinzînd întregul complex al pro
blemelor dezarmării. Un 
document, a subliniat el, 
iectul de tratat cu privire 
marea generală și totală
țiile unui control internațional ri
guros, prezentat de Uniunea Sovie
tică în urma consultărilor cu Polo
nia și cu alte țări aliate.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Arabe Unite, M. Fawzi, care a sub
liniat că țeluri atît de importante 
ca preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere, lichidarea mijloacelor 
de transportare a armei nucleare, 
distrugerea bazelor militare străine 
etc. nu sînt cu

asemenea 
este pro-' 
la dezar- 
în condi-

neputință de atins.

. GENEVA 21 (Agerpres). — La 21 
martie, la Geneva a avut loc prima 
ședință a subcomitetului pentru in- 

1 terzicerea experimentării armei nu
cleare, creat prin hotărîrea Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare. La ședință au participat re

puneri, un pas spre o direcție bună, prezentanțit U.R.S.S., S.U.A. și- Ma- 
Declarînd în continuare că dezar- --------

marea trebuie să fie echilibrată și cercuri 
controlată, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.A.U. a sprijinit părerea 
că un asemenea control nu trebuie 
să aibă nimic comun cu spionajul.

în expunerile lor, miniștrii Afa
cerilor Externe ai Etiopiei. și Bir- 
maniei au subliniat, de asemenea, 
necesitatea imperioasă a încetării 
cursei înarmărilor.

Răspunzînd pe scurt ministrului A- 
facerilor Externe al Etiopiei, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, a dat lămuririle ce
rute asupra sistemului de control, 
prevăzut în proiectul 
tratat.

Următoarea ședință 
loc în dimineața zilei 

în după-amiaza zilei de 21 martie 
a avut loc o nouă ședință neoficia
lă a membrilor Comitetului,

Ministrul Afacerilor* Externe al 
R.A.U. a arătat în continuare că 
proiectul de tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional riguros, pre
zentat de Uniunea Sovietică, con
stituie, la fel ca și alte cîteva pro-

rii Britanii. După cum s-a aflat din 
informate, reprezentanții 

S.U.A. și Angliei încă de la prima 
ședință au prezentat din nou vechile 
lor propuneri cu privire la contro
lul internațional și inspecție inac

ceptabile pentru Uniunea Sovietică. 
La Geneva se apreciază că a urma 

această linie înseamnă a duce lu
crările subcomitetului, nou creat, în 
impasul la care puterile occidentale 
au condamnat conferința celor trei 
puteri cu privire la încetarea expe
rimentării armei nucleare.

sovietic de

oficială are 
de 22 martie.

Conferința de presă 
a Iui J» NeLru

Mesajul adresat de N. S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 

transmite : „Reprezentanților U.R.S.S. 
în Comitetul O.N.U. pentru Cosmos li 
se vor da indicații să se intilnească 
cu reprezentanții S.U.A. pentru a dis
cuta probleme concrete, interesind 
țările noastre, în ce privește colabo
rarea în cercetarea și folosirea paș
nică a spațiului cosmic“, se spune 
în mesajul lui Nikita Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, 
ședintelui S.U.A., John 
cest mesaj constituie 
mesajul din 7 martie 
telui S.U.A.

N. S. Hrușciov și-a 
tisfacția că propunerea sa de a uni 
eforturile Uniunii Sovietice și S.U.A. 
în cucerirea Cosmosului, făcută în 
mesajul din 21 iebruarie, , 
înțelegerea necesară din 
guvernului S.U.A.“.

Șeful guvernului sovietic 
cat cîteva probleme în 
cercetarea și folosirea 
comun a Cosmosului :

— folosirea sateliților

lui J. Kennedy
în timpul efectuării 
spațiul cosmic ni-

adresat pre- 
Kennedy. A- 
răspunsul la 
al președin-

exprimat sa-

„a găsit 
partea

a indi- 
priveștece

pașnică în

Hrușciov
pra faptului 
experiențelor în 
meni să nu creeze impedimente pen
tru studierea și folosirea Cosmosu
lui în scopuri pașnice de către alte 
state.

„în același timp mi se pare evi
dent că limitele colaborării noas
tre în cucerirea pașnică a Cosmo
sului, la fel ca și alegerea direc
țiilor în care această colaborare va 
fi posibilă, sînt legate într-o anu
mită măsură de rezolvarea proble
mei dezarmării“, se spune în mesa
jul lui Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic subli
niază că perspectivele de colabo
rare, de unificare a realizărilor teh- 
nico-științifice, inclusiv crearea în 
comun a navelor cosmice pentru 
ajungerea în celelalte planete — 
Lună, Venus, Marte — vor apare 
pe o scară considerabil mai largă 
după ce se va ajunge la un acord 
cu privire la dezarmare.

CŒ

Viena, 
Europei, 
tîlniri internaționale, va 
între 23 și 25 martie 
prezentantele femeilor de pe toate 
continentele. Peste 200 de delegate 
ale femeilor din 50 țări vor parti
cipa la întîlnirea 
mondială pentru 
dezarmare de la 
Viena. De pe acum 
și-au anunțat par
ticiparea persona
lități din Uniunea 
Sovietică, S.U.A.,
Franța, India, Italia etc. Din partea 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor vor fi de față Eugénie 
Cotton, președinta federației, Car
men Zanti, secretara generală, etc.

F.D.I.F. năzuiește să-și aducă con
tribuția sa la lupta pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, 
la reușita tratativelor de dezar
mare de la Geneva. Și pînă acum 
chemările și acțiunile femeilor în 
favoarea dezarmării și păcii s-au 
făcut simțite : în ultimul timp, fe
meile de pe întregul glob, inclusiv 
din Statele Unite, și-au exprimat, 
sub cele mai diverse forme, voința 
de a lupta pentru o‘ lume fără răz
boaie și fără arme.

Femeile și în. primul rînd ma
mele au datoria sacră de a sta în 
primele rînduri ale celor care luptă 
pentru apărarea vieții.

Au existat în Austria ca în toate 
țările ocupate de fasciști, lagăre de
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bătrînul. oraș din centrul 
martor a nenumărate în- 

găzdui 
pe re

concentrare. Unul dintre ele se afla 
la Theresienstadt. Printre cei care au 
trecut prin lagărul de la Theresien
stadt au fost și 15.000 de copii. Știți 
cîți au rămas în viață ? O sută. 
De la ceilalți — ------- “—
unele documente

Corespondenjă telefonică 
din Viena

au rămas doar, 
care sînt prezen
tate la exppziția 
deschitf ''■t în 
capit<&&, jtiei. 
„Aci _ AZ'Jvară 
fluturi" este înti
tulată expoziția, 
după o mică poe
zie scrisă de un co

pil deținut. Sînt expuse și alte ver
suri triste, desene sumbre, notițe fu
gitive făcute de mînuțe uscate de 
copii, al căror viitor apropiat erau 
cuptoarele de exterminare. Pentru 
ca cei mici să nu mai moară 
în camerele de gazare sau uciși 
de bombe atomice, pentru ca 
desenele lor să exprime bucuria de 
a trăi și nu apusuri triste, luptă azi 
femeile din lumea întreagă. De a- 
Ce.e\.p? ojdinea de zi a întîlnirii 

S’" -ura 
I 'lor.

)la

ierma

mondiale de la Viena vo'^ 
probleme ca: ce ar aduce jO 
dezarmarea, contribuția fe$ü 
lupta pentru dezarmare.

întîlnirea mondială de la Vien&a 
femejlor va fi o manifestare impor
tantă în cadrul pregătirilor care se 
desfășoară în întreaga lume în ve
derea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, ce se va 
ține în iulie la Moscova.

ST. DEJU

internațional al propunerilor 
R. P. Romîne

— De la trimisulGENEVA 21 
special Agerpres, N. Puicea : Pro
punerile prezentate de delegația 
R. P. Romîne în ședința din 2p mar
tie a Comitetului pentru dezarmare 
sînt studiate cu interes și atenție la 
Geneva, apreciindu-se spiritul lor 
constructiv. Ele sînt considerate ca 
o ilustrare atît a modului realist în 
care Republica Populară Romînă a- 
bordează problemele puse în discu
ția conferinței cît și a dorinței de 
colaborare pe care delegația romî
nă o manifestă în cadrul lucrărilor 
Comitetului.

Una din propunerile supuse Co
mitetului celor 18 state de către de
legația R. P. Romîne, și anume 

aceea privind instituirea unui sub
comitet ai puterilor nucleare, care 
să examineze problema încetării de
finitive a experiențelor nucleare, a 
fost adoptată și acest organ a șl 
început miercuri să lucreze.

Redînd cuvîntările rostite de der 
legați în ședința de marți a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare, presa din numeroase țări oc
cidentale subliniază propunerile cu
prinse în cuvîntarea rostită marți 
de reprezentantul țării noastre. Mi
nistrul Afacerilor Externe al Romî- 
niei, scrie „TIMES“, a făcut propu
nerea oficială ca bele trei puteri nu
cleare (sau 4 dacă Franța va lua 
parte) să formeze un subcomitet 
pentru a discuta interzicerea expe
riențelor nucleare. Această propu
nere a fost adoptată la ședința res
trânsă de după-amiază a conferinței.

Referindu-se de asemenea la cu
vîntarea șefului delegației R. P. Ro
mîne, ziarul francez 
reține propunerile „i 
mitetul să 
dezarmării în 
un subcomitet

me-

„COMBAT" 
,ca însuși co- 

examineze problema 
ansamblul ei, ca 
să fie creat pen-

■ . . .. o<o

tru a studia măsuri parțiale 
nite să ducă la reducerea încordării 
internaționale și ca un alt subcomi
tet să fie însărcinat cu examinarea 
problemelor privind încetarea expe
riențelor nucleare (cu participarea 
Franței)“. Ziarul „LIBÉRATION" 
subliniază că propunerea R. P. Ro
mîne de creare a subcomitetului pu
terilor nucleare „a fost adoptată în 
unanimitate, urmînd ca ea să se 
pună neîntîrziat în practică“.

Ziarul elvețian „VOIX OUVRIE
RE" scrie că R. P. Romînă a 
prezentat o serie de sugestii in
teresante : să începem mai în- 
tîi cu analizarea proiectului de 
tratat sovietic și a tuturor pro
punerilor care ne-au fost su
puse ; să însărcinăm un subcomi
tet care să discute măsuri parțiale ; 
un altul, cuprinzînd puterile nuclea
re, își va desfășura discuțiile asu
pra încetării experiențelor. în sfîr- 
șit, delegația romînă a cerut State
lor Unite să precizeze propunerile 
făcute prin dl. Rusk și să le facă 
mai concrete, îndeosebi acelea pri
vind reducerea cu 30 la sută a ra
chetelor nucleare și armamentelor 
clasice, sau transferul a 50 de tone 
de material fisionabil în scopuri 
pașnice.

Referindu-se toi la ședința de 
marți a Comitetului pentru dezar
mare, ziarul italian „IL GIORNO" 
scrie : „Răspunzînd imperativului 
concretizării, Unden (Ministrul de 
Externe al Suediei) și Mănescu au 
făcut propuneri precise : Unden —=> 
de a se suspenda în timpul confe
rinței orice experiențe nucleare ; 
Mănescu — de a se supune discu
ției unui subcomitet măsurile pen
tru îndepărtarea pericolului unui 
război“«

DELHI. Luînd cuvîntul la 21 mar
tie la Delhi, la obișnuita sa conferin
ță de presă, primul ministru al In
diei, Nehru, a declarat că dezarma
rea este problema cea mai stringen
tă a zilelor noastre. Comentînd tra
tativele de la Geneva cu privire la 
dezarmare, Nehru a subliniat că In
dia dorește cu căldură să se ajungă 
la un progres în Comitetul celor 18. 
India consideră, a spus el, că un ast
fel de progres poate fi obținut. Ne
hru a declarat că dezarmarea tre
buie să fie înfăptuită pe etape.

El a subliniat că propunerea lui 
N. S. Hrușciov ca problema dezar
mării să fie rezolvată la cel mai înalt 
nivel cu participarea șefilor de gu
verne și de state, vine să confirme 
importanța excepțională ce se acor
dă conferinței de la Geneva. Potrivit 
spuselor lui Nehru, această propu
nere dovedește, de asemenea, dorința 
de a se realiza un acord cu privire 
la dezarmarea generală și totală. 
Nehru a reafirmat că ar putea pleca 
la Geneva la sfîrșitul lunii aprilie.

artificiali ai 
pămîntului pentru crearea unor sis
teme internaționale de telecomuni
cație de mare distanță ;

— organizarea unui serviciu mon
dial de observație asupra stării 
timpului cu ajutorul sateliților arti
ficiali ai Pămîntului ;

— organizarea de observații cu 
ajutorul mijloacelor radiotehnice și 
optice potrivit programului comun 
asupra obiectelor care se lansează 
în direcția Lunii, planetelor Marte, 
Venus și altor planete ale sistemu
lui solar ;

— unificarea eforturilor în dome
niul studierii fizicii spațiului inter
planetar și corpurilor cerești. N. S. 
Hrușciov arată : „Ar fi extrem de 
indicat să se elaboreze și să se 
încheie un acord internațional, care 
să prevadă acordarea de ajutor la 
căutarea și salvarea navelor cos- 
mice-sateliți și a conteinerelor care 
coboară în urma avariilor".

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că oamenii de știință sovietici 
sînt gata să colaboreze și să facă 
schimb de date la întocmirea hăr
ților cîmpului magnetic al Pămîn
tului în spațiul cosmic cu ajutorul 
sateliților, precum și cu privire la 
schimbul de cunoștințe în domeniul 
medicinii cosmice. i

N. S. Hrușciov subliniază că lăr
girea cercetărilor cosmice face să 
devină necesară o înțelegere jasu-
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DEZARMAREA GENERALĂ Șl TOTAEÄ —- '
CALEA SPRE ÎNLĂTURAREA PERICOLULUI RĂZBOIULUI 
Răspunsul guvernului R. S. Cehoslovace la scrisoarea lui U Thant 

PRAGA 21 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Socialiste Ceho
slovace consideră că dezarmarea 
generală și totală, sub un strict 
control internațional, constituie ca
lea cea mai sigură spre înlăturarea 
definitivă a pericolului unui război 
nuclear,_ se arată în răspunsul gu
vernului R.S. Cehoslovace là scri
soarea adresată de U Thant, secre
tar general provizoriu al O.N.U.

Guvernul R.S. Cehoslovace salută 
propunerea de a se convoca — în 
bâza rezoluției O.N.U. o confe-

§ C IU
ADUNARE-CONCERT

LA MOSCOVA

După încetarea focului în Algeria

TOKIO 21 (Agerpres). — în Ja
ponia se desfășoară ofensiva de pri
măvară a oamenilor muncii. Peste 
5 milioane de oameni au participat 
Ia 20 martie la diferite acțiuni, ce- 
rînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, manifestînd în 
apărarea drepturilor democratice, 
împotriva politicii antipopulare a 
guvernului, pentru dezarmare și 
pace.

în dimineața zilei de 20 martie, 
ca urmare a grevei șoferilor, în Ja
ponia timp de două ore n-au circu
lat aproximativ 60.000 de taxiuri și

autocamioane. în aceeași zi au de
clarat o grevă de două ore munci
torii de la fabricile de tutun și lu
crătorii de la alte întreprinderi ale 
corporației monopoliste de stat. 
Au declarat o grevă de o jumătate 
de zi muncitorii tipografi. Zilele a- 
cestea au încetat lucrul membrii 
Sindicatului național al muncitori
lor din industria prelucrătoare de 
metal și constructoare de mașini.

La Tokio și în alte orașe ale țării 
mitingurile și demonstrațiile au 
durat pînă seara tîrziu.

MOSCOVA 21 (Agerpres). —• 
TASS : Prima mare întîlnire a re
prezentanților opiniei publice sovie
tice consacrată pregătirii Congresu
lui Mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace a întrunit la 20 mar
tie 10.000 de persoane.

■ Sumele strînse la - acest miting- 
concert sînt destinate „Fondului 
păcii".

Nikolai 
mitetului 
păcii, a 
pe care 
zolvarea

Tihonov, președintele Co- 
sovietic pentru apărarea 
arătat rolul important 

îl au popoarele in re- 
măreței sarcini a dezar-

Aspect de la o demonstrație organizată Ia Tokio, de oamenii muncii japonezi în cadrul ofensivei de 
primăvară.

rință internațională pentru semna
rea unei convenții privind interzi
cerea utilizării armei nucleare și 
termonucleare.

Totodată, guvernul R.S. Ceho
slovace arată că dacă toate statele 
care nu dispun de arma nucleară 
își vor lua obligația de a nu pro
duce și utiliza această armă, pre
cum și de a nu admite amplasarea 
pe teritoriile lor a armei nucleare 
aparținînd altor state, R.S. Ceho
slovacă este gata să-și asume și ea 
o obligație similară.
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mării generale. De aceea, a subli
niat el, o mare importanță va avea 
viitorul Congres mondial pentru de
zarmare și pace. Mesajul participan- 
ților la miting adresat Comitetului 
celor 18 state a fost citit de Serghei 
Bondarciuk, cunoscut artist și regi
zor.

LONDRA La invitația guvernului en
glez, Ia 20 martie a sosit la Londra în
tr-o vizită oficială de trei zile cancela
rul Austriei, Alfonso Gorbach. Potrivit 
ziarelor engleze, tema principală a tra
tativelor pe care le va duce cancelarul 
Austriei la Londra va fi problema po
ziției Austriei față de „Piața comună"«

TUNIS. La 20 martie a sosit Ia Tunis, 
în drum spre Guineea, Anton Iugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. A. Iugov l-a vizitat pe pre
ședintele Tunisiei cu care a avut o con
vorbire în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor reciproce dintre cele două țări.

BUDAPESTA. La 20 martie a 
avut loc adunarea festivă a repre
zentanților oamenilor muncii din 
capitala Ungariei, consacrată celei 
de-a 43-a aniversări a proclamării 
Republicii Sovietice Ungare. Cu a- 
cest prilej, Sandor Nogradi, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., a rostit o 
cuvîntare.

La chemarea Frontului Univer
sitar antifascist 3.000 de stu- 
denji au manifestat în curtea Sor- 
bonei cu strigăte „Trăiască în
cetarea focului“ 1 „Să zdrobim 
O.A.S.-ul" !

(Telefoto : „Agerpres")

• Soldații celui de-al treilea regiment 
de infanterie marină, cantonat în loca
litatea Maison Laffitte, au primit cu 
mare bucurie anunțarea încetării focului. 
Imediat după ce au aflat știrea prin ra
dio și televiziune, mulți dintre ei au 
strigat: „Trăiască pacea". In luna no
iembrie, soldații aceleiași unități în timp 
ce o parte din camarazii lor plecau în 
Algeria, manifestaseră strigînd : „Pace 
în Altreria*, :,
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URCĂRI DE PREȚURI
IN BERLINUL OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL. în pri
mele luni ale acestui an în Berlinul 
occidental a sporit prejul pîinii și altor 
produse alimentare, articolelor electro
tehnice, precum și taxele pentru ser
viciile comunale. Presa vest-berli- 
neză anunță că la 1 aprilie vor spori 
chiriile. în ultimii cinci ani taxele pen
tru electricitate, gaz și apă au crescut 
în total cu 60—70 la sută.

SAN FRANCISCO. Potrivit relatărilor 
agenției U.P.I., greva marinarilor din 
porturile de pe coasta apuseană a Sta
telor Unite a intrat în a șasea zi „fără 
să se întrevadă vreo indicație de regle
mentare". Nu a fost fixată nici o dată 
pentru începerea de negocieri între sin
dicatele greviștilor și Asociația mariti
mă a Pacificului, care reprezintă compa
niile maritime.

TOKIO. Ambasada americană din Tokio 
a dat publicității o declarație a preșe
dintelui Kennedy în care este expusă 
politica S.U.A. față de insulele japoneze 
Okinawa. După cum se știe, poporul ja
ponez luptă de 18 ani pentru elibera
rea insulelor Okinawa. Potrivit declara
ției președintelui S.U.A., „guvernul" Oki- 
nawei se va afla în continuare sub con
trolul comisarului suprem american. Re- 

, cunoscind că Okinawa face parte din te
ritoriul Japoniei, S.U.A. nu pomenesc de 
fel despre posibilitatea înapoierii acestor 
insule Japoniei. Declarația lui Kennedy a 
fost întîmpinată cu vii proteste în în
treaga Japonie.

LEOPOLDVILLE. La Leopoldville conti
nuă convorbirile dintre primul ministru 
congolez, Adoula, și șeful secesioniștilor 
katanghezi, Chombe. Convorbirile, care 
se desfășoară în secret, nu au realizat 
încă, potrivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, succese deosebite.

ISTANBUL. In regiunile de sud-vest 
ale Turciei continuă să cadă ploi toren
țiale care au provocat pînă în prezent 
mari pagube într-o serie de localități. 
In urma ploilor torențiale căzute la 
Izmir au fost inundate 2.000 de clădiri.

PARIS. Vaticanul i-a retras calitatea 
de preot abate lui Boulier, cunoscut 
luptător pentru pace din Franța, mem
bru al Consiliului Mondial al Păcii. Cau
za acestei măsuri, se spune în decretul 
Scaunului papal, este vizita abatelui 
Boulier în Ungaria în decembrie 1961 în 
timpul căreia a stabilit numeroase con
tacte cu reprezentanții cultului și a ținut 
o conferință despre pericolul pe care-I 
prezintă militarismul vest-german.

DECLARAȚIA BIROULUI
POLITIC AL C.C. AL P.C.

DIN IZRAEL
TEL AVIV. In noaptea de 16 spre 17 

martie torțe armate izraeliene au atacat 
cîteva localități siriene situate la graniță.

In legătură cu acest atac Biroul Po
litic al C.C. al P.C. din Izrael a dat pu
blicității o declarație în care îniierează 
cu vehemență atacul provocator al tru
pelor izraeliene care are drept scop să 
creeze din nou psihoza militară în țară 
pentru a sustrage atenția oamenilor mun
cii de la lupta împotriva noii ofensive 
asupra nivelului lor de trai.

Biroul Politic cheamă la crearea unui 
front național democratic unic în apăra
rea intereselor oamenilor muncii, a păcii 
și a libertăților democratice.

Opinia publică mondiala salută 
victoria poporului algerian

RABAT 21 (Agerpres). — Guver
nul Provizoriu al .Republicii Algeria 
continuă^ să primească mesaje de fe
licitare în care numeroase guverne 
asigură guvernul și poporul algerian 
de sprijinul lor în lupta pentru do- 
bîndirea independenței depline.

într-un mesaj adresat lui Ben 
Khedda, J. Nehru, primul ministru 
al Indiei, saluta încetarea focului în 
Algeria și urează poporului alge
rian ca țelurile pentru care a luptat 
mai bine de șapte ani să fie reali
zate integral.

Primul ministru al Sudanului, 
Ibrahim Abbud arată în telegrama 
sa că. poporul sudanez asigură po
porul algerian că va continua să-i

acorde sprijinul pînă cînd Algeria 
va ocupa locul ce i se cuvine în rîn- 
dul țărilor independente ale lumii.

Primul ministru al R. D. Vietnam, 
Pham Van Dong, subliniază în me
sajul său că „poporul algérien a a- 
dus o importantă contribuție la li
chidarea definitivă a colonialismului 
în întreaga lume”'.

Telegrame și mesaje de felicitare 
au mai fost adresate guvernului și 
poporului algerian de regele Libiei, 
de secretariatul Conferinței popoa
relor din Africa, de Comitetul ja
ponez de solidaritate cu țările Afri
cii, Comitetul malayez de sprijinire 
a independenței Algeriei etc.

ci- 
De

. .. ....... . se
semnarea acordurilor de

muniștii și toți oamenii muncii 
bucură de ____ ,__ _L'_—__
la Evian. Waldeck Rochet a de
clarat că 
păcii în
cu toate forțele pentru îndeplinirea

comuniștii spun „Da". 
Algeria și vor lupt-.

Comuniștii spun „Da“ păcii în Algeria
PARIS 21 (Agerpres). — După 

tirea mesajului președintelui 
Gaulle și după declarația primului
ministru, Debré, în Adunarea Na
țională Franceză au început dezba
terile pe marginea acordurilor fran- ____ ________ ______
co-algeriene și a proiectului de lege acordurilor încheiate Ia Ëvian, pen

tru promovarea unei'politici bazate 
pe relații prietenești cu poporul al
gerian. EI a chemat poporul francez 
la luptă împotriva O.A.S.

Partidul comunist — a spus W. 
Rochet — va continua să lupte pen
tru alianța tuturor forțelor demo
cratice în lupta împotriva fascismu
lui și a puterii monopolurilor, pen
tru progres social și pace.

care va fi supus referendumului în 
Franța.

Deputatul de extremă dreaptă, 
Portolano. care a luat primul cu
vîntul, a atacat vehement politica 
guvernului. Deputatul socialist Leen
hardt a declarat că' Partidul socia
list aprobă politica guvernului.

în numele grupului parlamentar 
al Partidului Comunist Francez, 
Waldeck Rochet a declarat că co-

Declarația lui
ROMA 21. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Președintele Gu
vernului Provizoriu al Republicii Al
geria, Ben Khedda, care a sosit luni 
la Roma în drum spre Tunis, a fă
cut presei următoarea declarație : 
„Încetarea focului nu înseamnă încă 
instaurarea definitivă a păcii, întru- 
cît în Algeria mai există dușmani ai 
păcii, grupuri care au tot interesul 
să saboteze instaurarea păcii.

Noi crime
'AL'GER -r 'Agenția REUTER 

transmite :
„Bastionul“ O.A.S. din 'Alger, su

burbia europeană Bab-El-Ued a pus 
capăt stării de liniște pe care a păs
trat-o după decretul de încetare a 
focului, difuzînd o „declarație de 
război“ împotriva armatei franceze 
și lansînd o ploaie de obuze de 
mortiere care au amenințat să înece 
orașul într-o baie de singe.

Obuzele au căzut în mijlocul ba
răcilor de pe străzile locuite de al
gerieni din apropiere de Casbah, iar 
un reporter fotograf francez, care se 
afla la fața locului, a declarat că a 
numărat ulterior cel puțin 20 de ca
davre. Reprezentanții F.L.N., aflați

Ben Khedda.
Pacea în 'Algeria' — a subliniat 

Ben Khedda — cere o luptă hotărîtd 
împotriva acestor grupuri crimf^ 9 
O.A.S. poate să mai ucidă îndS'/' 
masacreze persoane neînarmate, jdar-- 
e'a nu este în putere să răstoarne 
situafia".

Sosind Ia Rabat, Ben Khedda a co
municat că Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria se va întruni în 
Maroc.

ale O. A. S
in Casbah', au împiedicat pe conce
tățenii lor să lanseze un contraatac.

Atacul cu obuze constituie prima 
agresiune serioasă care a tulburat 
calmul relativ după proclamarea în
cetării focului în Algeria“.

Agențiile relatează că Ia Oran, la 
Alger, la Bone, la Constantine și în 
alte localități din Algeria continuă 
să se înregistreze atentate.

în ciuda acțiunilor prin care 
O.A.S.-ul caută să semene panică și 
dezorientare în momentul de față în 
Algeria, scrie comentatorul agenției 
France Presse, viața publică, para
lizată o zi de greva impusă de te
roriștii O.A.S., începe să revină la 
normal.
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