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Proletari din toate țările, uniți-vă!

O strălucită victorie 
a Frontului Democrației Populare 

în alegerile de deputați 
pentru sfaturile populare 

comunale și ale orașelor raionale

Scinteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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COMUNICA T
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne, comunică:
In conformitate cu Decretul nr. 1/1963, Ia 3 martie a.c., au avut 

loc alegerile de deputați pentru 140 sfaturi populare ale orașelor ra
ionale și 4.273 sfaturi populare comunale.

in 21 cir-

Numărul 
alegătorilor

Voturi exprimate Voturi pentru 
candidați! F.D.P.

Voturi împotriva 
candidaților F.D.P.

Voturi 
anulate

cifre 
absolute Ia sută cifre 

absolute la sută
cifre 

absolute la sută
cifre 

absolute la sută

Sfaturi populare 
ale orașelor 

raionale 1.185.305 1.184.742 99,95 1.181.493 99,73 3019 0,25 230 0,02

Sfaturi populare 
comunale 8.403.506 8.400.976 99,97 8 353.187 99,43 45.256 0,54 2.533 0,03

TOTALs 9.588.811 9.585.718 99,97 9.534.680 99,47 48.275 0,50 2.763 0,03

Pentru sfaturile populare ale orașelor raionale au fost aleși 6.925 
deputați, iar pentru sfaturile populare comunale au fost aleși 113.733 
deputați.

Toți deputății aleși au candidat din partea Frontului Democrației 
Populare.

Un număr de 2 candidați propuși ca deputați pentru sfaturile 
populare ale comunelor n-au fost declarați aleși neîntrunind majori
tatea de voturi.

In 2 circumscripții electorale ale orașelor raionale și 
cumscripții electorale comunale nu au avut loc alegeri din 
tragerii candidaturilor-

In toate circumscripțiile electorale în care nu au

pentru alegerile parțiale de deputați 

in Marea Adunare Națională

In ziua de 3 martie au avut loc alegeri parțiale de deputați în 
Marea Adunare Națională, pentru locurile de deputați devenite 
vacante în circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hunedoara 
și în circumscripția electorală Simburești, regiunea Argeș.

Comisia Electorală Centrală pentru alegerea unor deputați in 
Marea Adunare Națională, verificînd lucrările comisiilor elec 
torale de circumscripție și ale secțiilor de votare, a constatat 
că alegerile s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii 
pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională, can
didați! propuși întrunind marea majoritate a voturilor alegă
torilor.

Comisia Electorală Centrală a hotărît înregistrarea și confir
marea rezultatului alegerii ca deputat a tovarășului Miron 
Belea, în circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hunedoara 
•și a tovarășului Gheorghe M. Costache în circumscripția elec
torală Simburești, regiunea Argeș, urmind a preda Comisiei de 
Validare a Marii Adunări Naționale dosarele cuprinzînd lucră
rile referitoare la alegeri.

A.

In întâmpinarea zilei
de 8 Martieîn Capitală au a- vut loc, marți după- amiază, numeroase manifestări cultu- ral-artistice consacrate zilei de 8 martie, Ziua internațională a femeii.La casa de cultură a tineretului din raionul Grivița roșie un mare număr de femei au participat la simpozionul organizat de Comitetul raional al femeilor. Cu a- cest prilej au conferențiat Valentina Parașciuc, membră a Biroului raional

al femeilor, despre „Contribuția femeilor din țara noastră în desăvîrșirea construcției socialiste”, Vera Hudici, scriitoare, despre „Figuri de femei în literatura contemporană” și dr. Viorica Coteață, despre „Realizări ale femeilor în domeniul medicinei”.Pentru fruntașele în activitatea obștească din raionul Tudor Vladimires- cu, actorii Teatrului de comedie au prezentat la casa

de cultură a tineretului „Tudor Vla- dimirescu” piesa „Mi se pare romantic” de Radu Co- sașu.De asemenea, în fața a numeroase membre ale cercurilor de citit raionul „23 gust”, formații artiști amatori la Electroaparataj, Metaloglobus și actori ai Teatrului „C. I. Nottara”, au prezentat programe artistice.(Agerpres)
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■ Alegerile de deputați în - sfaturile populare comunale și ale 
orașelor de subordonare raională s-au desfășurat-în întreaga 
țară într-o atmosferă însuflețită, sărbătorească. Întreaga fami
lie a colectivistului Ene Stamate a votat în același timp. Va
lentina, fiica cea mică, și ea colectivistă, votează pentru 
prima oară. Bucuria și emoția — deopotrivă (fotografia de sus). Veselie, voie bună. Intr-o asemenea atmosferă au votat 
și oamenii muncii din comuna Florești, raionul Titu (fotografia de jos).

„INGINERUL nostru

Muncitor

Miercuri 6 martie 1963

Pe baza centralizării datelor comunicate de comisiile electorale 
ale orașelor raionale și ale comunelor, rezultatele alegerilor de depu 
tați sînt următoarele:

fost aleși 
deputați, vor avea loc alegeri în termenele prevăzute la art. 97 și 108 
din Decretul nr. 391/1953.

cauza re-

IN ÎNTRECERE, obiectiv principal
Carapcea Liliana este una 
dintre elevele fruntașe ale 
anului II D țesătorie de la 
Școala profesională „Parti

zanul roșu" din Brașov. Foto : N. STELORIAN

Jl ră, de exemplu, a constatat că cele mai frecvente neajunsuri în ce privește calitatea, erau firele duble și groase, nodurile necorespunzătoare, slaba rezistență a ■ unor fire. S-a stabilit ca, înaintea alcătuirii fiecărei partizi, să se execute o mostră care să fie confruntată cu mostra etalon. Numai după ce ; aceasta ; este aprobată de însuși inginerul șef, se începe al , fabricația. Pentru evitarea fi-

rodusele Fabricii de postav Prejmer sînt apreciate de numeroși beneficiari. Aceste aprecieri constituie un răspuns la strădaniile ipe care Ie depune colectivul nostru de muncă pe linia îmbunătățirii calității produselor. Grija pentru „marca fabricii” a sporit și mai mult, în urma Directivelor C.C. P.M.R. cu privire la criteriile principale cerii socialiste, obținute se pot în faptul că, în anului 1962, fabrica nu a primit nici o reclamație din partea beneficiarilor. Ele se mai pot ilustra astfel: prin reducerea bonificațiilor pentru defectele de tul admis), circa 3 000 reducerea de cupoane s-au realizat în plus 7 000 m țesături; procentul admis de capete și fîșii a fost redus de la 0,35 la sută la 0,08 la sută.Aceste rezultate se datoresc s-au șablonat valurile de pre- și aplicării a peste 140 de măsuri tehnico-organizatorice. In fiecare secție și sector au fost create comisii formate din cei mai buni ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași (mare parte tineri), care au studiat fiecare fază de operație, fiecare articol în parte și au făcut propuneri concrete pentru eliminarea neajunsurilor. Comisia din secția filatu-

luate în filatură, deoarece aici se află prima treaptă către calitate. S-au luat măsuri în întreaga fabrică pentru eliminarea ruperii firelor la marginea țesăturilor, s-a intensificat controlul desimii țesăturilor, năvădirii firelor de urzeală și a aspectului acestora, cel puțin odată la 8 ore etc.în grija.,lor pentru continua îmbunătățire a calității produselor, numeroși tineri au fă-ale între- Rezultatele concretiza tot cursul
fabricație (procen- s-au economisit m țesături; prin procentului admis relor duble și groase s-au trodus în filatură valuri lectoare, primii torcători primit șabloane pentru mensionarea maximă a țevilor,■ tort . pentru a se reduce numărul de legări etc. înainte, din cauză că unele țevi nu erau corespunzătoare, muncitoarele din preparați^ țesătoriei aveau mari greutăți în ce privește calitatea produselor. Ca să e- liminăm acest neajuns, a fost montată o mașină de bobinat cu 12 fuse la care rebobinăm toate țevile defecte.Am insistat

cut în consfătuirile de producție, în adunările generale U.T.M., propuneri valoroase. Printre aceștia se numără Cornelia Ichimescu, Ernst Gabel, Maria Stan, Gheorghe Anicu- lesei, Florin Gornea, Maria Pințe și alții.Pregătirea profesională are o mare importanță pentru îmbunătățirea calității. Pentru ridicarea calificării s-au organizat cursuri, s-au prelucrat și afișat...normele tehnice de exploatare a mașinilor, s-au repartizat în ateliere caiete tehnologice ajutătoare în pre- pe măsurile lucrarea produselor, s-au pre-

Cuvinte de mulțumire
A venit la noi de vreo doi ani, 

adus aici de dragostea pentru o 
fată — care i-a devenit 
Din prima zi l-am cunoscut 
un om fără astîmpăr, mereu 
idei noi și mereu neobosit, 
și mirăm cum are timp să 
prezent în tot locul. Vine 
gospodăria colectivă o dată 
răsăritul soarelui, discută cu pre
ședintele și brigadierii despre 
treburile care sînt de făcut în 
ziua aceea, apoi pleacă grăbit pe 
cîmp. Privindu-1 cum muncește, 
îți dai 
dintre 
nevoie 
menii
Constantin Paciurea, dar îi spu
nem cu toții : inginerul nostru. 
„Nu l-ai văzut pe inginerul no
stru „Ba da, adineauri era
la vie, să le arate oamenilor cum 
se face desfundatul”. „Nu I-ai

soție, 
ca 
cu 
Ne 
fie 
la 
cu

imediat seama că e unul 
acei specialiști, care are 
de oameni și de care oa- 
au nevoie. Se numește

P« 
de 
de 

teme

văzut pe inginerul nostru ?”. 
„Ba da, e pe cîmp cu brigadierii, 
controlează semănăturile, să vadă 
cum au ieșit din iarnă”. Sau : 
„L-am văzut, se ducea să țină 
lecția la cercul agrotehnic”.

La demonstrațiile practice 
care ni le face nouă, celor 
la învățămîntul agrozootehnic 
3 ani, la conferințele pe
de specialitate pe care le ține 
la căminul cultural, la pregăti
rea unui spectacol nou cu echipa 
artistică, sau la o petrecere im* 
preună cu colectiviștii, ingine
rul nostru este mereu prezent.

Noi, colectiviștii, ne uităm la 
el cu mîndrie și-i urmăm întot
deauna sfatul, fiindcă orice în
demn din partea lui îl știm venit 

, din inimă și întotdeauna bine 
chibzuit. Cîteodată, privindu-! 
pe inginerul nostru ne întrebăm 
de unde are el atîta suflet pen-

tru treburile noastre ? Doar nu-i 
de pe aici ! El nu spune nicio- ' 
dată ce-1 face să muncească cu 
atîta hărnicie, dar am auzit că 
atunci cînd a terminat faculta
tea, au vrut să-1 oprească îu- 
tr-un oraș, la o școală, dar el a 
refuzat. „Sînt agronom, le-a spus 
el tovarășilor acelora, vreau să 
muncesc ca agronom”.

A fost trimis la gospodăria a- 
gricolă colectivă 
ionul Adamclisi, 
harnici, voiau să 
ții bune, dar nu 

■—■ erau Ia început de; drum. In
ginerul a fost-mereu printre ei

Tovarășă (profesoară,

re-

din Beilic, ra- 
Oamenii erau 
obțină produc- 
prea știau cum

SILVESTRU GHIMICI 
colectivist 

comuna Comana, regiunea 
Dobrogea

(Continuare în pag. a lll-a)

Adeseorl mă gîndesc cu 
cunoștință la dumneavoastră. 
Nu vă mai sînt elev, dar abia 
acum înțeleg bine cit de multe 
ați făcut pentru noi, cită per
severență și cită înțelegere 
v-a trebuit ca, din cîteva zeci 
de copii — de multe ori puși 

joacă — să faceți o clasă 
care toți elevii să meargă 
un drum bun, să-și aleagă 
țel în viață, să învețe sîr-

pe 
in 
pe 
un .
guincios. Mă gîndesc numai cu 
ce grijă v-ați ocupat pentru a 
ne îndruma cum să ne com
portăm in societate, cu ce a- 
prindere ne-ați vorbit despre 
necesitatea de a ne forma un 
ideal, de a lupta pentru a 
realiza în viață tot ce putem 
să facem mai bun. Trebuie să 
spun că noi toți, foștii dum-

neavoastră elevi, am văzut în 
dumneavoastră un om așa cum 
trebuie să fie toți în societa
tea noastră : inimoși, cu dra
goste de meserie, oameni cu 
visuri înaripate, cu o con
știință socialistă.

Metoda de predare, tactul, 
răbdarea și priceperea cu 
care ne-ați apropiat și intro
dus în tainele fizicii și chimiei 
m-au făcut personal să iubesc 
în mod deosebit aceste mate- 

■rii. Și nu numai eu. Deseori 
la școală sîntern întrebați : 
„Cu cine ați învățat voi fizica 
și chimia ?“ Și e o mîndrie 
pentru noi să spunem:-„Cu 
tovarășa profesoară Cristea 
Camelia de la școala elemen
tară nr. 15“.

De aceea — mai țineți min
te, desigur — cînd am termi
nat clasa a VII-a noi, toți

elevii, v-am promis să vă in
formăm din cînd în cînd des
pre situația noastră la învăță
tură. Iată notele obținute de 
mine în trimestrul I : limba 
română 9, limba rusă 10, lim
ba franceză 10, limba latină 
10, istoria 10, matematica 10, 
fizica 10, chimia 10, științele 
naturale 10, geografia 10, lu
crările practice 10, desen 10, 
muzica 10, educația fizică 10, 
purtarea 10.

Știu că vă bucură să aflați 
că un fost elev al dumnea
voastră ia note bune ; de aceea 
vi le-am transcris aici, mulțu- 
mindu-vă încă o dată pentru 
pasiunea cu care vă ocupați 
de educația elevilor.

ANDREI HERLEA
elev, clasa a VIII-a, Școala 

medie nr. 3 Sibiu

zentat conferințe tehnice, s-au organizat concursuri „Cine știe meserie, cîștigă”. Trimestrial, cei mai buni muncitori împărtășesc metodele ’or de muncă. Așa, de exemplu, tinerele filatoare Aristița Moraru, Maria Bîgiu, Elena Mardare au explicat, cum își organizează ' locul. de , muncă, mînuirile cele • mai bune,. cum elimină firele duble și; cum e- xecută o bună legare. în urma acestui fapt,. tot mai - mulți tineri și-au îmbunătățit munca.O atenție deosebită a fost acordată muncitorilor noi, fără experiență. Aceștia au fost repartizați să lucreze cu cei mai buni muncitori. Țesătoarele Maria Pințe și Elena Fătu s-au ocupat îndeaproape de Elena Zaharia; filatoarea Maria Bîgiu a ajutat-o pe Marita Leaua (ca să dăm numai cîteva exemple), tinere care au’devenit fruntașe.Ne-am ocupat îndeaproape și de perfecționarea pregătirii
FLORICA PODARU

secretar al comitetului U.T.M.
Ing. RACZ FRANCISC 

director
Fabrica de postav Prejmer, 

regiunea Brașov

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tînărul Cezar Slanciu, rectifi
cator la Uzinele metalurgice 
din Sinaia este un apreciat frun
taș. Să menții acest titlu de 
aproape un an, nu-i ușor. Cali
ficarea înaltă, priceperea, aten
ția cu care lucrează, iată căile 
prin care el a reușit să dea lu

cru numai de bună calitate.Foto : N. STELORIAN



Ne pregătim pentru
campania de primăvarăampania de primăvară bate la ușă. Ne așteaptă o muncă pentru a obține recolte mai mari decît cele realizate pină acum. Producțiile importante realizate de gospodăria noastră, chiar în condiții climaterice neprielnice, ne-au întărit convingerea că Bărăganul nostru este darnic cînd il lucrezi după recomandările agrotehnicii. Iată de ce, perioada de iarnă a fost din plin folosită de către tinerii din brigada noastră pentru studiu, fiecare dîndu-și silința să-și însușească lecțiile predate la cercul agrotehnic.Recent, într-o adunare generală U.T.M. de brigadă, noi am discutat despre cifrele de plan, despre contribuția tinerilor din brigadă la îndeplinirea planului de producție al G.A.C. și realizarea sarcinilor care revin brigăzii noastre. Invitați la adunarea generală, brigadierul, șefii de echipă ne-au vorbit despre calitatea muncii in brigadă, ne-au expus obiectivele la realizarea cărora sint chemați toți tinerii. Utemiștii și-au luat angajamente concrete privind participarea la muncă în gospodărie.Să prezentăm tabloul activităților pe care le desfășoară tinerii noștri în aceste zile ca urmare a măsurilor luate în adunarea generală U.T.M. în gospodăria noastră, anul acesta se extinde mult suprafața ocupată cu grădina de zarzavat. Aceasta cere o seamă de lucrări pregătitoare. Iată de ce tinerii au participat la lucrările de amenajare a unui canal care va aduce apă din pîriul Colentina pînă la grădină. Totodată tinerii au fost mobilizați să transporte pe ogoare îngrășămintele necesare, în special pe loturile destinate cultivării cartofilor.

intensă In adunarea generală U.T.M. despre care am vorbit, noi ne-am propus ca prin lucrările de calitate pe care le vom e- lectua, prin aplicarea întocmai a regulilor agrotehnice să ridicăm producția de cartofi timpurii de la 6 000 de kg la hectar, cit a fost planificat, la 7 500 kg. îngrășămintele, alăturicare le vom face, sînt un factorproducției de cartofi, continuă transportarea iului de grajd la marginea o- goarelor fiind depozitat în platforme. La propunerea organizației U.T.M. tinerii &u format o echipă care va curăța de mărăcinișuri și arboret o suprafață de 50 de hectare, pregătind-o astfel pentru arăturile de primăvară. Imediat ce timpul va permite utemiștii vor planta o grădină de pomi fructiferi în incinta sediului gospodăriei. Gropile au fost făcute, iar materialul săditor a fost procurat încă din toamnă de către conducerea gospodăriei.Acestea sînt sarcinile imediate la îndeplinirea cărora participă toți utemiștii din

de celelalte lucrări peimportant în ridicareaAcum, guno-

brigadă. In zilele campaniei vor fi multe de făcut : semănatul porumbului, al florii soarelui și al altor culturi. Și toate aceste lucrări trebuie e- fectuate in timp optim și de o calitate corespunzătoare. Organizația U.T.M. de brigadă a recomandat brigadierului pe tinerii Vasile Magdalena și Vasile P. Constantin pentru a lucra pe semănători. încă din primăvară va începe construirea unui grajd de 100 de capete, a unei maternități pentru scroafe și a unui pătul de 20 de tone. Noi ne-am gîndit cum vom sprijini ridicarea strucțiilor. Am stat de cu tinerii Iorgu Toma, Ghiureș care se pricepdarie sfătuindu-i să ceară ctj să lucreze in echipa de construcții. Și alți tineri ca Mircea Duță, Ion Duță, Stelică Eremie cind nu vor fi ocupați cu lucrul la cîmp, vor ajuta constructorii în diferite munci necalificate.Biroul organizației U.T.M. de brigadă, cu sprijinul comitetului U.T.M. pe gospodărie, și-a propus să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică pentru tradu-

con- vorbă Mihai la zi-

cerea în viață a sarcinilor care ne stau în față.Odată cu începerea campaniei de primăvară, întreaga noastră activitate se va muta pe cimp. De aceea am stabilit ca periodic să organizăm cu tinerii, pe eîmp, citirea ziarelor in colectiv, a diferitelor broșuri, să le prezentăm scurte informări politice. S-a ho- tărît să fie scrise articole la gazeta de perete prin care se vor populariza rezultatele bune obținute de tineri, experiența lor, să sprijinim postul U.T.M. de control in raidurile sale etc.Fără îndoială că aceste activități politice și organizatorice întreprinse de organizația U.T.M. din brigadă își vor arăta roadele. Ca și in alți ani, tinerii colectiviști nu-și vor precupeți forțele pentru a e- fectua lucrări de bună calitate, in timpul optim, contribuind astfel ia îndeplinirea sarcinilor ce stau in fața G.A.C.
VASILE GHEORGHE 

secretar al organizației U.T.M. 
din brigada nr. 4, de la G.A.C.

Răcari, regiunea București

Acolo unde este mai multă nevoie de el, e 
prezent totdeauna și tînărul Gheorghe Croi- 
toru. lată de ce în gospodăria colectivă Inde
pendența din regiunea Galați, în care muncește, 
el este cunoscut ca un tinăr harnic și priceput.Foto: I. CUCU

La îiwățămîntul agrozootehnic de trei ani

Bilanț și perspective
Primul an al învățămîntului agrozooteh

nic de trei ani se apropie de afîrșit ; în 
multe G.A.C., G.A.S. și S.M.T. se pregă
tesc acum șeminariile recapitulative.

Am adresat mai multor cursanți din 
gospodăria colectivă Budești, raionul Ol
tenița, următoarea întrebare : „CUM V-A 
AJUTAT 1NVĂTĂMÎNTUL AGROZOO- 
TEHNIC SĂ VĂ COMPLECTAȚI CU
NOȘTINȚELE DE SPECIALITATE Șl CE propuneți Pentru anul viitor ?"

Iată, pe scurt, cîteva din răspunsurile 
primite :

NICOLAE VELICU —r brigadier zooteh
nic : „La cercul zootehnic pe care-1 frec
ventez, lecțiile s-au ținut cu regularitate 
și frecvența a fost bună. Datorită fap
tului că lectorul s-a străduit să țină expu
nerile cit mai pe înțelesul nostru și să 
le ilustreze cu material intuitiv (planșe,

a 
te- 
în 
se 
ca

mulaje, scheme) marea majoritate 
cursanților și-au însușit cunoștințe 
meinice, pe care le-au aplicat îndată 
practică. Rezultatele n-au întirziat să 
arate. Tineri îngrijitori de animale 
Nicolae Tița și Nicolae Gongiolea, prin- 
tr-o furajare diferențiată și o îngrijire

vățămînt să fie continuat în tot timpul 
anului printr-un ciclu de demonstrații 
practice specifice fiecărei lucrări în parte.

VETA GACIU din brigada a II-a de 
cimp : „Toate lecțiile au fost bune și in
teresante. Mie mi-a plăcut însă în mod 
deosebit aceea despre îngrășămintele na
turale și chimice. Am înțeles bine impor
tanța lor și am învățat unde și cum să 
le administrez. Aceasta pentru că tova
rășul lector ne-a explicat-o pe înțelesul 
nostru și ne-a făcut demonstrații prac
tice. Manualul nu ne-a ajutat însă sufi
cient. Este descris prea mult și destul 
de greoi procesul de fabricație a îngră
șămintelor chimice și sînt prezentate 
destul de puține indicații cu privire Ia 
modul de folosință al acestora. Cred că 
la reeditarea lui autorii ar trebui să în
trebuințeze un limbaj mai accesibil (bine
înțeles. fără să înlăture termenii tehnici 
necesari) și să fie ilustrate lecțiile cu mai 
multe planșe și scheme.

*

Dl II IUI

rațională au reușit Să obțină (le la multe 
vaci îngrijite de ei un «por zilnic de 2—5 
litri de lapte.

De-a lungul desfășurării lecțiilor, am 
observat însă că nu toți cursanții înțeleg 
în suficientă măsură anumite procese ex
plicate de lectori. Cred că de un mare 
folos ar fi fost folosirea în mult mai mare 
măsură a diafilmelor și filmelor docu

mentare. Pentru anul 
viitor ar fi bine ca, pe 
de o parte, conducerea 
gospodăriei să se îngri" 

de 
mai 
din 
pe

Lucrări în răsadnițeîncă din a doua jumătate a lunii ianuarie colectiviștii din Secusigiu, raionul Arad, au început lucrările de pregătire a răsadnițelor pentru legumele timpurii.Frecventând cu regularitate cursurile cercului legumicol, grădinarii din comuna Secusigiu, au înțeles cît de importantă este producerea legumelor timpurii și de o calitate perioară.Așa se explică faptul pînă acum cîteva zile ei ațnenajat răsadnițe pe o prafață de peste 600 mp din care a fost deja însămînțată suprafața de 350 mp. Pe 130 mp s-a pus varză și gulioare care au și răsărit de-acum, iar restul suprafeței a fost însămînțat cu roșii timpurii.Printre legumicultorii" fruntași se numără Ioan Ciucur, Gh. Feieș, Aurica Brindescu, Veronica Gherlea, Eva Lipitor ți alții.

tJHW.wmv.Mai multe legume timpurii pentru satisfacerea nevoilor crescînde ale oamenilor muncii. Co
lectiviștii din Afumati-București știu bine acest lucru. Iată de ce, în aceste zile ei lucrează 

cu migală și pricepere Ia răsadnife. Foto î AGERPRES

Folosind timpul pri
elnic, mecanizatorii din 
raioanele Negru-Vodă 
și Medgidia au început 
arăturile, grăpatul o- 
goarelor de toamnă, iar 
in uncie gospodării și 
desfundarea terenurilor 
ce urmează să fie plan
tate cu vie.

Deplasarea brigăzi
lor de tractoare a în
ceput și în regiunea 
București. în stațiuni
le de mașini și tractoa- 
re Jegălia, Roseți și 
Cuza Vodă, toate bri
găzile sînt acum în 
gospodăriile agricole 
colective.

Stațiunile de mașini 
și tractoare din regiu
nea București su con
tractat pentru campa
nia agricolă de primă
vară un volum de lu
crări de 1 085 650 hec
tare arătură normală, 
cu 2 la sută mai mult 
decît aveau planificat.

Pentru a se efectua lu
crări de bună calitate, 
se fac instructaje cu 
mecanizatorii privind 
aplicarea, îndeosebi în 
cultura porumbului, 
care ocupă cea mai 
mare suprafață din 
plantele ce se însămîn. 
țează în primăvară, a 
rezultatelor cercetări
lor științifice și a ex
perienței valoroase a 
unităților fruntașe.

Mai de vreme decît 
în anii trecuți s-a ter
minat repararea trac
toarelor și mașinilor a- 
gricole și în S.M.T. din 
regiunea Suceava. în 
prezent în stațiuni au 
loc instructaje cu me
canizatorii pentru în
sușirea metodelor îna
intate de folosire a 
parcului de mașini și 
tractoare și efectuarea 
de lucrări agricole de 
bună calitate.

(Agerpres):

jească din timp 
procurarea cît 
multor diafilme 
cele existente, iar 
de altă parte. Consiliul 
Superior al Agricultu
rii să pună în lucru 

mai multe diafilme care să aibă ca temă 
lecțiile ce ni se predau la cursuri.

ELISABETA STOICA din brigada 1 de. 
cimp: „Invățămîntul agrozootehnic ne-a 
ajutat și ne ajută să rezolvăm științific 
numeroase probleme curente ale muncii 
noastre în gospodăria colectivă.

Consider însă că în perioada iernii nu
mărul demonstrațiilor practice este destul 
de limitat. De aceea 
studiată posibilitatea

Discuția pe care am purtat-o cu tine
rii colectiviști din Budești a mai reliefat 
și alte aspecte ale desfășurării procesului 
de învățămînt agrozootehnic, de care con
siderăm că este bine să se țină seama 
în pregătirea deschiderii următorului an 
de învățămînt.

• înființarea unei case-laborator.
• Organizarea de către comitetul 

U.T.M. pe gospodărie a mai multor con
cursuri „Cine știe, răspunde", pe pro
fesii.

• Prezentarea la căminul cultural, in
tr-un mod cît mai atractiv și interesant 
(seri literare, simpozioane etc.) a litera
turii agrozootehnice.

• Difuzarea, prin biblioteca comunală, 
a unor recomandări bibliografice privind 
literatura tehnică specifică fiecărei etape 
de muncă Ia cîmp și în zootehnie și în
ființarea de biblioteci volante ia fiecare 
brigadă.

Sînt sugestii a căror aplicare în prac
tică va duce, fără îndoială, la îmbună
tățirea procesului de învățămînt agro
zootehnic în anul următor.

SAMUIL MOȘESCU
colectivist

în cadrul concursului regional 
de teatru, echipa de teatru a că
minului cultural Deleni, raionul 
Vaslui a prezentat piesa „Stupii 
cu pricina”. La cele două spec
tacole prezentate pînă acum au 
participat peste 500 de colecti
viști.

Prezentindu-se cu această piesă 
la faza intercomunală a con
cursului regional de teatru ce a 
avut loc recent in comuna Co- 
stești-Vaslui, echipa s-a calificat 
pentru faza raională ce 
vea loc in curind.

Dintre artiștii amatori 
prefi s-au evidențiat tineri
Maftei Eliza, Popica Constantin, 
Maftei Mihai, Crăciun Nernlai, 
Donose Mihai, Popica Veronica.

VICTOR VASILIU 
corespondent

va a-

inter-
ca :

a cei douăzeci și 
patru, douăzeci și 
cinci, sau două
zeci și șase de ani 
pe care îi numără, 
Gheorghe Dăncîu- 
lea, Nicolae C.

Nica, Păun St. Ana, frații Du
mitru și Gheorghe Dinu, Gheor
ghe ștefan și Andrei C. Dinu, 
toți îngrijitori de animale Ia 
gospodăria colectivă din comu
na Conduratu, regiunea Plo
iești, sini niște entuziaști. En
tuziasmul, dăruirea tuturor for
țelor pe care le ai muncii crea
toare, sînt, de altfel, atributele 
tinereții. Mai ales atunci cină 
faci parte din organizația revo
luționară a tineretului muncitor 
din patria noastră, răspunderea 
pentru tot ceea ce faci tu, pen
tru tot ceea ce se petrece în 
jurul tău sporește înzecit. 
Mi-am amintit aceste lucruri a- 
flind că tinerii colectiviști pe 
care i-am numit mai înainte 
sînt cu toții utemiști și, așa 
cum ne spunea tovarășul Du
mitru Ceptureanu, președintele 
gospodăriei colective, cu mun
ca lor în sectorul zootehnic 
colectiviștii de aici se mîndresc 
pe bună dreptate.

Despre acest lucru am stat de 
vorbă cu ei mai multă vreme :

— Pe atunci eram secretarul 
organizației de bază U.T.M. 
spunea tovarășul Nica C. Ni
colae. Gospodăria noastră, de 
unde la Început avusese un nu
măr mic de animale in sectorul 
zootehnic, acum își dezvoltase 
acest sector la peste 100 tau
rine. 600 de oi, porci, păsări și 
altele. Ei, și odată cu asta, se 
ivise la zootehnie si nevoia 
unor noi îngrijitori de animale.

lucram în sectorul zootehnic. 
Ce ne-am gîndit ? Hai să facem 
o adunare generală U.T.M. în 
care să discutăm împreună des
pre aceste lucruri; și despre 
importanța acestui sector, și 
despre meseria de îngrijitor de 
animale, și despre ce cred unii 
despre ea. Așa am procedat. 
Eu am cerut atunci primul să 
vin să lucrez în sectorul ăsta, 
și odată cu mine au mai venit și 
Dănciulea, și David Ilie și Da
vid Constantin.

în stațiunea experimentală de la 
Dulbanu. S-au făcut schimburi 
de experiență în cadrul sectoru
lui zootehnic sau la alte gospo
dării colective. Din toamna anu
lui trecut toți tinerii din secto
rul zootehnic s-au înscris la 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic de trei ani unde își 
însușesc metodele științifice de 
lucru, pe care apoi le 
în practică.

Răspunsurile pe care 
dintre ei ni le-au dat

aplică

cîtiva 
atunci

Organizația de partid și condu
cerea gospodăriei colective 
ne-au spus atunci să ne gîndim 
la unii tineri 
care ar putea 
seria aceasta 
vorbă cu ei, 
ceașcă aici. Așa am făcut. Nu
mai că, pe atunci, multi dintre 
ei se cam codeau să vină 
lucreze ca îngrijitori de 
male: „Ce, să ne facem 
cari ?’ ziceau ei. Nici eu

mai îndemînatici, 
să lucreze în me- 
Și
să vină să muu-

să stăm de

să 
ani- 
vă- 
nu

Tinerii îngrijitori de animale 
de la Conduratu ne-au poves
tit apoi despre munca lor în a- 
cest sector. Organizația de 
bază: U.T.M. nu s-a mulțumit 
numai cu recomandarea lor ca 
îngrijitori de animale, ci s-a 
îngrijit tot timpul după aceea 

- ca ei să-și învețe bine meseria.
Cîțiva au fost trimiși la Casa 
agronomului Ia Buzău, la 
cursuri de specializare pe cite 
20 de zile și apoi Ia practică

cînd i-am întrebat ce i-a făcut 
să vină în acest sector, con
firmă de fapt tocmai acest lu
cru : „Nu puteam să facem alt
fel — zicea Păun St. Ana. Dacă 
în sectorul ăsta ar fi mers tre
burile prost, ne durea inima pe 
fiecare". „Că n-are să fie o 
muncă ușoară, asta o știam noi 
de la început — a adăugat 
Dănciulea. Dar dacă gospodă
ria ne-a chemat aici — aici am 
venit". „Și apoi, noi sîntem cu

Cum să gospodărim furajele 
pînă în perioada pășunatului

■
 sntru a asigura în permanență — a-

i iică pînă la noua acoltă de nutrețuri - o bună furajare a animalelor, este necesar ca în fiecare gospodărie agricolă de stat și colectivă, furajele să fie cît mai bine gospodărite. A- ceasta cu atît mai mult în perioada în care ne aflăm cînd, apropiindu-ne de primăvară, rezervele scad. Totuși, vom putea asigura în continuare rații echilibrate dacă vom valorifica rațional o serie de produse secundare (paie, coceni, pleavă).Este important să reținem, din rezultatele obținute de mulți colectiviști, ca cei din Mănăstirea, Grindu și alții din regiunea București, Comana, Cumpăna, Chirnogeni etc. din regiunea Dobrogea, că prin prepararea nutrețurilor, se realizează o mai bună folosire a acestora. Pentru a fi consumate în întregime, cea mai simplă metodă de preparare a nutrețurilor este tocarea lor cu tocătoarea T.M.S.6 .sau cu alte utilaje, la dimensiunea de 3-4 cm pentru bovine și 1,5-3 cm pentru ovine și cabaline.Spre a le înmuia și a îmbunătăți gustul paielor și coce

de la 30-50 la sută, la 70-80 la sută. Astfel preparate ele pot fi date zilnic în hrana vacilor de lapte in cantitate de 10-15 kg. Se va avea grijă ca în rație să fie folosite și cel puțin 15-25 kg siloz. Este bine ca gospodăriile care au însilozat atît plante verzi (porumb în faza lapte-ceară sau alte nutrețuri verzi), cît și cocenii (strujeni) uscați de porumb, zilnic la un tain să dea siloz din plante verzi, iar la altul din coceni. Aceasta pentru că

cesar să fie evitată risipa. Dacă unele nutrețuri au fost înnegrite din cauza ploilor, ori sînt vechi, se recomandă ca înainte, de a fi date în hrana animalelor să fie opărite. In acest scop nutrețul tocat mărunt se așează într-un butoi sau bazin, în strat de 20-30 cm, care se stropește apoi cu apă clocotită, socotind 50 litri apă pentru 100 kg nutreț tocat. După ce nutrețul se amestecă, se îndeasă bine și se pun alte straturi, pînă se umple butoiul sau bazinul. Deasupra se pune un capac, peste care se a- șează greutăți și saci, rogojinisau paie, ca să poată fi păstrată căldura. Nutrețul astfel opărit, se dă în hrana animalelor după 6-10 ore de la opă- rire, cît este cald.Spre a se asigura o furajare rațională a animalelor, se recomandă ca în fiecare gospodărie să fie alcătuite rații săp- tămînale. în rație va trebui să fie introduse nutrețuri olt mai variate, adică produse secundare preparate, siloz și fin. Gospodăriile care au fin puțin, dar posedă cantități mai mari de paie sau coceni, pot administra zilnic paie și coceni preparate însă după altă metodă

nilor, se recomandă ea acestea să fie stropite cu soluție de saramură, așa cum procedează colectiviștii din Neajlov Buc- șani, regiunea București. Saramura se prepară dizolvînd 0.5- 0,75 kg sare în 15-25 litri apă; această cantitate este suficientă pentru a stropi 100 kg paie sau coceni, care au fost mai în- tîi tocați.Colectiviștii din Homorod, regiunea Brașov — care cultivă mari suprafețe cu sfeclă de zahăr — obișnuiesc să stropească paiele cu soluție de melasă. Iată cum se procedează, pentru a se prepara soluția de melasă: se iau 1-2 kg melasă și se dizolvă în 15-25 litri apă, în care se adaugă și 0,5 kg sare. Cu această soluție, se stropesc 100 kg paie sau coceni tocați.Rezultate bune se obțin și prin amestecarea paielor tocate, a cocenilor și vrejilor tocați sau a plevurilor, cu sfeclă tocată sau cu alte nutrețuri suculente, folosind pentru o parte nutrețuri uscate, două părți nutrețuri suculente.Preparînd paiele, cocenii și alte nutrețuri uscate, după una din metodele de mai sus, coeficientul de utilizare sporește

silozul din nutrețuri verzi este mai bogat in vitamine.Gospodăriile care, din diferite motive, n-au reușit să în- silozeze suficiente cantități de nutrețuri, pot să prepare acum paie dospite, care pot substitui astfel silozul. In acest scop este necesar să se amenajeze un șanț căptușit cu seînduri smolite, pietre, cărămidă sau beton, adine de 1,5 m, larg de 2.5 m și lung după necesități, ținind seama că pentru fiecare 100 kg paie tocate sînt necesari 1,1-1,2 metri cubi.în vederea unei bune gospodăriri a furajelor, mai este ne

pentru fiecare tain, astfel ca ele să aibă gust diferit. Procedeul de a da un singur fel de nutreț, în fiecare zi, nepreparat sau preparat după o singură metodă, este greșit și duce la scăderea producției, la slăbirea și uneori la îmbolnăvirea animalelor.Din hrana animalelor nu trebuie să lipsească nici sărurile minerale, îndeosebi creta furajeră. Adăparea trebuie să se facă de mai multe ori pe zi, cu apă la temperatura fin- tînii sau a grajdului.Luînd măsuri ca să se asigure o hrănire diferențiată a animalelor, după producția pe care o dau (la cele de mare productivitate și la tineretul de reproducție), adăugind cantități cît de mici de fin și un supliment de concentrate, gospodăriile agricole de stat și colective au posibilitatea să mențină efectivele de animale în stare bună de întreținere și sănătoase și să obțină producții mari și constante de lapte, carne, lină etc., cît șl produși de bună calitate.
Inginer

CRISTIAN BISTRICEANUSecția de creștere a animalelor 
Consiliul Superior 

al Agriculturii

O adevărată fa
brică de pui, la 
gospodăria agri
colă de stat Bră
ila. în primele 
două luni ale a- 
cestui an au fost 
puse la incubație 
120 000 de ouă. 
din care au ieșit 
aproape tot atîția 
pui. Din aceștia, 
peste 40 000 de 
pui de găină si 
boboci de rată au 
fost livrați gospo
dăriilor de stat și 
colective din re

giune.

Foto : AGERPRES

toții utemiști, nu putem sta in
diferenți atunci cînd este vorba 
de tot ceea ce se întîmplă în 
gospodărie — a completat 
Nica.

Clnd am luat vacile în pri
mire, producția anuală a fie
căreia nu trecea de 1 800 de 
litri de lapte. Anul trecut, am 
săltat producfia aceasta la 
2 300 de litri. Și nu ne oprim 
aici'.

Iată, însă, că nu aceleași lu
cruri am găsit la tinerii colec-

u

tiviști din Albești, o comună 
nu prea îndepărtată de Condu
ratu. Și gospodăria colectivă 
de aici are un sector zooteh
nic dezvoltat, care cuprinde 
peste 130 de taurine, 600 de oi 
etc.; la sfîrșitul anului acesta, 
numărul animalelor de produc
ție aproape că șe va dubla. In 
acest sector lucrează 16 cres
cători de animale, dar dintre a- 
ceștia... unul singur e tinăr. „și 
ar fi nevoie aici de oameni de 
nădejde, cu multă putere de 
muncă — ne spunea tovarășul 
Constantin Dumitrache, vice
președintele gospodăriei colec
tive. Uite, numărul de animale 
o să crească, producția de 
lapte de aproape 1 000 litri pe 
cap de vacă furajată, cit am 
realizat anul trecut, nu poate să 
ne mulțumească...'

Mi-am amintit atunci despre 
lucrurile frumoase pe care ute
miștii de Ia Conduratu le fac

cred că ar trebui 
ca procesul de în- DAN PAUL

în sectorul zootehnic, despre 
răspunderea mare cu care a- 
ceștia privesc munca lor în 
gospodăria colectivă, și am în
trebat-o pe tovarășa Ecaterina 
Iordache, secretara comitetului 
U.T.M. din gospodăria colec
tivă, cîți utemiști sînt în gos
podărie ? Am aflat că sînt peste 
300 de utemiști.

Trei sute de tineri capabili, cu o mare putere de muncă, 
care ar putea aduce un ajutor 
de seamă gospodăriei în spori-

rea continuă a producției vege
tale și animale. Nu-i vorbă că 
foarte mulți dintre ei și fac a- 
cest lucru. Sînt utemiști ca Du
mitrache Stela, Dumitrache Eca- 
terina, Vasile Grigore, Dumi
tru Alexandru, Vasile A. Du
mitru, Dinu Ion și alții core 
n-au lipsit acum un an nici o 
zi de la muncă și au făcut tot 
timpul numai lucrări de cali
tate. Dar uite că la unii dintre 
ei mai dăinuie o concepție în
vechită despre meseria de în
grijitor de animale. „Nu ne fa
cem noi văcari — zic ei. Nu-i 
o meserie de noi". Și iată că 
în timpul ăsta în sectorul zoo
tehnic e nevoie de oameni care 
să asigure animalelor proprie- 
tate-obștească o îngrijire știin
țifică -, oameni care să-și însu
șească bine această meserie 
care cere multe cunoștințe de 
specialitate. Si cine alții decît 
tinerii sînt cei ce pot învăța și

aplica lesne recomandările zoo
tehniei ?

Iată de fapt lucruri despre 
care utemiștii de aici ar trebui 
să discute neapărat în adună
rile lor generale. Cînd ești ute- 
mist, cum te poate răbda inima 
să vezi cum în gospodăria co
lectivă în care lucrezi, anima
lele de producție sînt date la 
un moment dat pe mina unora 
care nu au nici în clin, nici în 
mînecă cu meseria aceasta de 
răspundere ? Stînd de vorbă 
cu secretara comitetului U.T.M. 
și cu alți oameni din gospodă
rie, am aflat că la ferma de oi 
sînt cîțiva crescători de ani
male pur și simplu îndrăgostiți 
de meseria lor. Vasile Antoni
că, un om mai în vîrstă prac
tică această meserie de aproa
pe 30 de ani. Mă gîndeam ce 
lucruri interesante le-ar putea 
povesti acest crescător de ani
male tinerilor, într-o adunare 
generală U.T.M., despre mese
ria pe care a îndrăgit-o de atîta 
timp. Și, 
Conduratu 
parte de 
fia U.T.M.
niza o vizită la gospodăria 
colectivă de aici unde, nu nu
mai că lucrează acum mulți ti
neri în sectorul zootehnic, dar, 
în afară de aceștia, se pregă
tesc și alții să devină îngriji
tori de animale, pe măsură ce 
acest sector se va dezvolta.

în felul acesta, răspunderea 
utemiștilor din Albești pentru 
dezvoltarea gospodăriei lor co
lective, pentru întărirea fiecă
rui sector de producție, ar 
crește și mai mult.

PETRE GHELMEZ

pentru că satul 
nu e echiar de- 
Albești, organiza- 

ar putea orga-

Biblioteca noului cămin cultural din comuna Găneasa, regiunea București, numără mai bine 
de 6500 de volume. Zilnic aici poposesc numeroși colectiviști tineri și vîrstnici. Uneori tî- 

năra bibliotecară Maria Tănase abia prididește să rezolve operativ cererile cititorilor.Foto: AGERPRES



J • •Dialog cu un participant 
la concursul „Iubiți cartea

— Particip la concursul ^Iu
biți cartea’1. Citind materialul 
bibliografic, am impresia că nu 
mă descurc întotdeauna cum aș 
dori- Simt, uneori, nevoia unor 
informații suplimentare. Alte
ori, mă întreb dacă reflecțiile 
mele sînt juste sau nu, dacă 
am sesizat ideea centrală a o- 
perei, dacă l-am înțeles pe 
autor. Am, precum vezi, pro
bleme. Cred că în doi le-aș re
zolva mai repede, și mai bine. 
Poate mă ajuți.

Cel care-ml spune acestea 
este unul dintre prietenii mei 
mai tineri, muncitor fruntaș la 
o uzină din Capitală și proas
păt elev la un liceu seral.

Convorbirea noastră se des
fășura cu digresiuni numeroa
se și cu treceri nesimțite de la 
o problemă la alta. Îmi dădeam 
seama că prietenul meu citise 
mult, dar fără sistemă, împins 
de dorința firească și irezisti
bilă de a parcurge un număr 
cit mai mare de pagini, însetat 
de cunoștințe. încercam acum, 
cu un oarecare efort, să facem 
o relativă ordine, fixîndu-ne 
atenția asupra unei singure 
probleme și asupra unei sin
gure cărți. L-am întrebat :

— Care e ultima lucrare din 
cele recomandate in bibliogra
fie, pe care ai citit-o, sau, e- 
ventual, ai recitit-o ?

Răspunsul a venit prompt:
— „Scrieri alese” de Alexan

dru Sahia. E o carte la care 
revin ades. Eroi ca Bozan, Fi
lip sau Rogoz se înscriu prin
tre înaintașii noștri. Bozan, 
mi se pare unul dintre eroii 
cei 
ra

ptai reprezentativi din ope- 
lui Sahia. E de o frumu

sețe sufletească rară. Am im
presia că în el, scriitorul a sin
tetizat trăsături din cele mai 
caracteristice pentru profilul 
moral al unui muncitor.

— Te referi la duioșia cu 
care vorbește despre „șerpișo- 
rii” lui ?

— Mai degrabă la altceva. 
Există în „Uzina vie” un mo
ment din cele mai semnifica
tive, care ni-l apropie și mai 
mult pe Bozan. Eroii nuvelei 
lucrează în condiții grele, de 
exploatare capitalistă. Profitul 
intră in buzunarele fără fund 
ale patronilor , în vreme ce 
proletarului nu-i ajunge nici
odată leafa, copiii rămînindu-i 
veșnic nemîncați. Laptele, co
tidian visat de „șerpișorii'' lui 
Bozan, se dovedea a fi cu to
tul iluzoriu. Protecția muncii 
este cu totul inexistentă. De 
aici și numeroasele accidente 
de muncă, de care vorbeau zi
arele timpului.

— Problema îl preocupa îndeaproape și pe Sahia. La trei 
ani după publicarea „Uzinei 
vii“, arăta intr-un articol, în
serat, în coloanele revistei 
„Cuvîntul liber” (1935), că nu
mai între 1 aprilie 1933 și 1 
ianuarie 1935, potrivit unei 
statistici oficiale (care nota în 
fond abia jumătate din cazuri) 
s-au înregistrat în București 
3 450 de accidente de muncă, 
dintre care 177 mortale. Bo
zan nu avea, deci, motive spe
ciale să fie mulțumit de con. 
dițiile în care muncea și să 
aibă, prin urmare, față de 
muncă o atitudine din cele 
mai binevoitoare și mai crea
toare

— Și, totuși — mă întrerupse 
prietenul meu — cînd dă din 
proprie inițiativă lustrul bie
lei, trăiește un sentiment de 
mare satisfacție, pentru că 
știe că locomotivele produse de 
el și de tovarășii lui sînt ca 
niște copii ai lor, cărora le dau 
drumul în lume. Ca să-l ci
tez pe Bozan însuși: „Nu-i 
lucru puțin ce facem noi. Și 
pe urmă, locomotiva se naște 
sub ochii noștri, noi o creștem, 
noi îi dăm viață. Uite-o, are să 
se ducă. Cîte n-am petrecut 1 
Locomotivele sînt copiii noștri, sînt copii de fier”. Mai 
mult, Bozan se accidentează. 
Nu mai poate lucra. Dar, ori 
de cîte ori aude că se scoate 
o nouă locomotivă, vine la 
uzină și „ochii lui — notează

Sahia — capătă aceeași ume
zeală a bucuriilor sincere”.

Prietenul vorbea pasionat, 
avind în glas ceva din infle
xiunile romantice pe care Sa
hia le pusese în replicile erou
lui său, ceva din mîndria pro
letară, de făurar, a acestuia. 
L-am întrebat:

— De ce crezi că insistă atit 
de mult Sahia asupra acestei 
trăsături morale a lui Bozan î

— Intre altele, și dintr-o ra
țiune polemică. Din cite știu, 
în literatura vremii chipurile 
muncitorilor apăreau interpre
tate adesea naturalist. Proleta
rul era văzut, mai ales, în 
ipostaza unui om abrutizat, 
strivit de condițiile mizere ale 
existenței, lipsit de conștiința 
forței și a rolului său, urină 
deopotrivă și pe exploatator, 
și uneltele de muncă, și produ
sul mîinilor sale. Se făcea o 
evidentă confuzie între prole
tar și lumpenproletar. Fără 
îndoială, interpretarea era fal
să, deformând realitatea. Sub
liniind atitudinea lui Bozan, 
Sahia restabilea astfel un a- 
devăr ignorat de alți scriitori, 
mai puțin familiarizați cu via
ța de uzină, cu mișcarea mun
citorească și cu fizionomia 
morală a proletarului. Cred că 
nuvela mai restabilea, însă, și 
alte adevăruri.

— De pildă ?
— Adevărul că, prin organi

zare, puterea proletară e de 
neînfrînt. La vestea că direcția 
fabricii refuză să-i cumpere 
un picior de lemn lui Bozan, 
muncitorii declară grevă, soli- 
darizîndu-se cu accidentatul. 
Patronul aduce armata. Sol- 
dații trag. Muncitorii luptă : 
„Toată muncitorimea luptă a- 
cum pentru un picior, dar care 
ascunde în el nenorocul altor 
sute de picioare”. In aceste 
cuvinte, care îi trec prin gînd 
lui Bozan înainte de a muri, 
stă cheia ideologică a nuvelei, 
sensul ei militant. E o idee 
care prezidează și o altă nu
velă a lui Sahia, inspirată din 
viața muncitorilor portuari: 
„Revolta din port”.

— Spune-mi, cum îți explici 
faptul că Sahia a ajuns să dez
bată, in opera sa, scrisă după 
1932, problematica majoră a 
actualității, devansindu-și ast
fel confrații contemporani?

— Explicația mi se pare 
simplă. Devenise membru al 
Partidului Comunist din Ro
mânia, își însușise concepția 
despre lume a partidului cla
sei muncitoare și-și pusese în
treaga energie in slujba idei
lor socialiste. Opera sa încear
că să răspundă, de altfel, in
dicațiilor date de Congresul al 
V-lea al P.C.R., ținut în de
cembrie 1931. Ca urmare, a în
fățișat în nuvele, zguduitoarea 
situație a proletariatului ro
mân, sugerind, in imagini de 
mare plasticitate, că singura 
cale justă de obținere a drep
turilor este calea organizării 
revoluționare; a demascat, în 
articole, primejdia mondială a 
fascismului și a evocat în ta
blouri de intens realism, oro
rile războiului („Întoarcerea 
tatii din război” și „In cimpia 
de singe a Mărășeștilor”): a 
zugrăvit ^condițiile mizere în 
care erau nevoiți să trăiască 
țăranii in regimul capitalist 
(„Ploaia din iunie”); a subli
niat caracterul diversionist al 
antisemitismului („Șomaj fără 
rasă", „Execuția din primă
vară”) ; a dat, in „U.R.S.S. azi” 
cea dinții relatare reporteri
cească obiectivă despre reali
tățile din Uniunea Sovietică, 
scrisă la noi. Ceea ce, fără în
doială, nu e puțin. Să nu ui
tăm că Sahia a murit la o 
virstă tînără, cînd nu împli
nise încă 29 de ani.

— Că Sahia spunea un mare 
adevăr, o confirmă și contem
poranii. La stingerea lui din 
viață, în august 1937, la adu
narea de doliu ținută de sin
dicatul constructorilor din 
București, un muncitor spu
nea : „Al. Sahia a fost unul 
dintre cei mai iubiți scriitori 
ai noștri. Prin scrisul său cinstit, prin activitatea sa închi
nată clasei muncitoare, el a 
cîștigat dragostea nețărmurită 
a noastră”. E o dragoste care 
se va perpetua peste veacuri- 
De aceea, îl iubim și dumnea
ta, și eu, și atîtea milioane de 
cititori, constructori ai socia
lismului.

AUREL MARTIN

noi 
pentru sezonîntreprinderea industrială de stat „Arta modei" a organizat la magazinul „Victoria" parada modei de primăvară și vară. Au fost prezentate 150 de modele confecții pentru sezoanele respective, dintre care o bună parte se găsesc deja în comerț, iar unele se vor putea găsi în trim. II. în cadrul paradei modei s-a pus accent pe articolele de litoral. S-au bucurat de multă apreciere pardesiile de bumbac, rochiile din bumbac sate- nat cu imprimeuri vii și moderne, pardesiile din ștofă fantezi. în cadrul paradei modei a fost prezentată îmbrăcăminte pentru toate vîrstele.I.l.S. „Arta modei" va organiza asemenea prezentări și în alte orașe și centre muncitorești importante din țară.

IN FOR At AȚI IMarți seara, colectivul Teatrului muzical din Brașov a prezentat, pe scena Teatrului C.C.S. din Capitală, cel de-al IlI-lea și ultimul spectacol de balet în cadrul turneului pe care-1 întreprinde în Capitală.Spectacolul a cuprins baletele „Mica serenadă”, „Șehe- rezada” și „Tablouri din Galeria națională”.
★La clubul „Siderurgistul” din Hunedoara, s-a deschis marți după-amiază, ,,Decada documentării tehnice”, organizată de Consiliul local sindical în scopul extinderii tehnicii noi în producție. Participă tehnicieni de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzinele siderurgice „Victoria” din Călan

și minele de fier Teliuc și Ghc^ Iar.
★Cu comedia „O felie de lu* nă”, de Aurel Storin, colectivul Teatrului de stat din Bacău a prezentat marți, cea de-a 4-a premieră din actuala stagiune. Regia artistică aparține lui David Esrig de la Teatrul de comedie din București,
★Marți după-amiază, la Casa prieteniei romîno-sovietice din Cluj, a avut loc conferința „Figuri de femei sovietice”. A vorbit tov. Aurelia Dănilă, vicepreședinta Consiliului regional al femeilor. După con. ferință, cei prezenți au vizio. nat filmul sovietic „Ivana”.(Agerpres)

— Oare e bine așa ?■ îți place ?(la cercul de sculptură de la Palatul pionierilor din Capitală).Foto: GR. PREPELIȚĂ

Hochei înot organizată de clubul sportiv 
Steaua. Concursul care începe Ia 
orele 17 cuprinde următoarele'pro
be : 200 m, 400 m liber, 200 in 
bras, 200 m dellin, 200 m spate 
șt ștafeta 4x100 m mixt. La acest 
concurs au fost invitați să parti
cipe cei mai valoroși înotători din 
Capitală.

Handbal

Mîine, ia Stock
holm, pe patinoa
rul artificial „Jo- 
hannesov" și pe 
cel amenajat la 
Stadionul olimpic, 
începe campiona
tul mondial și 
european de ho
chei pe gheață, 
care se va termi
na la 17 martie, 
cu disputarea me
ciului U.R.S.S. — 
Canada. Ambele 
titluri sint apă
rate de echipa

Suediei, neașteptată învingătoare 
anul trecut la Colorado Springs, 
dar în absența selecționatelor 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace. De 
data aceasta, la competiție parti
cipă fără excepție cele mal bune 
echipe din lume. Specialiștii con
sideră ca principali favoriți echi
pele : Canadei, U.R.S.S., Suediei 
și R. S. Cehoslovace, între care se 
va da lupta pentru cucerirea celor 
două trofee. Prima grupă este 
completată de reprezentativele 
R. D. Germane, R. F. Germane, 
Finlandei și S.U.A.

Grupa B, „antecamera" clasei 
maeștrilor, cuprinde 7 echipe : El
veția, Norvegia, R. P. Romînă, 
Anglia, R. P. Polonă, Franța și lu

„INGINERUL NOSTRU"
(Urmare din pag. I)

și i-a ajutat cu știința lui. Mun
cea, ca și la noi, de la răsăritul 
soarelui. Și uu s-a mulțumit cu 
atit. A cercetat pămîntul palmă 
cu palmă. Exista acolo un tereu 
neproductiv, vreo 40 de hectare 
de mlaștină și spini. Multă vre
me nu i-a dat pace terenul a' 
cesta, l-a tot cercetat piuă cînd 
într-o zi s- 
plan : „ÎI 
toarele în i 
ruuib !...”

Unii au 
re măsura 
irigat și toamna au obținut de 
pe aceste terenuri 10 000 de ki
lograme de porumb boabe Ia 
hectar. Adică în total 400 000 de 
kilograme de porumb — o ade
vărată bogăție. De pe terenurile 
neirigate, tot atunci cei din Bei- 
lic au obținut cea mai mare 
producție de porumb pe raion.

Iar, așa cum am spus, de vreo 
doi ani lucrează la noi în gos
podărie. L-a adus dragostea (și 
unor ingineri ca el li se întîm
plă, după cum se vede !) dar a 
venit in sat și cu dragoste de 
muncă, cu hărnicie, cu pricepere 
și dragoste de oameni. Muncește 
cit doi și acum, și*i place 
prindă răsăritul soarelui la trea
bă. Anul trecut timpul a 
cam secetos, dar — lucrînd după 
indicațiile lui — am obținut cea 
mai mare producție la hectar din 
istoria comunei. De aceea, dis- 
cutind cu colectiviștii despre el, 
să nu mire pe nimeni dacă o să 
audă pe cineva zicind : „Ferice 
de cel ce-a știut crește și învăța 
un astfel de fecior !”

i-a prezentat cu un 
irigăm ! Băgăm trac* 
el. Vom semăna po-

primit cu neîncrede- 
inginerului. Dar, l-au

să-l

fost

goslavia. Hocheiștii romini, învin
gători in grupa C la campionatul 
din 1361, își măsoară pentru prima 
oară forțele cu formații redutabile, 
cum sînt cele ale Elveției, Nor
vegiei, Poloniei, Angliei, partici
pante în trecut la grupa A. Deși 
echipele din grupa B nu se întrec 
direct pentru cîștigarea titlului 
mondial sau european, meciurile 
lor sint importante deoarece consti
tuie un criteriu de triere a viitoa
relor participante la Jocurile olim
pice de la Innsbruck.

Grupa C este formată din 6 echi
pe : Danemarca, Austria, Belgia, 
R. P. Ungară, Olanda și R. P. Bul
garia.

în cele 11 zile ale campionatului 
se vor desfășura peste 60 de in- 
tîlniri.

Schi

458,09 puncte, 
toare s-au 
Viaceslav 
Lorionov.

Proba de 
vegianului

Proba de com
binată nordică 
din cadrul Jocu
rilor- sportive de 
iarnă de la Lahti 
(Finlanda) a fost 
ciștigată de schi
orul sovietic Iuri 
S i m i o n o v cu 

Pe locurile urmă- 
clasat coechipierii săi 
Dragin și Albert

50 km a revenit nor-
Beidar Hjermstad în

3h 11 25' . La 3’25 a sosit compa
triotul său Sverre Stensheim, ur
mat de suedezul Sixten Jernberg.

Rugbi
Campionatul re

publican de rugbi 
va începe la 17 
martie, cu parti- 

_ ciparea a 12 echi- 
• pe. In prima eta

pă campioana tă
rii, Grivi/a roșie, va juca la Bucu
rești cit Constructorul Birlad. lată 
programul celorlalte meciuri : 
Gloria București — Dinamo Bucu
rești ; Farul Constanta — Știinta 
Timișoara ; Progresul București — 
C.S.M.S. Iași; Unirea București — 
Steaua București Știinta Cluj — 
Știinfa Petroșeni.

Fotbal

După turneul întreprins în ta
rile nordice, selecționata mascu
lină de handbal a R. P. Romîne 
a plecat în R. F. Germană, pentru 
a întîlni joi, la Kiel, reprezentativa 
acestei țări.

(Agerpres)

Zilnic, la laboratorul regional pentru controlul semințelor din 
Pitești sosesc de la gospodăriile agricole colective și de stat 
cite 50—60 de probe de semințe. în fotografie : inginerul Tă- 
nase Popa — șeful laboratorului, urmărește realizarea condi

țiilor speciale de germinare a semințelor de legume.Foto : AGERPRES
în întrecere, obiectiv principal

Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești și-a continuat turneul în 
Izrael jucînd luni la Haifa cu se
lecționata orașului. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 3—2 
(0-1).

Matație
Duminică 10 martie la bazinul 

acoperit de Ia Flgreescă vă avea 
loc o interesantă competițieC artea romîneascâ

peste hotare
întreprinderea de comerț exte

rior „Cartimex" expediază în mod 
curent sute de titluri de cărți la 
peste 160 de adrese din zeci de 
țări de unde ele.sint răspindite mai 
departe numeroșilor solicitatori. 
Numai in anul trecut au lost ex
portate intr-o serie de fări apro
ximativ 100.000 de exemplare de 
cărji editate fn limba romină, cele 
mai multe Hind solicitate de Uniu
nea Sovietică, Statele Unite ale 
America, R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
Ungară. Numeroase edituri străine, 
interesate in achiziționarea unor 
opere beletristice și de artă, teh- 

' nice sau științiiice, cer traducerea 
acestora in diferite limbi. Astfel, 
în urma comenzilor primite din 
Uniunea Sovietică, se allă in curs

de

de editare in limba rusă 
titluri intr-un tiraj de 
700 000 de exemplare.

Aprecierea deosebită de 
bucură peste hotare operele unor 
oameni de știință și specialiști ro
mini a determinat extinderea co
laborării dintre editurile noastre 
și cele străine. In prezent editu
rile noastre Împreună cu ,,Perga- 
mon" — Anglia și „Eyrolles“ — 
franța, asigură tipărirea în comun, 
in limbile franceză și engleză, a 
unor valoroase opere științiiice și 
tehnice rominești.

In acest an cartea rominească va 
ti prezentată la 15 expoziții și tir- 
guri internaționale.

38 de 
aproape

cate se

(Agerpres)

C A
I)(Urmare din pag. ajutorilor de meșteri. circa 80 la sută — au fost cuprinși în cursul organizat. Le-au fost date, spre studiu, materiale ce tratau despre calitatea produselor, productivitatea muncii etc., iar trimestrial se face seminarizarea lor.Am dori să mai vorbim despre un factor care a avut o mare însemnătate în îmbunătățirea calității produselor — întărirea compartimentului controlului tehnic de calitate. Unii din controlori sînt tineri, au oi bună pregătire și trebuie sprijiniți continuu pentru ca nici un produs necorespunzător să nu plece pe poarta fabricii. Șeful controlului tehnic de calitate pe fabrică, șefii de sectoare, maiștrii principali fac, periodic, instructaj cu controlorii (celor noț li se dau și instrucțiuni scrise), sînt asistați la rampa de control.Creșterea exigenței a făcut* ca, din rîndul muncitorilor să se facă propuneri interesante privind intensificarea controlului tehnic de calitate. Așa s-a ajuns ca, în toate atelierele secției de preparație a țesăto- riei, să se numească din rîndul

Unii —
L I T A Tmai bune muncitoarecelor . ... _____ .(Elena Dima, Ida Farcaș, Margareta Ol a etc.), responsabile cu calitatea. De două ori pe schimb, acestea controlează de- șeurile fiecărei muncitoare, a- nalizează cauzele, dau îndrumări, fac propuneri către conducerea secției.Toate măsurile luate converg către îndeplinirea principalului obiectiv al întrecerii socialiste — calitatea produselor. în acest sens și-a desfășurat și organizația U.T.M. activitatea sa. în adunările generale U.T.M. s-au desbătut permanent problemele produc, țieiposturile utemiste de control au urmărit cu perseverență contribuția tinerilor la realizarea unor produse care să corespundă cerințelor și e- xigențelor cumpărătorilor. A devenit o obișnuință ca ori de cîte ori un tînăr sau vîrstnic produce țesături sau fire ne- corespunzătoare să fie ajutat de muncitorii cu o calificare mai înaltă, să i se explice cauzele acestor defecte. Acele bucăți care au cele mai multe defecte sînt prezentate în consfătuirile de producție, se analizează în mod temeinic cauzele care le-au generat, se stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea calității. în alte sec. ții, ca de exemplu la filatură, firele necorespunzătoare se expun la vitrina cu rebuturi etc- Toate aceste acțiuni educative au contribuit la creșterea răspunderii față de produsele fabricii.

E A

I

dramatică J

[ Noul magazin alimentar cu 
autoservire din șoseaua Vii
lor din 
gazin

Capitală. Acest ma- 
deservește locatarii 
noilor blocuri

Fotoi AGERPRES

ANGAJEAZĂ

Întreprinderea nr. 7 T.R.C.
Banat

cu sediul în Timișoara str.
Hașdeu nr. 1

Evident, colectivul fabricii noastre și-a pus la inimă calitatea și a făcut pași înainte pe această linie. Dar nu se poate spune că s-au epuizat toate posibilitățile. Mai sînt situații cînd la filatură firele se leagă târziu, se produc fire groase sau duble, cînd la țesătorie, din cauza neatenției se produc defecte, sau nu se rezolvă la timp ruperile firelor din urzeală etc. De aici se desprind mai multe concluzii: tinerii trebuie să acorde o mai mare atenție ridicării calificării, să respecte disciplina muncii, să îngrijească utilajul. Organizarea permanentă a raidurilor- anchetă de către posturile utemiste de control, cu participarea inginerilor, conducerilor secțiilor, muncitorilor fruntași, va contribui mai concret la eliminarea mai grabnică a deficiențelor din munca unor tineri.Eforturile noastre ar fi și mai bogate în rezultate dacă și întreprinderile furnizoare de materie primă — „11 Iunie”- Pitești, întreprinderile textile Galați — ar acordă o inăi mare atenție calității, să primim fire toare, care ne greutăți.Anul acesta plan au crescut. Au sporit și exigențele cumpărătorilor. E normal, deci, ca pe baza experienței dobîndite să ne îmbunătățim continuu munca, pentru ca toate produsele să fie de calitate și mai bună.

Se întîmplă necorespunză- creează marisarcinile de

Muzeul etnografic 
al Transilvaniei

Știți ce se cercetează in acest 
laborator ? Compoziția masei de 
cacao. Calitatea produselor fa
bricii de ciocolată „București" 
se hotărește și aici. Ulemista 
Maria Fometescu asigură Întot
deauna analize de cea mai 

bună calitate.

în Editura politică
a apărut:

— tovarăș, om" 
pag., 4,50 Iei) 
cuprinde documente 
Lenin si amintiri ale 

care aduc noi

„Lenin 
(208

Volumul 
semnate de 
contemporanilor,
date cu privire Ia personalitatea 
marelui conducător al clasei mun
citoare. Materialele din volum 
ilustrează grija caldă a lui Lenin 
pentru om, atitudinea plină de 
considerație față de cei din jur, 
atenția cu care rezolva cererile și 
scrisorile oamenilor muncii. în 
același timp se . vede poziția lui 
Intransigentă față de orice abuz și 
orice manifestare de birocratism.

uni seara, spectatori entuziaști, majoritatea lucrători ai Fabricii de confecții și tricotaje, au întîmpi- nat cu căldură spectacolul prezentat, pe scena Teatrului „C. I. Nottara” de tovarășii lor din echipa artistică, cu piesa lui Al. Voitin, „Oameni care tac”.Lucrarea — cunoscută, făcînd parte dintr-o trilogie pe care dramaturgul a închinat-o eroismului clasei noastre muncitoare, condusă de partid, în lupta pentru fericirea întregului popor.Situată în anii negri ai dictaturii fascisto-antonesciene, acțiunea piesei surprinde un episod tulburător prin dramatismul său, grăitor pentru sentimentul împotrivirii poporului față de regimul fascist și aduce în prim plan figura emoționantă a unui muncitor ceferist comunist, neînfricat luptător antifascist.Despre această lucrare, ca și despre cea care i-a urmat, ca o continuare firească, „Oamenii înving", presa de specialitate a scris la timpul său, relevînd cu satisfacție valorile dramatice reale și subliniind meritul

autorului în abordarea cu succes a unei asemenea tematici, de o deosebită importanță.Spectacolul amintit la început, prezentat de o echipă a sindicatului fabricii de confecții, în regia artistului Paul Si- reteanu, a întrunit, cum spuneam, adeziunea publicului en_ tuziast. Cîteva momente, în-

pășească totuși o anume corectitudine. Păcat că decorul este nu numai dovada unei regretabile lipse de inspirație, dar și' destul de nepropice desfășurării acțiunii. Bine diferențiate, nu numai ca intenție regizorală, cele două grupuri de personaje opuse în cadrul piesei au contribuit, prin jocul

ceasta cauză jocul său a fost pindit de o anume rigiditate — evoluția ulterioară ne-a dezvăluit din partea artistului a- mator o bună înțelegere a rolului, o participare emoționată și convingătoare. De un frumos succes s-a bucurat apoi interpretarea dată de gestionarul Ignat Goldenstein persona-

șoferi pentru autocamioane 
și lăcătuși calificați pentru 

confecții metalice
Se asigură cazare gratuită 

și cantina contra cost.
Plata muncii se face în 

acord, conform normelor în 
vigoare.

Cluj, str. 30 Decembrie 21 
telefon 23—44 

Muzeul este deschis pen
tru vizitatori în fiecare zi 
(afară de luni) între orele 
10—14 și 16—19.

Asigurarea documentării 
pentru cercetători științi
fici, artiști creatori și stu- 
denți — în fiecare zi între 
orele 8—14.

Pe ecranele Capitalei

Cîinele sălbatic Dingovedit prospețime și reacție spontană în participarea la acțiune. In alte roluri au apărut bibliotecara Magda Botez (Rada), o prezență destul de a_ nemică; activista culturală Nicoleta Toia (Maria), fără să depășească nota de corectitudine ; tehnicianul Lucian Ma- vrodin (prof. Banu) forțat, neconvingător ; funcționara Doina Dumitrescu (Flora) afectată și supraveghindu-și cu prețiozitate dicția. Am ținut să subliniem defectele amintite, cu convingerea că ele pot fi evitate de către interpreți cu a- jutorul unei mai serioase munci șl din partea regiei.In sfîrșit, în rolurile anchetatorilor Siguranței, Casapu și Spiru — șeful de producție Ni- colae Constantinescu și bibliotecarul Constantin Panagratiu au făcut serioase eforturi, în parte izbutite, de a ne înfățișa chipul odios al unor brute.In concluzie, trebuie spus că, ținîndu-se seama de posibilitățile evidente de îmbunătățire a interpretării, în continuare, spectacolul își justifică prezența pe scena Teatrului de a- matori al orașului București

O producție a studioului Lenfilm”

de AL Voitin„OAMENI CARE TAC
in inter pi eter ea colectivului artistic al Fabricii 

de confecții și tricotaje — București

deosebi, au avut darul să emoționeze cu atit mai mult cu cit eroii reprezentativi ai piesei și-au aflat o bună întruchipare tocmai din partea unor muncitori. Ne referim în primul rînd la mecanicul Dumitru Miron. Regia a desfășurat o a- tentă și judicioasă îndrumare, deși ni s-a părut că in munca cu interpreții ar fi fost poate necesară o mai severă insistență. De remarcat în primul rînd tonalitatea generală a spectacolului, caracterizat prin unitate și echilibru, fără să se de-

lor, la reliefarea atmosferei brutale și apăsătoare dintre zidurile Siguranței antonesci- ene, unde se desfășoară, cu caracter simbolic, acțiunea, reușind să transmită spectatorului imaginea acelor ani întunecați.Dintre interpreți, reține, cum am spus, atenția prezența în scenă a mecanicului Dumitru Miron, în rolul muncitorului comunist Axinte. Deși la prima intrare în scenă ni s-a părut puțin căm stânjenit de emoție — și din a-

jului Zigu, și vom remarca faptul că artistul amator nu s-a lăsat deloc furat de posibilitatea șarjării, nici de imitarea, întâlnită în alte prilejuri asemănătoare, a interpretului acestui rol pe scena Teatrului Național, Gr. Vasiliu Birlic. Interpretarea sa a avut, tot timpul, acei fior de comic trist, deznădăjduit, și de profundă omenie, pus în valoare cu o dăruire de sine pentru care l-am aplaudat.In rolul studentului Mihai, tînărul Petre Petculescu a do. DINU SARARU

Film distins cu premiul „Leul de aur” la festivalul inter
național de la Veneția 1962 și cu „Palmierul de aur” al Cen
trului național italian de filme pentru tineret.

Filtnul redă cu multă sensibilitate șl plasticitate cinema
tografică puritatea și profunzimea sentimentelor unor 
adolescenți.



DE PESTE DOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Ședința Prezidiului

Consiliului Mondial al Păcii

Declarația F. S. M, 
cu prilejul zilei 

de 8 Martie

Prezențe
romînești

i Se împlinesc astazi șase ani 1 j de cînd poporul ghanez și-a j 1 cucerit independența națio-1 { nală, în fotografiile noastre { ( vă prezentăm două imagini 1 I din Accra, capitala Repu- j 1 blicii Ghana : clădirea par-1 I lamentului (sus) și Casa Ra- j 1 diodifuziunii (jos)| ___ ________ _________ I

STOCKHOLM 5 (Agerpres). La 3 martie la Malmo a avut loc ședința lărgită a Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii în cadrul căreia au continuat dezbaterile pe marginea raportului președintelui executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, J. Bernal, despre securitatea europeană și problema germană și • a raportului lui A. E Kornei- ciuk, membru al. Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, despre campania mondială pentru dezarmare generală și pace.După încheierea discuției generale, Prezidiul a adoptat Apelul către popoarele Europei, Apelul către Comitetul celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, Apelul cu privire la organizarea campaniei de primăvară pentru dezarmare și pace, o rezoluție cu privire la încetarea experiențelor cu arme nucleare precum și o serie de alte documente.Subliniind primejdia unui război termonuclear, Apelul către popoarele Europei cheamă toate popoarele să depună eforturi energice pentru a obține din partea guvernelor lor crearea în centrul Europei a unei vaste zone în care să nu existe arma nucleară, lichidarea tuturor bazelor nucleare străine, reglementarea, pe calea unui tratat internațional, a tuturor problemelor litigioase care au rămas în Europa de pe urma celui de-al doilea

război mondial, recunoașterea de către toate țările a existenței celor două state germane și a actualelor lor frontiere precum și rezolvarea problemei Berlinului occidental în așa fel îneît acest oraș să înceteze de a mai fi centrul războiului rece.Prezidiul Consiliului Mondial al Păcii a chemat pe toți oamenii și organizațiile iubitoare de pace să organizeze în primăvara acestui an, concomitent în toate țările lumii, o vastă campanie de acțiuni în apărarea păcii. Subliniind că omenirea dorește coexistență pașnică, încetarea cheltuielilor pentru înarmare și încetarea pericolului războiului nuclear, Apelul cu privire la prganiza- rea unei campanii de primăvară pentru dezarmare și pace cheamă la organizarea de marșuri, mitinguri, demonstrații, depuneri de petiții și alte forme de activitate luptei pentru pace.Prezidiul a hotărît să convoace șesiunea Consiliului Mondial al Păcii în iunie 1963.
la ale

JAPONIA: Demonstrații 
în sprijinul păcii

FRANȚA: Revendicări ale tineretului

peste hotare

de

MOSCOVA. — Marți seara la Casa oamenilor de știință din Moscova a fost organizat un simpozion pe tema „Ocrotirea și valorificarea naturii în Delta Dunării”. în cadrul simpozionului, cercetătorila Institutul de geografie al Academiei de Științe U.R.S.S., au prezentat o serie de comunicări. Cu mult interes a fost primită comunicarea tov. Ion Velcea, candidat în științe geografice, de la Institutul de geologie și geografie al Academiei R. P. Romine. Comunicarea, însoțită de un bogat material cartografic, a fost consacrată utilizării terenurilor în porțiunea romî- nească a Deltei Dunării, valorificării industriale a bogățiilor din deltă în anii puterii populare și perspectivelor acestei regiuni.

a

llLONDRA 5 (Agerpreș). — în numărul său din 4 martie, influentul ziar britanic „Times” publică un editorial consacrat actualului stadiu al tratativelor de la Geneva în problema interzicerii experiențelor nucleare. în articol se a- rată că există condiții obiective pentru realizarea unui a- cord în această chestiune. „Poziția americană este greu de înțeles”, scrie „Times”. în articol se demonstrează absurditatea cererii americane de a se efectua mai multe inspecții anual pe teritoriul țărilor care ar putea face experiențe nucleare subterane. în condițiile actuale, se explică în articol, orice încercare de a încălca în mod clandestin un acord de interzicere a experiențelor nucleare, ar fi prea dificilă și

nerentabilă pentru ca cineva să fie tentat să o facă.„Times”, cere pe un ton categoric guvernului britanic să ia o inițiativă care să scoată tratativele din impas. „Nu s-ar întîmpla nimic rău, ci, dimpotrivă, s-ar putea realiza mult dacă s-ar explica în mod limpede americanilor că dacă vor continua să respingă oferta referitoare la trei inspecții va însemna că fug din fața logicii militare și științifice”.în încheierea articolului se spune : „Dacă nu cumva guvernul britanic are de gînd să facă el însuși noi experiențe nucleare este greu de înțeles de ce nu întreprinde nici acțiune politică pentru a ieși din actualul impas de Geneva”.

TOKIO — La 3 martie a a- 
vut loc în întreaga Japonie un 
nou val de acțiuni comune ale 
oamenilor muncii japonezi în , 
lupta pentru pace, pențru apă
rarea drepturilor lor vitale. 
Mari mitinguri și demonstrații 
la care au , participat zeci de 
mii de persoane au avut loc în 
regiunile în care se află baze 
militare americane și anume 
la Yokosuka, 
Misava Și alte 
neze.

Sasebo, Kobe, 
porturi japo-

ăsfoind paginile zia
relor franceze gă

sești numeroase știri, 
relatări, informații 
privind viața și 
lupta tinerei gene
rații a Franței. Ne

vom opri astăzi asupra a două 
acțiuni de luptă ale tinerilor 
francezi pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

într-un interviu acordat ziaru- 
rului „L’Humanite", Georges 
Seguy, secretarul general al Fe
derației feroviarilor din Confe
derația Generală a Muncii vorbe
ște despre conferința sindicală 
de Ia Nisa a tinerilor feroviari. 
Așa cum aflăm din interviu, 
Conferința de Ia Nisa, la care 
au participat 650 tineri fero
viari, a avut drept scop mai buna 
organizare și intensificarea lup
tei tinerilor, în cadrul sindicate
lor, pentru apărarea intereselor 
lor vitale.

Georges Seguy relevă situația 
dificilă a 
lariul lor 
unei vieți demne, iar condițiile 
de locuit sînt, de cele mai multe 
ori, deosebit de grele.

Conferința a dezbătut princi
palele probleme ale antrenării 
tinerilor, alături de feroviarii 
vîrstnici, în lupta pentru drep
turile lor. Au fost stabilite o 
seamă de revendicări și acțiunile 
pentru satisfacerea acestora.

„Strîns legate de revendicările 
de ordin economic și social — 
arată secretarul general al Fede
rației feroviarilor --- ■ au fost 
obiectivele pe plan politic. Ast
fel, numeroși delegați, aprobați 
în unanimitate de tinerii parti- 
cipanți la conferință, și-au expri
mat indignarea față de alianța 
de Gaulle — Adenauer. Prezența 
la conferință a delegațiilor fră-

tinerilor feroviari. Sa- 
este sub necesitățile

țești din Cuba și Italia precum 
și mesajele de salut primite din 
partea sindicatelor feroviarilor 
din numeroase țări au prilejuit 
vii manifestări de prietenie și so
lidaritate muncitorească interna
țională".

...Din presa franceză am aflat, 
de asemenea, despre o acțiune 
privind altă categorie de tineri 
francezi. E vorba de întâlnirea 
națională a școlarilor organizată 
de Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Tinerelor Fete 
din Franța. 750 de delegați re
prezentând elevi din 300 de li
cee, școli pedagogice și tehnice 
s-au întrunit timp de două zile 
la Paris pentru a examina îm
preună condițiile de viață și în
vățătură și a stabili ce acțiuni 
trebuie întreprinse în vederea 
satisfacerii revendicărilor lor.

Participanții la întîlnire au 
vorbit pe larg despre lipsa acută 
de localuri școlare și de profe-

sori. S-a arătat totodată că în 
iarna aceasta, ca urmare a ne
păsării autorităților, unele școli 
au fost nevoite să suspende multă 

din lipsă de 
Mulți delegați au 

pe

vreme cursurile 
combustibil, 
subliniat urmările nefaste 
care Ie au supraaglomerarea cla
selor, lipsa de profesori și în ge
neral, condițiile grele de învă
țătură asupra posibilității elevilor 
de a se pregăti temeinic.

în moțiunea adoptată la sfîrși- 
tul acestei întîlniri, cei 750 de 
delegați au cerut alocarea unor 
fonduri corespunzătoare pentru 
construirea de localuri școlare și 
angajarea unui număr sporit de 
profesori precum și crearea unor 
condiții care să permită elevilor 
să aibă la dispoziție cărți de li
teratură și știință (subvenții pen
tru biblioteci) și să practice 
sportul (crearea de terenuri spor
tive).

PRAGA 5 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei internaționale a femeii — 8 Martie — Federația Sindicală Mondială a dat publicității o declarație în care adresează salutuf său fierbinte și prietenesc femeilor din toate țările și le asigură că sprijină întru totul lupta lor neobosită pentru recunoașterea și lărgirea drepturilor lor, pentru progres social și pace.
în declarație se anunță că 

F.S.M. a convocat a doua con
ferință sindicală internaționa
lă pentru problemele femeilor 
muncitoare, care va avea loc 
la București, în octombrie 
1963.

Din jurnalul 
unui cosmonaut 

sovietic...

M. B.

Mitingul tinerilor atenienin semn de protest împo- 
/ triva intenției guvernului 

*• de a revizui actuala con
stituție, la 4 martie a avut foc 
la Atena un miting al tinere
tului muncitor și ai studenților 
pentru apărarea democrației. La

miting au participat cîleva mii 
de persoane.

„Fascismul nu va trece 1", 
„Democrație /", „Unitate — în 
luptă", au scandal participanții 
la miting.

DE CE AU PROTESTAT
TELESPECTATORI! FRANCEZI

din
Dezbaterile

ComunelorCameraLONDRA 5 (Agerpres). — La 
martie au început în Camera4

Comunelor dezbateri în proble
mele apărării. La baza dezbate
rilor se află „Cartea Albă" cu 
privire la politica guvernului 
în domeniul apărării, dată pu
blicității nu de mult.

Deschizînd dezbaterile, Thor- 
neycroft, ministrul de război, a 
declarat că Anglia va miza și 
de acum înainte pe așa-numitul 
„mijloc de reținere" nuclear 
independent. Recunoscînd nive
lul ridicat al cheltuielilor mili
tare, el a spus că pentru anii 
următori, nu se prevede nici o 
teducere a acestor cheltuieli.

In cuvîntarea sa, laburistul 
Denis Healey a criticat cu as
prime politica guvernului. El a 
subliniat că pentru ca Anglia

să supraviețuiască ca națiune, 
politica ei în problemele apără
rii trebuie să contribuie la în
cetarea cursei înarmărilor și la 
preîntîmpinarea răspîndirii ar
mei nucleare.

Vorbitorul a întrebat de ce 
guvernul nu răspunde Ia pro
punerea Uniunii Sovietice cu 
privire la încheierea unui pact 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, El a 
criticat hotărîrea guvernului de 
a men(ine ficțiunea „mijlocului 
de reținere" nuclear indepen
dent și a exprimat totodată 
atitudinea negativă a laburiști
lor față de planul creării „for
țelor nucleare multilaterale' 
ale N.A.T.O.

PARIS 5 (Agerpres). — După 
cum se știe, televiziunea france
ză este una dintre puținele tele
viziuni europene care nu a con
sacrat emisiuni marii bătălii de 
pe Volga, cu toate că a avut 
prilejul de a transmite emisiu
nea deosebit de interesantă rea
lizată de Rossif și așteptată în 
zadar de telespectatorii francezi.

La 1 martie, telespectatorii au 
vizionat totuși o emisiune despre 
marea bătălie de pe Volga. Ea a 
constituit însă o surpriză dintre 
cele mai neplăcute : marea bătă
lie a fost prezentată din unghiul 
de vedere al hitleriștilor înfrînți. 
Istorica victorie a ostașilor so
vietici, care a jucat un rol hotă- 
rîtor în eliberarea Europei, și 
deci și a Franței, a fost expusă 
în mod denaturat de un fost co
lonel german care a folosit 
teriale ale arhivei de filme 
ziste și s-a autorecomandat
martor ocular al evenimentelor 
din 1943. Întreaga emisiune a 
fost pregătită in R.F.G. Ea cu
prinde elogii penibile la adresa 
„eroismului” cotropitorilor fas
ciști, alături de încercări nu mai 
puțin penibile de a minimaliza

ma* 
na- 
ca

Economia americană bate pasul pe loc

Serviciul de presă al zia
rului „New York Herald 
Tribune" a difuzat un 

articol semnat de A. Glass, în 
care sînt analizate perspecti
vele economiei americane. „E- 
conomia americană, care a 
căutat timp de doi ani să se 
redreseze după cea de-a patra 
recesiune postbelică, se spune 
în articol, bate astăzi pasul pe 
loc".

In. lumea afacerilor incerti
tudinea rămîne tema princi
pală. La sfîrșitul iernii consu
matorul american a devenit 
circumspect, iar corporațiile 
manifestă, ca și înainte, reți
nere în ceea ce privește acu
mularea .rezervelor de mărfuri 
și investițiile de capital.

Temîndu-se ca nu cumva 
presiunea aburului din caza-

nul economic să coboare pînă 
la ultimele diviziuni, adminis
trația Kennedy se face luntre 
și punte pentru a obține din 
partea Congresului o reducere 
considerabilă a impozitelor, cit 
nu e prea tîrziu.

„Ministrul finanțelor, Dillon, 
scrie Glass în continuare, ad
mite chiar în comentariile sale 

: mai .sirtcere că reducerea im
pozitelor preconizată de Ken
nedy nu va salva poate, eco
nomia de o nouă recesiune, 
deși, desigur, el speră că o re
cesiune va putea fi evitată. 
Dar, după cum a observat dl. 

. Dillon, ciclurile de afaceri 
constituie, dupădt se pare, uri 
element integrant al societății 
noastre".

Potrivit spuselor lui Glass, 
in rîndurile „economiștilor din

anturajul guvernului" proble
ma șomajului este cea care 
stîrnește o deosebită îngrijo
rare. Amintind că „șomerii a- 
mericani reprezintă în prezent 
5,8 la sută din totalul brațelor 
de muncă", corespondentul a- 
rată că dezvoltarea rapidă a 
automatizării răpește acestor 
oameni pină și posibilitatea de 
a găsi de lucru.

„Dacă se ține seama de 
creșterea populației, subliniază 
Glass, asemenea tendințe în
seamnă că în următorii zece 
ani Statele Unite vor avea ne
voie de 41 milioane de noi 
locuri de muncă numai pentru 
a împiedica creșterea șomaju
lui".

Este puțin probabil ca cine
va să conteste imposibilitatea 
pentru S.U.A. de a rezolva a- 
ceastă sarcină.

'Acest document fotografic vorbește despre teroarea cruntă prin care guvernanții diemiști 
încearcă să înăbușe lupta de eliberare dusă de poporul Vietnamului de Sud. Soldați die

miști atacă cu sălbăticie un sat sub motivul că acolo activează forțele patriotice.

■Ml TI Rl1 • SClIRT E ȘTI R1
• PARIS. — în ciuda ordinului 

de rechiziție dat de autorități, 
' peste 120 000 de mineri din bazi
nele Nord și Pas de Calais au 
reluat, în dimineața zilei de marți, _ __ _
greva începută săptămîna trecută. neața ’de's martie, la”invita- ția guvernului • Mexicului, Josef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a părăsit Varșovia îndreptîndu-se pe calea aerului spre Mexic. El este însoțit de Marian Naszkowski, . , , - .ministru adjunct al Afacerilor Externe al R. P, Polone, și alte ”” persoane.

tori francezi au declarat marți o 
serie de greve parțiale în spriji
nul celor 200 000 de mineri.

însemnătatea zdrobirii lor de că' 
tre armatele sovietice.

Numeroși telespectatori au pro
testat cu indignare împotriva a- 
cestei emisiuni, formulînd critici 
la adresa unei asemenea „colabo
rări culturale”, în spiritul recen
tului tratat franco-vesfgermau. 
Ei au arătat că nici măcar tele
spectatorii din R.F.G. nu au fost 
puși în situația de a privi o a- 
semenea emisiune. In R.F.G. s-a 
prezentat la televiziune un alt 
film consacrat bătăliei de pe Vol
ga, care i~a nemulțumit pe purtă, 
torii de cuvînt ai revanșismului. 
(Unul dintre ei, criminalul de 
război Foertsch, în prezent in
spector general al Bundeswehru- 
lui, a încercat, dar fără succes, 
chiar să interzică această emisiu. 
ne. în schimb a luat măsuri ca 
ea să nu fie vizionată de mili
tari vesfgermani).

MOSCOVA. — Revista „Avia* 
ția și cosmonautica” a început să 
publice file din jurnalul unui pi
lot cosmonaut, al cărui nume nu 
a fost anunțat.

Autorul scrie că cosmonautica 
a încetat de a mai fi doar o 
orientare în știință sau un dome, 
niu al științei, astăzi ea repre
zintă o activitate concretă a o* 
mului. Pentru ca să devii cosmo
naut în accepțiunea largă a a- 
cestui cuvînt și să nu fii un sim
plu „birjar cosmic” ești nevoit 
să înveți, să înveți mult și per 
severent, fără să neglijezi insta
lațiile speciale și sportul. Pro
gramul de pregătire a celor care 
sânt numiți cosmonauți — 5, 6, 
7 etc nu mai este același ca în 
trecut. După zborurile lui Gaga
rin, Titov, Nikolaev și Popovici, 
pe baza dărilor de seamă și re
comandărilor lor, in program au 
fost introduse corective și com
pletări.

Răspunzînd la întrebarea pe 
care și-a pus-o sie însuși de ce 
ne avîntăm în Cosmos ? — pilo
tul cosmonaut scrie : fiecare 
dintre noi dorește ca zborurile 
iu Cosmos să ajute oamenii să 
rezolve mai repede și mai bine 
treburile pămîntești, să facă ca 
viața pe Pămînt să fie și mai mi
nunată. Va trece un timp oareca
re și în Cosmos vor lua ființă 
observatoare permanente, sateliți 
pentru retransmiterea emisiuni
lor de radio și televiziune, stații 
meteorologice extraterestre care 
vor prevedea timpul pe plan 
mondial, stații pentru alimen
tarea navelor interastrale. în a- 
cest vast program zborurilor cos
mice ale omului li se rezervă un 
rol excepțional. Tocmai pentru a- 
ceste zboruri se pregătesc cosmo- 
nauții sovietici.

însemnări
VJWWA: Țară bogată

cu oameni săraci

I
■ Ca. și în bazinul Lorenei, la grevă 
participă aproape totalitatea oame
nilor muncii.

Corespondenții agențiilor de pre
să occidentale au transmis în tot 
cursul zilei de 5 martie numeroase 
știri din care rezultă succesul total 
al acestei acțiuni revendicative. 
,.Greva este totală începînd de azi 
dimineață în toate minele de căr
buni franceze — transmite agenția 
France Presse. Minerii din regiu
nile din nord (aproximativ 140 000) 
s-au alăturat acestei mișcări în 
ciuda ordinului de rechiziție din 
partea guvernului, fapt care îi face 
pasibili de o pedeapsă pînă la un 
an închisoare". în bazinul carbo
nifer Lorraine, transmite aceeași 
agenție, comitetul central de grevă 
,a. dat publicității un comunicat în 
Jc^re, ridieîndu-se împotriva pre- 
isiunilor și amenințărilor față de 
salariăți pentru a-i obliga să se 
înapoieze la lucru, declară că 
„orice sancțiune sau amenințare 
va antrena o ripostă imediată din 
partea greviștilor".

Aproximativ 500 000 de munci-

■ a--------------------------------------
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• VARȘOVIA. — în dimi-

• NEW YORK. — După cum 
transmite agenția TASS un grup 
de ziariști sovietici au cerut auto
rităților S.U.A. aprobarea pentru 
a face o călătorie prin acele state 
și districte sudice ale S.U.A. unde 
se permite vizita cetățenilor sovie
tici. Nefiind nici o obiecțiune zia
riștii sovietici au plecat cu avionul 
din New York. Ajungînd însă la 
primul punct al călătoriei, orașul 

-New Orleans (statul Louisiana), un 
agent al serviciului local de sigu
ranță le-a comunicat că deplasarea

primul ministru italian, Fanfani, nu 
au depășit în discuțiile
„nivelul convorbirilor 
rare“. Ziarele italiene 
guvernul Fanfani nu-și 
mite în actualele împrejurări, cînd 
este practic demisionar în vederea 
alegerilor parlamentare din aprilie, 
să ia hotărîri care să angajeze 
politica externă a țării.

lor de luni 
de explo- 
notează că 
poate per-

New York, a avut loc conferința 
consacrată celei de-a 20-a aniver
sări a Consiliului national pentru 

' prietenia americano-sovietică.

• MOSCOVA. - Ministerul 
Apărării al U.R.S.S. a instituit 
noua 
naut“ clasa I>
IlI-a.

Clasele sînt stabilite in felul 
următor: clasa a IlI-a prin- 
tr-un ordin al comandantului 
suprem al forțelor militare 
aeriene pentru un singur zbor 
cosmic ; clasele a Il-a și I — 
printr-un ordin al ministrului 
apărării al U.R.S.S. pentru 
două sau trei zboruri cosmice.

insignă „Pilot-cosmo- 
a Il-a și a

zisă'. Corespondenții au fost ne- 
voiți să se întoarcă cu avionul la 
New York.

Aceste acțiuni ale Departamen
tului de Stat fac și mai dificilă ac
tivitatea corespondenților sovietici 
în S.U.A.

• ROMA. — în cercurile poli- 
lice din Roma se subliniază lipsa 
de rezultate concrete a vizitei pfe 
Care a întreprins-o în capitala Ita
liei Livingston- Merchant, trimis 
special al președintelui Kennedy. 
Vizita Iui Merchant Ia Roma ca și 
în alte capitale vest-europene a a- 
vut ca scop discutarea creării 
„forței nucleare multinaționale", 
preconizată de S.U.A. în cadrul 
pactului nord-atlantic. Surse ita
liene au anunțat că Merchant și

• LONDRA. — Telespectatorii 
britanici au avut la 4 martie o 
surpriză : pe micul ecran a apărut 
chipul lui George Bidault, Jost mi
nistru francez, care se află în pre
zent în exil ca lider al organiza
ției O.A.S., care a acordat un in
terviu filmat unui reporter al 
B.B.C. In cele cîteva minute ale . 
interviului, Bidault n-a pregetat 
să se laude că „are șanse" să re
vină în Franța, dar la întrebarea 
pe ce căi anume, el a devenit mai 
discret, declarînd că „acesta este 
.un secret' tehnic". >

Telespectatorii britanici au fost 
surprinși nu atît de conținutul de- 
clarâțiilor actualului conducător 
al O.A.S.-iștilor, ci de însăși apa
riția - sa ■ la ^televiziunea britanică, 
fapt'care reprezintă un nou'episod 
în disputa franco-engleză.

• NEW YORK. — La 3 martie 
la hotelul „Belmone Piaza", din

LENINGRAD. — Șoferul Ni- 
golai Gorskov, care în timpul 
unui accident de automobil a 
fost străpuns de o țeava de oțel 
cu diametrul de 6 cm, a rămas 
în viață și a putut să se reîn
toarcă la ocupațiile sale. Pentru 
a i se veni în ajutor, la locul ca" 
tastrofei, în afară de ambulanța 
salvării, a fost adusă instalația 
mobilă de sudură autogenă. Țea- J 
va care străpunsese trupul șofe
rului a fost tăiată la ambele ca
pete cu aparatul Je sudură.

Nikolai Gorskov în vîrstă de 
31 de ani, a fost salvat grație 
iscusinței chirurgului. Medicii au 
fost uimiți cînd s-au convins că 
lovitura îngrozitoare nu a afec
tat organele interioare, deși s-a 
constatat că a fost denudat un 
rinichi, iar țeava se afla chiar 
pe artera circumflexă iliacă su
perficială. Operația a durat două 
ore. în prezent, Gorskov conduce 
din nou un taxi.

• ROMA. — La 4 martie a avut 
loc în Italia o zi de luptă a țăra
nilor pentru lichidarea sistemului 
feudal al dijmei și pentru trecerea 
pămîntului în proprietatea celor 
ce-1 muncesc. In diferite centre 
agricole, ca Empola, Piombino, Al
tamira, Caserta etc., au avut Ioc 
mitinguri ale țăranilor în sprijinul 
revendicărilor lor.

• PARIS. — La 4 martie pre
ședintele Franței, de Gaulle, l-a 
primit' pe primul ministru al Gre
ciei, Karamanlis, care se află la 
Paris într-o vizită neoficială.

Agenția France Presse relatează 
că de Găulle și! Karamanlis au 
discutat probleme cu privire la 
Europa și vizita pe care președin
tele Franței urmează s-o facă în 
Grecia în cursul lunii mai.

• TRIPOLI. — In regiunea 
vechiului oraș libian Barka, 
strus ' de'cutremurul din 21 
bruarie, continuă să aibă 
mișcări seismice. în urma 
nau cutremur, produs acum 
va zile, și a oscilațiilor prelungi
te, clădirile foarte avariate din 
oraș au fost distruse aproape 
complet.

(li
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unui 
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calitățile din Venezuela au fost readuse în atenția opi
niei publice mondiale prin actul curajos al unui grup 
de patrioți. Capturarea navei „Anzoategui” de către 
membri ai Frontului de eliberare națională a avut un 
puternic răsunet în lumea largă. Itinerariul vasului a 
fost urmărit pretutindeni cu emoție și viu interes. în 
prezent, patrioții venezueleni au ajuns în Brazilia, unde

Ii s-a acordat azil politic,
în zilele cînd patrioții de pe „Anzoategui” erau urmăriți de vasele 

de război venezuelene, precum și de flota și aviația americană, în în- 
treaga Venezuelă s-a ridicat un val de solidaritate cu luptătorii de 

g pe această navă. Agențiile de presă internaționale anunță că poliția 
din Caracas, din ordinul autorităților a deschis focul împotriva mun
citorilor și studenților care au demonstrat în semn de solidaritate cu 
patrioții de pe „Anzoategui”.

Aceste evenimente au coincis cu voiajul președintelui Venezuelei 
la Washington, voiaj care a avut drept scop să intensifice penetrația 
capitalului nord-american în Venezuela și să consolideze șubredul 
regim antipopular al lui Betancourt.

Subordonarea regimului din Venezuela față de monopolurile nord- 
americane, însoțită de reprimarea sălbatică a luptătorilor pentru o 
independență deplină și libertăți democratice, n-au fost socotite su
ficiente de către cele mai reacționare cercuri din S.U.A. Recent, re
publicanul William Cramer luînd cuvântul în Camera Reprezentan
ților a Congresului S.U.A. a cerut punerea de noi condiții în legă
tură cu prelungirea „ajutorului” american cerut de Betancourt. Prin
tre altele, acest reprezentant al ultrarcacționarilor din S.U.A. pre
tinde punerea partidului comunist în afara legii, înlăturarea din 
aparatul de stat și din organele de învățămînt a tuturor elementelor 
democratice. „Ajutorul” ar urma să fie, de asemenea, condiționat de 
renunțarea guvernului venezuelean la orice măsuri privind naționali
zarea sectorului particular al economiei venezuelene, urmînd totodată 
ca pe plan extern Venezuela să continue politica anticubană.

Acest amestec direct în treburile interne ale Venezuelei nu con
stituie un fenomen neașteptat pentru opinia publică latino'americană, 
căreia îi este bine cunoscut faptul că regimul Betancourt a înfeudat 
țara monopolurilor nord-americanc.

Venezuela constituie un teren deosebit de favorabil pentru investi
țiile străine, care totalizează o sumă de peste 6 miliarde de dolari. 
Atrase de marile bogății ale acestei țări, monopolurile din S.U.A, 
și-au plasat aici 60 la sută din totalul investițiilor lor în America 
Latină. Potrivit unor statistici citate de ziarul „WALL STREET, 

i” și „Standard 
au realizat într-un singur an un profit net de

i
i

i

i
i
i
I
i
B JOURNAL”, firmele „Creole Petroleum Corporation'
■ Oil of New Jersey” au realizat într-un singur an ui

1 850 milioane dolari numai din exploatarea petrolului. în primul tri
mestru al anului 1962 ele au obținut o creștere de 25 la sută față

Ide profiturile precedente. Statului venezuftlean îi revine doar o... șe- 
sime din valoarea petrolului extras de trusturile străine. Venezuela 
este o țară bogată cu oameni săraci.

, Sutele de mii de șomeri ai Venezuelei (la o populație de numai 
7 400 000 locuitori) reprezintă un rezultat rușinos al dominației

I
B străine în această țară. Nu demult însuși ziarul „NEW YORK HE.
■ RALD TRIBUNE” a recunoscut că „în capitala celei mai mari țări 
I exportatoare de petrol din lume

mizerie”.
un sfert din populație trăiește în

Iîn fața creșterii continue a nemulțumirii maselor, Betancourt a 
dezlănțuit o cruntă prigoană împotriva patrioților. Rînd pe rînd au 

fost desființate libertățile constituționale. Peste 800 de patrioți au 
fost uciși, aproximativ 19 000 de oameni au fost arestați și supuși 
torturilor.

Teroarea, departe de a fringe rezistența patrioților, întețește și 
mai mult lupta pentru libertate și o viață mai bună a poporului Ve« 
nezuelei. în țară se intensifică mișcarea de partizani. Epopeea vasil* 
lui „Anzoategui” a scos în relief această realitate.
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