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Pioducție ritmică,
clin armele zile ale anului !

\\\^
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Realițari aie

Construcții de locuințe
De curînd, pe șoseaua Viilor, 

s-au terminat lucrările de montai a 
două noi blocuri de locuințe 
cu cite 192 apartamente, trecîndu-se 
la finisajul lor. Pe aceeași arteră a 
început montarea altui bloc, ' din 
panouri mari prefabricate.

Constructorii grupului 4 șantiere 
pregătesc darea în folosință a încă 
trei blocuri : unul cu 48 apartamen
te, altul cu 128 și un al treilea cu 
256 apartamente.

Menționăm însă că munca cons
tructorilor este îngreunată de faptul 
că uneori proiectele se trimit cu 
întîrziere, sînt incomplete sau au 
greșeli.

AURELIAN VINTILÄ 
inginer

Premieră 
teatrală

CLUJ (coresp. 
„Scinteii“). — 
Colectivul Tea
trului maghiar de 
stat a prezentat 
în iafa publicu
lui clujean o 
nouă premieră : 
„La poarta Bran
denburgului“ de 
E. M. Remarque. 
Regia aparține 
Iui Bereczky Pé
ter. Aceasta este 
cea de-a 4-a pre
mieră a teatrului 
in actuala sta- 

I giune.

Mobilă pentru un oraș

PLOIEȘTI (cop. „Scîeii“). — ] 
La instalația dplventai a bio- I 
cului de ulei de rafinai Teica-J 
jen, muncitorii i tehnionii sei 
străduiesc să cnă din aceeași j 
cantitate de rcrie priă mai j 
multe produse loliere fde bună ) 
calitate. încă c primei zile ale J 
anului ei au spt randaentul în . 
uleiuri solvent.' de I 73,89 la l 
sută, cit este anificafla 79 la j 
sută, realizînd fel pestplan 109 j 
tone uleiuri. îiitrecer(S-au evi- J 
dentiat operatd Consntip . Mi-) 
nea, rafinorul Păun I alții. I

Realizări inmate » obtinut . .■ ____ !
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! și colectivele muncăde la in- j 
I stalația nr. 1 distilat în vida j 
( păcurei, cei la inslația de 1 
I bitum nr. 1 T..............
t instalația D.V.âe pilei s-au pre-
l lucrat peste pederilț planului, ■ 

în primele (lotcile alșioului an, j 
( 329 tone mate primă.iar consu- j 
f mul specific (combutbil a fost J 
f redus cu 10 iută.

cei la inslația de I
1 șin altțsectii. La J 
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De hirceput
Bupă fraonala sărbătoare a 

anului n fabriile și uzinele 
și-au redeschis rțile. Ingourile mari 

de oțel se răsic subciocanele for
jelor, la strung s-au repartizat de
sene și metal enfru noile piese... 
Astfel, întrepierile mari și mici, 
republicane s de interes local, 
metalurgice ortextih, și-au reglat 
mersul pentru roduifie ritmică chiar 
de la început.

E prima zi muncii din noul an... 
abloul ie

00 șini agie București este, în 
asența, aceTâși T6f restul^ anului. 
Domnește o ‘'date intensa, o at
mosferă de b Proiectanfn stau la 
planșetele lor» care s-au conturat 
de-acum multn tipuri e nor de pro
duse ce vor, ' curînd in fabricație, 
între acestea” tipuri de pompe 
folosite la iria terenurilor secetoa
se șj în alteouri.

De la séele prelucrătoare au 
început să «scă primele loturi de 
piese și mor bucuroși de această 
promifăfoardmicilafe a producției, 
au început Iile. Muncitorii din bri
găzile cond de Nicolae Dinu și 
Gheorghe Imonfează subansambte 
pentru semiarea de porumb.

_  Avemprezrnt, în sector a- 
proape 40 tă dn piesele necesare 
pe această —apreciază unul din 
maiștri, adid : Km pornit bine de 
la începutiului

Cîteva sJe cule, dispozitive și 
verificafoaurepînă acum au sfat 
în rafturi, pĂSăfife pentru noile 
produse, sJu> în secții și ateliere. 
Tehnologiile’5-80 gîndit din vre
me la tof'fac acum pregătirea 
fabricației h un agregat unic în 
felul lui, (vintra în producție de 
serje _  j^e recoltat mazăre. Un
dispozitiv egefe va smulge din 
pămînf ră’ acestei plante care 
se înfrățe^ol ca iedera, și o va 
depozita sl în rînduri drepte, 
ca fînul O5a5‘-

în labcuzinei continuă munca 
de cerce fac experiențe pentru 
stabilireăulu' tehnologic al unor 
piese diinoxidabil, pentru in
dustriile 5' alimentară. Au loc 
discuții legătură cu extinderea

de pompe și ma-

CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii“). 
— Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la fabrica de ciment din Medgi
dia au început munca în acest an 
hotărîți să dezvolte succesele obți
nute în 1961. în primele 3 zile de lu
cru, planul de producție al între
prinderii a fost îndeplinit la toate 
sortimentele. Cimentiștii au realizat

184

în 
Ne-

cimeiîiiștsioH*
peste plan 504 tone klinker și 
tone ciment.

În aceste zile s-cru evidențiat 
muncă Nampu Dumitru și Izmail
gip, de la morile brute, șeful de tură 
cuptorar Zanet Ion și cocătorul 
Stoian Mircea, morarii Berechet 
Constantin și Duleș Geafer și alții.

De ce masuri de ultim moment?
TIMIȘOARA (coresp. „Scînfeii"). — 

în întreprinderile timișorene munca s-a 
desfășurat intens chiar din prima zi a 
noului an. I.a „Electromotor", la fiecare 
loc de muncă s-a lucrat din plin. La 
„Tchnomefal", constructorii de mașini 
agricole lucrează de zor la pregătirea 
subansamblelor pentru viitoarele pro
duse.

Nu tot astfel se prezintă lucrurile la 
fabrica de ciorapi din Timișoara. Aici 
datorită faptului că nu s-au luat din timp 
măsurile necesare, munca în prima zi a 
anului nu s-a desfășurat în condiții sa
tisfăcătoare.

— Se fac ultimele pregătiri — ne-a 
spus inginerul șei Ion Sebeștin.

De ce nu s-au făcut aceste pregătiri 
mai din vreme, mai ales că planul de 
producție pe 1961 a fost realizat încă 
de la 15 decembrie? La această fabrică 
de multe ori pierderile de timp se 
datoresc proastei organizări a muncii și 
a producției Este necesar ca aceste lip
suri să fie înlăturate 
pentru ca muncitorii și
aici să-și poată realiza ritmic sarcinile 
de plan.

cîf mai grabnic 
tehnicienii de

o bună organizare a muncii
procedeelor avansate în fumătorii — 
metode care au adus uzinei în anul 
trecut economii de peste un milion lei. 
Masele plastice cuceresc tot mai 

mult teren în sfera industriei. 
Aceasta face ca fabrica de mase plas
tice „București" să-și freacă treptat 
întreaga fabricație pe produsele ne
cesare industriei. Planul de producție 
pe anul acesta prevede o creștere de 
35 la sută față de anul 1961. Uzina 
are asigurate contractele economice
■dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Przzz cîteva întreprinderi 
din Capitală
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pentru întreaga capacitate stabilită. 
Și oamenii au început lucrul cu a- 
celași spor din fot cursul anului trecut.

Petre Zburlan, șeful controlului teh
nic, spune i

— Ne-am pregătit din vreme pen
tru multe produse noi. O bună parte 
din S.D.V.-uri sînt gafa. Lucrăm intens 
la matrițe.

Conducerea fabricii urgentează de
mersurile pentru ca beneficiarii să-și 
aducă matrițele lor pentru piesele co
mandate. Aceste matrițe vor mai fi 
experimentate în uzină, verificate de 
control și în fabricație.

Și totuși — totuși ceva pare să 
meargă cu încetineală. Șeful produc
ției, un inginer în vîrstă, spune cu o 
oarecare rezervă :

— Se află în curs lansarea planului 
de pregătire a fabricației.

Abia se află „în curs“. El nu spune 
pe șleau „sînfem întîrziați".

Sarcina de plan a uzinei pe '62 este 
substanțial mărită. Industria electro
tehnică, aceea a construcțiilor de ma
șini, agricultura, șantiere de construc
ții — pentru care va lucra în princi
pal fabrica de mase plastice în anul 
acesta — vor avea nevoie de piese 
la timp. Atunci de ce se tărăgănează 
pregătirea fabricației ?

Constructorul, împrejmuit de sche
le, lucrează la unele amenajări... 
Jos, în hală, se montează ringuri. La 

altele, producția continuă. Filatura Ro- 
mînească de 
an cu forjele

Conducerea întreprinderii și comi
tetul de partid au definitivat planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pentru 
producția anului 1962. Peste 100 de 
propuneri, făcute de muncitori și 
tehnicieni, cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan, au fosf cuprinse în acesf 
plan. De altfel, unele din ele se și afiă 
în curs de aplicare. în atelierele pro
prii se modernizează mașinile de piep
tănat. Două sînt gafa. Vechea secție 
se modernizează și ea, prin aplicarea 
de trenuri de laminaj de mare întin
dere. Pretutindeni se văd lăcătuși și 
monfori. La -indicațiile tehnologilor, 
aceștia reampiasează din mers unele 
mașini pentru un flux tehnologic mai 
rațional.

Atenția este concentrată, în mare 
măsură, spre hala imensă a noii filaturi 
care a intrat parțial în funcțiune în 
luna trecută. în fața comitetului de 
partid, a întregului colectiv stau sar
cini deosebit de importante. Nu-i vor
ba numai de măsuri temeinice pen
tru a se asigura îndeplinirea, zi de zi 
a planului de producție, serios mărit, 
în parte pe baza intrării în funcțiune 
a noii filaturi — ci și de pregătirea de 
muncitori cu o bună calificare profe
sională care să folosească cîf mai bine 
mașinile. în curînd se vor deschide 
cîteva cursuri de calificare ; peste 
20 de filatoare fruntașe în producție 
din hala veche, în majoritatea lor

ȘT. ZIDĂRIȚA

(Continuare în pag. III-a)

Recepție oferita 
de ambasadorul Cubei la București

v Noutăți
C. E. C. 1962

DEVA (coresp. „Scînfeii“) 
Zilnic magazinele de mobi
lă din orașele regiunii Hu
nedoara cunosc o mare 
afluență- de cumpărători. 
La Hunedoara, Deva sau 
în Valea Jiului unde s-au dat 
în folosință anul acesta un 
mare număr de apartamen
te, mineri, siderurgiști și alți 
oameni ai muncii și-au cum

părat mobilă nouă.. Estp 
grăitor faptul că în cursul 
anului 1961 unitățile comer
ciale din regiunea Hune
doara au vîndut oamenilor 
muncii mobilă în valoare 
de peste 54 milioane lei. 
Mobila vîndută ar fi sufi
cientă pentru mobilarea 
unui oraș nou cu peste 
13.500 apartamente.

* Ambașadoi-ul extraordinar și ple
nipotențiar al Cubei la București, 
Manuel Yepe Menendez, a oferit 
miercuri seara o recepție în saloa
nele Casei centrale a armatei cu 
prilejul celei de-a treia aniversări 
a victoriei revoluției cubane.

La recepție au luat parte tovară
șii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Chivu Stoică, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu. Leontin Sălă.jan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea,-Avram Bu- 
naciu, Corneliu Mănescu, ministrul

------- tr.■. ;

Afacerilor 
siliului de 
tofi ai instituțiilor .centrale și or
ganizațiilor obștești, generali și ofi
țeri superiori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, zia
riști și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

V

Externe, membri ai Con
stat, miniștri, conducă-

Mulți dintre ce
tățenii care își 
păstrează disponi
bilitățile bănești la 
C.E.C. folosesc de
punerile pe obli
gațiuni C.E.C. Pen
tru aceștia, C.E.C. 
a introdus de la 
începutul acestui an 
un număr sporit 
de cîștiguri. La 
tragerile la sorti 
lunare și suplimen
tare — semestria
le, se vor acorda 
26.942 cîștiguri în 
valoare totală de 
27.720.000 lei.

destinate bsbdetecilor sătești
TG. MUREȘ (coresp. 

„Scinteii"). — La 3 ia
nuarie, de la colectura 
bibliotecilor din Tg. 
Mureș au (ost. trimise 
spre satele regiunii 240 
colete voluminoase. Acest 
prim lot de cărți expe

diat 'in noul : an bibliote
cilor săteștt și comunale 
cuprinde pește 7.500 vo
lume de cărți ‘ politice, 
agrotehnice, beletristice 
și tehnice în valoare de 
aproape 1001000 lei.

DE PESTE HOTARE >

Dlft DOUĂ ÎNTOVĂRĂȘIRI, 0 GOSPODĂRIE COLECTIVĂ
SALONTA (coresp. 

„Scinteii"). — în ulti
mele luni, numeroși ță
rani întovărășiți ’ din 
Hușasău de Ținea au 
vizitai gospodăriile co
lective din Batăr, Mă- 
dăras, Ținea, Tăut și 
din alte comune ale ra
ionului Salonta, Ei au 
văzut că gospodăriile 
colective se - dezvoltă 
multilateral și obțin 
producții mult mai mari 
decît cele realizate în 
întovărășirile agricole, 
asigură venituri tot mai 
mari 'Colectiviștilor?' - •

Munca temeinică de „30 Decembrie", au in-
------- ù_2':.. .......

popularizare a realiză
rilor gospodăriilor co
lective fruntașe, confe
rințele ținute la cămine
le culturale, serile de 
întrebări și răspunsuri 
și alte forme ale muncii 
politice au convins pe 
țăranii din Hușasău de 
Ținea de superioritatea 
muncii îii qospodăria 
colectivă. De- aceea ei 
au hotărît să formeze 
din cele două întovără
șiri din comună o gos
podărie colectivă. în a- 
cea-stă gospodărie, că- 

• -reia- i s-a-dat numele de

tâ- 
de 
Cu 
de

trat 441 familii de 
răni cu o suprafață 
1420 hectare teren, 
prilejul adunării
constituire, colectiviș
tii s-au sfătuit asupra 
măsurilor ce trebuie 
luate pentru asigura
rea unei recolte cît mai 
bune și pentru crea
rea ferinelor de ani
male.

★
în luna decembrie, în 

regiunea Crișaria s-au 
mai înființat noi gospo
dării colective și îi sa
tele Rîpa, Olcea, -Al
ma?, Cil, Suing, Chiși- 
rid, Cordău și altele.

rilor din Capitală se îndreaptă
pilcuri de copii. Pe terenurile
sportive, în sălile de gimnastică, de lec
tură și de teatru, mii de elevi își petrec, 
după preferință, zilele vacanței de iarnă.

Ieri a avut loc un jurnal vorbit pe 
tema „P.M.R. — făuritorul vieții fericite 
a copiilor". Pionierii au aflat multe lu
cruri noi de la cercetătorul de la Muzeul 
de Istorie a partidului invitat cu acest 
prilej. în continuare, copiii au recitat poe
zii închinate partidului ; orchestra de 
muzică populară a prezentat un concert. 
După-amiază, de un mare succes s-a 
bucurat „carnavalul veseliei". Este un 
carnaval la care participă pionieri costu-

î><»

Se extinde rețeaua magazinelor alimentare 

cu autoservire
în anul 1961 sistemul vînzării cu 

autoservire s-a extins. Cumpărătorii 
dau prioritate acestui gen de ma
gazine, deoarece își aleg marfa ne
mijlocit, după plac ; produsele sînt 
preambalate și în general se face 
economie de timp. Ministerul Co
merțului a înființat în anul ce a tre
cut unități etalon cu autoservire în

orașele Ploiești, Timișoara, P-etro- 
șeni, Baia Mare. în întreaga țară 
au fost deschise în 1961 peste 30 
asemenea magazine alimentare 
moderne, cele mai multe în re
giunile Cluj, Ploiești, Brașov și ora
șul București.

Noul sistem.se va extinde în con
tinuare și în 1962.

Funicular 
modern

în- 
fo- 

Fal-

Recent, la 
treprinderea 
restieră din 
cău, regiunea Su
ceava, a fost ins
talat un funicular 
modern, necesar 
transportului lem
nului.

(Agerpres)

COMISIEI O.N.U. PEN
TRU DEZARMARE i-a fost 
prezentată o , comunicare 
a guvernului U.R.S.S. în 
care sînt demascate ma
nevrele de tergiversare 
ale S.U.A. și Angliei în 
cadrul tratativelor pri
vind încetarea experien
țelor 
nunte

ÎN 
RAȘE

cursul zilei de miercuri 
Ițuligani fasciști, au pro-, 
vocat moartea a 20 de 
algerieni și rănireă gra
vă a altor cîteva zeci.1 
La Oran,. unde r .cru 
avut loc incidentele cele 
mai grave, au fost uciși 
15 algerieni, iar alți. 7 gu 
fost răniți. In după-amia- 
za aceleiași zile grupuri 
de ultracolonialiști au o- 
cupat centrul orașului.

mâți în cosmonauți, Cosînzene și Feți- 
Frumoți. De pe toboganul „celor curajoși" 
ei ajung în „sala surprizelor". Aici, din- 
tr-o rachetă îți face apariția Moș Gerilă. 
Pentru acest carnaval s-au distribuit 5.000 
de invitații. El se va încheia la 10 
ianuarie.

Activitățile variate pe care le inițiază 
Palatul pionierilor atrag tot mai mulți 
copii. Micii oaspeți asistă la spectacolul 
cu piesa „Pățaniile lui Vasia Praștiev în 
ajun de Anul Nou". Echipa de păpușari 
prezintă în sala de festivități piesele 
„Școala iepurașilor", „Pomul de iarnă", 
„Trei prieteni de zăpadă" și „Lanțul min
ciunilor". Pentru iubitorii de filme rulea
ză documentare de scurt metraj : „Cetăți 
ale industriei socialiste", „Cultura apar
ține poporului", „Cei mari despre cei 
mici" și „Visul lui Boroboață".

Tot de la palat, numeroși copii pleacă 
în excursii. Recent, peste 100 de pionieri 

■au pornit spre Predeal. Din tabăra insta
lată aici, ei vor pleca în drumeție prin 
locurile pitorești din împrejurimi, vor par
ticipă la concursuri de schi și săniuș.

Bumbac a intrat în noul 
larg desfășurate.

pri-uzînele

g WM

nul PETRE FELEAGÄ
Noi" din Capitală este bun cunoscă- 

eseriei sale. Strungarul Feleagă își 
dragoste tovarășii mai tineri de mun- 
din prima zi de lucru din anul 1962 

it să-i ajute pe tinerii Gheorghe Mar- 
:olae Oprea și Victor Biro, proaspeți 
iți ai școlii profesionale venițl în

Tînăra CORNELIA GHEORGHE îndeplinește 
în secția 2-a de Ia țesătoria de mătase „Fla
mura Roșie" funcția de maistru. întrebată ce 
preocupări are în noul an, ea amintește de mă
surile noi care se iau în secție pentru reducerea 
în anul 1962 a orelor de staționare a mașinilor 
cu 5.000 ore față de anul 1961 ; de eliminarea 
defectelor de țesut prin care să se red .»că 
procentul de cupoane față de anul 1961, ridi
carea calificării etc.

Utihzînd cu spirit gospodăresc materia 
mă, CONSTANTIN BRATU, croitor în piele la 
fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie" din 
București, a realizat în anui 1961 economii de 
19.362 dm. p. de piele. Din această piele pot 
fi confecționate 1.140 perechi fețe pentru pan
tofi bărbătești.

— în acest an — spune tovarășul Bratu, mă 
voi strădui să obțin economii ș! mai mari.

(Foto : R. Costin)

nucleare. (Amă- 
în pag. IV-a). 
PRINCIPALELE O- 
ALE ALGERIEI

BLOCUL DE GHEAȚĂ: — Dacă nu venițl voi la 
mine, vin eu la voi. (Desen de E. MIHĂILRSCU)

Jtenție la gheața
Sub acest titlu ziarul „Informația Bucu- 

reștiului“ a avut ieri o intervenție bine
venită cu privire la pericolul ce-l pre
zintă blocurile de 
gheață care s-au 
format pe acoperi
șuri, După ce enu- 
meră cîteva exem
ple concrete de 
clădiri- ale căror a- 
coperișuri n-au fost 
curățate la t'imp de 
zăpadă, ziarul a- 
trage atenția asupra, 
necesității de a se 

deciziile 
sfaturile 
această

de zăpada și gheața depusă, pentru a e 
vita accidentele și, totodată, degrada^3 
pereților acestor clădiri.

ridicată

respecta 
luate de 
populare în 
privință.

Problema
în articolul citat mai 
sus se pune nu nu
mai în Capitală, dar 
și în celelalte orașe 
din țară, lată de ce 
comitetele executive 
ale sfaturilor popu
lare, întreprinderile 
de gospodărie co
munală, deputății, co
mitetele de blocuri 
și locatarii au dato
ria să asigure elibe
rarea acoperișurilor, 
teraselor, balcoane
lor și jgheaburilor

- ........ — »00

O FOTOGRAFIE
Stăteau în jurul cazanului, în care 

fierbeau cartofii, și discutau. To
tul începuse de la un fleac. Foto
graful rugase pe președinte să 
pozeze lîngă o oaie. Președintele 
refuzase.

—. De ce lîngă oaie ?
— Ei de ce ! Oaia... sector zoo

tehnic important.,. Trebuie să-ți 
explic eu ?

Dar Bejan, președintele gospo
dăriei colective din Bod, nu voia 
și pace.

— Oile — spunea el — dau ve
nituri'- cu zgîrcenie. Pentru vaci

. L< Al . V « .. /""l V V V 7 ■ *

vaci da, merge ! E indicat !
— Cum, nu aduc oile venituri?. 

Și, reporterul scoase din buzunar 
un carnet. Anul ăsta 
de la oi 400.000 lei !

— Exact ! spuse președintele 
fără să se mire de 
formării. Dar, față de 
noastre totale, e puțin.

— Pe noi ne interesează, de 
fapt, să ne spuneți ceva despre 
rasa nouă de la voi, de la Bod. 
Cea cu lînă fină.

Fața președintelui se însenină.
—Spanca? De spancă e vorba? 

rA ! Atunci se schimbă socoteala !
Se așezară cu toții la foc să 

se încălzească. Și, în timp ce apa 
clocotea, președintele începu să 
povestească...

— Prin '55 de la Institutul de 
Cercetări Zootehnice, din Bucu
rești, carevasăzică, a sosit un ingi
ner. El spunea că în Țara Bîrsei 
pot fi crescute oi cu lînă fină. 
Ciobanii au cam dat din umeri. 
Mai încercaseră unii să crească 
aici merinos, dar oile pieriseră. 
Merinosul e oaie delicată, li 
trebuie căldură și uscăciune. Pa

LA STÎNÀ
Bărăgan sau în Dobrogea da, mer
ge ! Și totuși, inginerul de la 
București o ținea pe-a lui. După 
lungi tratative cu gospodăria, au 
fost aduși, tocmai de la Palas, de 
lîngă Constanța, patru berbeci. O 
frumusețe. Ciobanii le mîngîiau 
spinarea mițoasă: „Asta da, lină!" 

în primăvară, gospodăria a avut 
prima generație de miei 
din 
nos 
ma 
n-a

născuți 
încrucișarea berbecilor meri- 
cu oi țigăi, rezistente la dli- 
rece a Țării Bîrsei. Dar asta 
fost tot. în fiecare an, monta 

se făcea sub îndrumarea unui in
giner venit special de la Bucu- 

am luat eu „Ordinul Muncii . La '■ reștL Au 'lncercat și însămînțarea 
artificială, intr-un cuvînt, a fost 
multă bătaie de cap. Așa e orice 
început.

— Da' pînă la urmă a ieșit bine.
— Da ! Ne-au făcut și registre 

genealogice...
— Registre genealogice ?!
— Chiar așa. Uite, de exemplu, 

dumneata pînă Ia a cita genera
ție în urmă îți cunoști strămoșii?

— Eu ? Păi... tata și bunicu. Mai 
departe ce-mi trebuie? Ce... îs 
conte ?

— Dumneata n-ăi fi conte, dar 
oile noastre-s contese ! Sintern la 
a cincea generație și știm, la fie
care berbecuț mioară din rasa 
cea nouă, din cine s-a născut. 
Așa se face selecția. Dacă vrei, 
poți face și o fotografie a regis
trului...

— Și producția ? se interesă re
porterul.
,— Producția? Deocamdată... bu

nicică : patru kilograme lînă de 
fiecare oaie. Noi am fi vrut-o mai 
mare. Sîntem un pic vinovății 
n-am respectat întotdeauna regi
mul de alimentație stabilit de In-

ați obținut

precizia in- 
veniturile

fiert I 
începu

cartof

stitutul din București. Acuma am 
luat însă măsuri. O să crească și 
producția de lînă.

Un colectivist aflat lîngă foc 
avea la el, ca să ducă la labora
tor, o mostră de lină. Era de la 
un berbec din a treia generație 
de încrucișare. Lîna era moale, 
plăcută la pipăit, promițînd stofe 
fine bune de pus în vitrină.

— Sigur că e frumos, se bucură 
președintele. Mai ales dacă soco
tești că noi obținem venituri de 
două ori mai mari decît gosp.odă-- 
riile care cresc oi țigăi. Scoatem 
o producție mare de lînă și pro
ducem și brînză; rasa asta, pe care 
o vezi, este obținută de la tigaie, 
bună de lapte. Le-am spus și celor 
din Hălchiu și din Hărman : „Creș
teți și voi, că nu ne supărăm. E 
nevoie de lînă fină“... l-am ajutat 
și concret ! Gospodăriei din Hăl
chiu, bunăoară, i-am vîndut cîte- 
va zeci de mioare, iar celei de' la 
Ghimbav i-am dat berbeci de .rasă.

Mai admirară un pic tuioareie 
subțiri de lînă, după care 
ședințele «coase un 
încercă.

— Gata, băieți ! Au
Atunci scripetele 

scîrțîie, un camion trase sub 
zanul ridicat, și trei tone de 
tofi fierți (hrană de iarnă pentru 
animale) se prăbușiră în cutia 
mașinii.

— Avem treabă multă, zise pre
ședintele, vrînd să pară grav., dai 
neizbutind să-și ascundă mulțu
mirea. Hai, nene .fotografule ! 
Te-am necăjit destul. Cu cea mai 
frumoasă oaie, care ți-o place, cu 
aia mă fotografiez ! Dar... spancă 
să fie ! Ne-am înțeles ?

V. NEGRUc. căprari;
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LA REDACȚIE A SOSIT 
O SCRISOARE

A 
Luînd 

muncii, le- 
această pri. 

uzinei nu s-a 
vreme, uzina

înțelegea to- 
. La examenul 
>ă încheierea 

răspuns exce- 
te întrebările, 
adus două ca- 

salarizare în

Mărcutiu. să facă tot 
pentru ca femeia să

RADU CIOROIU — Galați
Ne-ați întrebat dacă puteți cum

păra mărfuri în rate dintr-o altă 
localitate decît aceea în care aveți 
domiciliul stabilit. La scrisoarea 
dv. Ministerul Comerțului ne-a co
municat că salariații permanent! 
pot cumpăra mărfuri cu plata în 
rate numai de la organizațiile so
cialiste care au sediul în localitatea 
unde aceștia își au domiciliul stabil, 
adică acolo unde sînt trecuțl în e- 
vidența populației.

Silviu 
Mărcutiu? Nimic.- -Nu s-a inte
resat cum trăiește familia celui 
care q lucrat în uzina condusă de

ION POPESCU - Ploiești
Ne-ați scris că salariații agenției 

O.N.T. „Carpați“ din orașul Ploiești 
obișnuiesc ca la fiecare excursie să 
adauge la costul biletului 3 lei pen- 
•trü ilustrate. Considerăm, ca și dv. 
de altfel, procedeul cu totul nejust; 
Oficiul Național de ■ Turism „Car- 
pați“ din București-ne-a comunicat 
că asemenea metode nu se vor mai 
folosi.

oameni, trei 
asemănătoare, 

complexului

rugă să fie 
la școala de califi- 

pentru operatori chi-

LEFTERIE PASCALI - Mărășești
Cele sesizate în scrisoarea dv. 

au fost întemeiate. Sfatul popular 
al regiunii Galați ne-a răspuns că 
motorul de la castelul de apă al o- 
rașului Mărășești a fost reparat 
și pus în funcțiune.

VASILE SAFIR - Huțl
Sfatul popular al regiunii Iași a 

ținut seamă dé propunerea făcută 
și a hotărît ca la fiecare două săp- 
tămîni caravana cinematografică 
să viziteze și comuna Lunca Banu
lui.

teatrul/ ne 
în irs <

ION STANCU — Drăgășanl
Intr-adevăr, o bucată de vreme 

pîinea fabricată în orașul dv. nu 
era întotdeauna de bună calitate. 
In urma măsurilor luaté de către 
Sfatul popular al orașului. Drăgă- 
■șanVâcest hëajiihs â'fbsf înlăturat ; 
s-au amenajat noi cuptoare pentru 
coptul pîinii ; zilnic se efectuează 
un control'exigent asupra proce
sului de fabricație.

de la măririle de salarii și reduce
rile repetate de prețuri pînă la spo
rirea substanțială a pensiilor (care 
ajung uneori pînă la sută la sută 
față de salariul tarifar) și plata alo
cațiilor pentru copii. Cum s-a îm
pietrit într-atîta sufletul lui Jurca ? 
Opinia noastră publică s-a învățat 
să nu îngăduie formula „vino mîine“ 
nici măcăr cînd e vàrbà de un act 
oarecare, dar mi-te cînd e vorbă de 
situația unei familii greu încercate.

Maria Rovența a început să-și 
adune actele. între titnp a solicitat 
un ajutor din partea uzinei, dar 
fără rezultat. S-a- adresat atunci 
conducerii Combinatului Carbonifer 
V-aleg jiului de care ține uzina. A 
primit-o personal directorul general 
al Combinatului. A ascultat-o cu 
toată solicitudinea și a cerut apoi 
directorului uzinei Vulcan, inginerul 
Silviu 
buia 
tată.
■Ce

G.A.S. Giarmata, regiunea Banat, crește anual 100.000 pui de găină și 20.000 pul de curcă, avînd o 
matcă de 6.000 găini ouătoare. în gospodărie se folosește metoda creșterii puilor în puiernițe încălzite cu 
becuri infraroșii.

debitele, cum 
și se închid 
cînd anume.
Geantă Ba- 

a pe îndelete

să fie plătită pensia. Mai 
în cazul de față obligația 
salariatului din a cărui vină 
călcată legea.

VICTOR MOROIU — Ealș
Asistența sanitară în comuna 

Morungval a fost îmbunătățită. 
Sfatul popular al regiunii Oltenia 
ne-a comunicat că au fost încadrați 
la circumscripția respectivă doi 
medici specialiști.

boană, prima între 25—31 ianuarie 
și a doua între 8—15 martie.

Vaccinul se. administrează numai 
de către medici, la sediile circum- 
scripțiilor sanitare urbane și rurale 
ca și la dispensarele de întreprin
deri. Populația va fi anunțată de 
către circumscripția sanitară asu
pra datei și locului de vaccinare. 
Se vor prezenta toți locuitorii pînă 
la 3i ani, atît cei ce au fost vacci
nați cu vaccin-bomboană sau in
jecții, cît și cei care din diferite 
motive n-âu putut fi vaccinați.

i ajutorului primit, 
iții ce-l

Bulilete 
unul din
mai pricepeți ope- 

ihimiști. El știa însă 
are mult de învă- 
aceea s-a bucurai 

fost înscris la cursu- 
ridicare a califică- 

jm, cînd cunoștea

cu Victor Jurca și cu Miron Popescu,' 
secretarul organizației de partid.. De 
la bun început, fiecare a căutat să. 
se scuture de răspundere. N-au vrut 
nici măcăr să ia cunoștință de re
gulamentul de pensionare ca să se 
convingă că JurCa poartă vina pen
tru cele întîmplate. în cele din 
urmă, secretarul organizației de 
partid și-a dat seama că e Vorba 
de o manifestare de birocrație 
crasă, de nerespectarea indicațiilor 
partidului. Dar dé cîté ori încerca 
să aducă discuția p© un făgaș mai 
sănătos, de atîtea ori Mărcuțiu in
tervenea. Că și cum el nu . are de 
dat socoteală opiniei publice, ca și 
cum nimeni nu are căderea să-l tra
gă la răspundere pentru greșelile 
săvîrșite, Mărcuțiu a mers și mai 
departe. S-a interesat cum se poate 
împiedica apariția articolului în 
ziar !...- După care, a găsit de cu
viință să recomande trimisului zia
rului ca, în caz de apariție,- articolul 
să fie... mai dulce. Cu alte cuvinte, 
să se mușamdlizeze pe cît posibil 
lipsurile, să i se facă rabat, să nu 
se respecte în continuare indica
țiile partidului.

Cu măre greutate, îndemnați de 
secretarul organizației de partid, 
care și-a revizuit. între timp atitu
dinea, cei în cauză au recunoscut 
pînă là urmă că au greșit, jurca a 
fost obligat să plăteasdă Măriei 
Rovența drepturile pe cele 5 luni. 
Ea a început să primească pensia 
de la 1 octombrie 1961.

Partidul cere organelor de partid 
și de stat, conducătorilor din eco
nomie să manifeste o înaltă grijă 
față de interesele oamenilor muncii, 
să se ocupe cu atenția și solicitu
dinea cuvenite de cerințele și pro
blemele lor. în atitudinea birocra
tică, lipsită de suflet și de omenie 
a lui Silviu Mărcuțiu și Victor jurca 
e greii să recunoști aceste trăsă
turi pe care he-am obișnuit să le 
întîlnim la. cei puși să slujească 
oamenilor muncii. Este de așteptat 
ca organele de partid să tragă là 
răspundere cu toată seriozïtàtéà pe 
cei vinovați.

In ziua de 2 octombrie 1960, fo
chistul Gheorghe Rovența, un bun 
și. destoinic muncitor al uzinei elec
trice Vulcan, à suferit un grav ac
cident. în ciuda eforturilor depuse 
vreme de măi bine de șase luni de 
către piedicii de la spitalele din 
Vulcan și București, el n-a putut fi 
salvat. în, urma Iui au rămas soția 
și . patru Cbpii mici.

Cei care își pierd susținătorul au 
dreptul la pensie. Prevederile legi
lor prin la adăpost de griji și asi
gură mijloace de trai urmașilor. 
In aceasta 'privință, legile statului 
nostru sînt clare. Revenea admini
strației uzinei doar obligația de a 
întocmi în termen de o lună dosa
rul de pensie și de a-4 trimire la 
Oficiul de Prevederi- Sociale. După 
càro, Maria Rovența, soția fochistu
lui, urma să primească cu regula
ritate pensia cuvenită și alocația 
pentru creșterea copiilor.

'Sarcina întocmirii dosarului de 
pensie o aveg Victor Jurca, șeful 
biroului de evidență și personal al 
uzinei. Ar fi ‘ost de așteptat ca ur
mașii celui decedat să sé bucure 
de toată solicitudinea și atenția, așa 
cüm o cer legile statului, așa cum 
e caracteristic societății noastre. 
Dar nu s-a întîmplat așa. Victor 
Jurca nu numai că a socotit că are 
în fața sa un dosar ca toate dosa
rele. dar a și cerut Măriei Rovența 
o serie de acte oe care legea nu 
le reclama. Inadmisibilă în cazul de 
față nu -esté ritimai necunoașterea 
legilor- Inadmisibil este și faptul că, 
deși funcția în care a fost pus, îl 
obliga la a=eăsta, Jurca nu s-a 
gîndit să‘dèa o mînă de ajutor 
pentru Completarea actelor necesare 
și, mai rrtillt decît atît, să se îngri
jească personal -cd ifrmașii munci
torului să nu. -ducă lipsă de nimic. 
Cum o ducea văduva lui Gh. Ro- 
von-ța, cît- avea-și pe unde avea de

alergat după acte nu l-a mai inte
resat.

Partidul, opinia publică înfierea
ză asemenea comportări neomenoa. 
se, care contravin legilor țării, spi
ritului 
atîtea 
folosul 
voile 
tregii 
statului 
lie în care să nu se resimtă efec
tele hotărîrilor luate în ultimii ani.

PORTO-FRÀNCO : Patria (10; 12,15; 14,30;; 
16,45; 19; 21), București (10; 12,15; 14,30; 
1(5,45; 19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), AGENTUL X 25 — cinemascop: 
Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vraneea (16; 18; 20), Elena Pavel (10; 12; 15; 
17; 19; 21), 16 Februarie (16; 18; 20). INTIL- 
NIRE PE CABLU : I. C. Frimü (9,45; 12; 
14,30; 16,45, 19; 21,15), înfrățirea între po
poare (15,30; 18; 20,30), Alex. Sähia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). POVESTE DES
PRE O FATA : Magheru (10,10; 12; 15; 17; 
19; 21), Donca Simo (16; 18; 20), N. Băleescu 
(15; 17; 19; 21). CAIDUL, rulează la cine
matografele V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Miorița (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45:
21). Völga (9.30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,30.
20,30). SOSEȘTE CIRCUL; rulează la cine 
matografele : 8 Martie (15; 17; 19; 21);. Fla
căra (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI 
(cinemascop) — ambele. serii : rulează Ia ci
nematograful Lumina (10; 13,15; 16,30; 20) 
FLĂCĂRI IN TAIGA : V. Aleesandri (16,30. 
18,30; 20,30). Maxim Gorki (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Popular (15; 17; 
1'9; 21). ALEX.ĂNDR NEVSKI Central- (9,45; 
12- 14,15; 16,30; 18,45; 21). ÜLTIMÜL MEU 
TANGO: Victoria <9; 11,30: 16,30; 19; 21.30). 
RAPSODIA UCRAINEANA : Tineretului (16; 
18,15; 20,30). VIKINGII : GriVița (14,2'0; 16,30; 
18,40; 20,50) CIRCUL FĂRĂ CUPÖLÄ, ru- 
leăză la -cinematograful Timpuri Noi (9,45; 
11,25; 12,55; 14,30; 16,05; 17,40; 19,15; 21). 
PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : ru-

wiaia — 
rama 'programului 
construia söcialis- 

M. R. condutăto- 
îl tulti tti țara 

și iflahfa ștlih-
lirea so-

Executarea Instrumentelor muzicale cer© multă îndemînare șl pri
cepere din partea celor care le confecționează.

In fotografie : muncitorii Ion Ignat și Ttina Kislachi de la Complexul 
pentru industrializarea lemnului din Reghin, verifiCînd calitatea instru
mentelor muzicale. (Foto : M. Andreescu)

rawoiuiui j| păcii. LUfru pace 
—• Sarcină jititaördiäjä c^. 
ihurlhta șl niiiHfelîatfeșfi' $@rbă- 
fiesÊU) cüpHfizîhd caplt) Qäu. 
zele și caracterul război impe
rialism. Pôsibilitâtèa Iiàptnârii 
războaielor în epoca 4>) Prin
cipiul leninist al coexițjașriice 
între state cu sisteme diferite.
3) Apărarea păcii — p funda
mentală a zilelor noasiica de 
pace à țărilor 'ag4>cialisf.
4) Politica externă a RU.

el, nici dacă primește drep
turile prevăzute de lege sau dacă 
are nevoie de vreun ajutor. Alt 
suflet împietrit.. Chiar fără să ii 
primit o indicație de Ia un for su
perior, era datoria lui elementară 
să intervină din proprie inițiativă 
într-un asemenea caz pentru a i se 
asigura femeii și copiilor cît mai 
grabnic drepturile legale. Așa au 
fost obișnuiți să procedeze și așa 
procedează în țara noastră condu
cătorii de uzine și instituții. Așa le 
cere partidul.să nu le. fie nimic 
străin din problemele și nevoile ce
lor ce muncesc.

Abia după cîteva luni și-a putui 
procura Maria Rovența ultimul din 
actele cerute,, acte de. care;, .după 
cum am arătat, nici nu era nevoie. 
Dosarul a fost în sfîrșil întocmit și 
înaintat. Dar, din pricină că nu fu
sese alcătuit là termen, Măria Ro
vența a pierdut drepturile la pen
sie și alocație pé cinci luni, inter
valul de timp càre a trecut între 
moartea soțului ei ' și dată de cînd 
începea să-și capete drepturile, 
cui era vina ? E limpede, 
apărarea oamenilor 
gea e categorică în 
vință : dacă din vina 
încheiat, dosarul la 
are datoria să plătească urmașilor 
drepturile bănești pînă la data cînd 
începe 
precis, 
revine 
a fost

La uzinele Vulcan însă, hu . s-a 
procedat așa. Iar aceasta se petre
cea, din păcate,. sub ochii secreta
rului organizației de partid și ai co
mitetului de sindicat care, împotriva 
practicii curente, au nesocotit înda
toririle ce le reveneau.

Văzî-nd -că nu 1 se face dreptate, 
Marfa Rovența s-a -adresat ziarului 
nostru. Trimisul ziarului a stat de 
vorbă cu inginerul Silviu Mărcuțiu,

făcut ■ Inginerul
• Nimic..- -Nu s-a 

trăiește familia

© Càlâtoru! Vtuzlcùià ù // ț 
Muzica ùÿü'àrâ de. compoz\te ho
tare — orele 15,Î0 •- l iuț
Ch. Goi •nod. - orele 15,40 j .țoiișii
— orele 16,15 — II © Cî'iioriare
— orele 17,1$ ~ 1 o iu1trecere
— orele 17,30 - / é -O p/j Bucu
rești - orele 18,05 - ll 9 Haydn 
~ orele lȘ,30 — 1 O Tin\ dragă
— orele 19.05 — l O Repa.abrica 
„Dailubiana“ — orele Warans- 
misiune dtri studioul de ôU or
chestra simfonică à
de Emarioil Elenèscti. Vr;îltt . 
Dansuri din Galântha de incert 
pentru vioâră $i. Orchestră 
list Mihai Constaritihescu •
Grețry ; Kioéturnele lui orele 
19,45 — 1 o Cintéce dinîu 
focuri populare - oréle 20,Qri.nfi 
și copii — orele 21,45 — i 
fonice — orele 23 15 — ÏÏ.

ANDREI KAPITANY — Brașov
■ Scrisoarea -în legătură cu rebu

turile de la secția turnătorie a u- 
zinei „Hidromecanica“ din Brașov 
a fost bi-nevèiiità. S-au analizat 
cauzele éarè au dus là eréstërea 
procentului de rebuturi și s-au 
luat o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea calității produselor 
acestei secții. ■

ALEXANDRU HÈRLÀU — Gura- 
honf
Nc-ați scris că cerneala fabrica

tă de întreprinderea „Rapid“ din 
rëgiunea Cluj are un colorit slab, 
în răspunsul trimis redacției 
de conducerea acestei întreprinderi 
se arată că s-au luat măsurile pen
tru înlăturarea deficiențelor sem- 
-nalate. :

lèazà in eôh.tiftuàtè dé iă diel«. 13. la cilii- 
niatogràfül 13 Septembrie. REVISTA VISU 
RILÖR : 13 Septembrie (15; 17; 19; 211 CA 
ZAC-II : C-tin David (15,30; 18; 20,30), Cui 
furai (16; 18,15; 20,30). G. Coșbuc (16; 18. 
20). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT -. Unirea 
(15; 17; 19; 21). RAIDUL VĂRGAT ; rulează 
la cihemàtografül T. Vladimireseil <15; 17; 
19; 21). CASTELUL DIN BASME ; Mühcà 
(15; 17; 19; 21). SPECTATORI ÎN OF.SAID : 
Moșilor (15; 17, L, L). T.'.r.LiE:: D“ 1,'. 
RONDA : rulează là cinematograful M. Emi 
noscu (11,30; 15; 17: 19; 21). VINT. DE LI 
BERTATE : llié Pifitilie (16; 18; 20). SÖ 
NATE : rulează la ciriemâțbgrafele G. Ba 
cbvia (11,30; 15; 17; 19; 21). Aurel Vlaicii 
(15: 17; 19;-.2Ü, Olga Bâncic <16; 18,15; 
20,30), CĂLĂTORIE ÎN BALON : Drumul 
Serii fi-6; 18,15; 20,30). CIND PRIMĂVARĂ 
E FIERBINTE ; 30 Decembrie (16; 18,15;
20,30), 8 Mai (15; 17; 10; 21).

Bulilete : îi lipseau noțiu
nile elementare, noțiuni de 
chimie, fizică și matema
tici. Profesorii îi explicau 
unelé lucruri de două-trei 
ori, cu răbdare. Și Emil nu 
se clădea bătut. Abia ajuns 
acasă studia, neobosit, 
pînă la ore tîrzii din noap
te. Invăja cu perseverenjă, 
fiind hotărî! să-și însu
șească cunoștințele pre
date, să devină un bun 
operator chimist.

Trei vieji
Construirea 

petrochimic de la Onești și 
Borzești i-a chemat la o 
viafă nouă, le-a schimbat 
destinul. Bulilete, Manea, 
Vlad, ca atî(ia alții care 
nu-și puteau găsi un rost 
pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, sînt astăzi 
muncitori, oameni noi, cu o 
conșliinjă înaintată.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

buni 
om < 
spuse i 
gîndeșfi că mai ieri...

Vasile Manea s-a născut 
în comuna Coțotăneșfi, în 
apropierea Adjudului. Pă
rinții săi nu aveau decît o 
palmă de părnînt. Mun
ceau âproape tot timpul 
pe la moșieri și chiaburi, 
în 1959, ca afifia alții, a 
venit și el pe șantier, a 
urmat cursurile de calificare. 
A deprins repede, ușor, 
meseria de operator. Pe 
lîngă faptul că are o minte 
ascuțită, a fost mult ajutat 
de Petre Tigău, actualul 
secretar al organizației de 
bază.

Planuri de viitor? Vasile 
Manea dorește să invefe, 
Să știe cît mai mult, pentru 
a deveni un bun muncitor.

orînduirii noastre. Se 
măsuri în întreprinderi 
muncitorilor, 

sale sînt ! 
activități a 

nostru. Ni 
care să nu

— Dacă ai 
pofi înscrie 
școlii de 
miști și 
spus șeful 
sonalului.

Bulilete 
înscris 
care 
miști,

Școala a început cam în 
același timp cu lucrările de 
construcție la electroliză. 
Cursurile se fineau în niște 
barăci, iar profesori ■ erau 
inginerii viitorului combi
nat

Ii venea tare greu lui

‘®Ț3ra în primăvara a- 
■“-^nului 1942. Printre 

copiii -din comuna Că- 
,iu(i care prășeau po
rumbul la moșier, se afla 
ți un băiefandru de vreo 
13—14 ani, slab de-i nu- 
mărai coastele prin cămașa 
de cînepă ruptă. Emil Bu- 
lilefe, așa îi era numele, 
muncea pe spetite alături 

..de cei mari. Odată, spre 
seară, se simjea atît de 
VÎSguit, incit abia mai pu
tea ridica sapa. Văzîndu-I, 
boierul îl pocni cu uh 
.bufgăre de părnînt în 
ceafă.

— Ce dai, boierule, ce 
fi-am făcut?—întrebă Emil.

— Să nu te mai prind la 
muncă. O să te las să 
.ifăpi de foame l — se bur
zului boierul.

Dar nici Emil nu s-ar 
mai fi dus, çhiar de l-ar fi. 
rugat.- îl ura pe boier. S-a 
tocmit la lucru în pădure, 
unde a rămas mulfi. ani. 
După serviciul militar s-a 
întors din nou la pădure.

Prin 1959 a auzit că la 
Borzeșfi se caută oameni 
pentru noul combinat. S-a 
îndreptat înfr-acolo.

7 clase, te 
la cursurile 

operatori chi- 
laboranji — i-a 
serviciului per-

bărbat de s'tatujă 
mijlocie, puțintel, la 

trup, cu fruntea mare, intră 
în biroul șefului'de seefie.

— Apropie-te, îl invită 
șeful seefiei. Uite de ce 
fe-am chemat, tovarășe Ma
nea. Dumneata, în scurt 
timp, ai reușit să cunoști 
instalajiile, să le sfăpîneșfi. 
La electroliză ai făcui 
treabă bună. E bine însă 
ca operatorii chimișfi să 
cunoască și alte instalații, 
să știe să lucreze oriunde 
ar fi puși. De açeea ne-am 
gîndit ca de astăzi să lu
crezi la „purificare“, unde 
avem nevoie de un om 
priceput.

Operatorul Vasije Manea 
a plecat să ia în primire 

3 instalafie, hotărît să-și 
datoria și acolo, la 
loc de muncă.

- Este unul din cei mai 
i operatori ai noștri, un 
de bază pentru seefie, 

Inginerul. Și cînd te

în Editura Politică a apărut de cu- 
rînd ö nouă serie de broșuri din co
lecția „Probleme de bază ale tëôriei 
marxist-leniniste" ; ele vor fi de un 
real folos cursanților din învătămîntul 
de partid, precum și tuturor celor care 
studiază învățătura marxist-leninistă. 
Noua serie de broșuri cuprinde lucră
rile !

„Politica Partidului Muncitoresc Re- 
mîn de industrializare socialistă a țării“ 
(de E. Hufira și M. Oprișan) incluzînd 
capitolele : 1) îhvă|ătura leninistă des
pre industrializarea 
enja P.C.U.S. îrt 
industrializarea so
cialistă. 2) Politica 
Partidului Muncito
resc Romîh de in
dustrializare socia
listă a țării; 3) Congresul al lll-lea al 
P.M.R. despre dezvoltarea bazei teh- 
hice-materiale a socialismului în ve
derea desăvîrșirii côhslrutjiéi socialis
te în faia noastră. 4). Introducerea 
tehnicii înaintate și a prbteselâr teh
nologice avansate în toate ramurile 
econörillei najiönale — calea principa
lă de sporire a productivității munții 
și de reducere a prețului de tost.

„Baza lehnică-materlală a socialis
mului" (de L. Melinte și L Chifculescu) 
cuprinzînd capitolele : 1) Trăsăturile
bazei tehnlce-materiale a socialismului. 
2) Crearea bazei tëhnice-mâterlale a 
socialismului în Republica Populară Ro- 
mînă. 3) Dezvoltarea bazei fehnite- 
materiale, factor hofarîtor în desăvîr- 
șirea construcfiei socialismului în (ara 
noastră,

„Politica P.M.R; de întărire a alianței 
dintre clasa muricitrtare și țărănimea 
muncitoare șl dë Ifärtilörfttäte Socia
listă a agriculturi“ (de S. Nica și FI. 
Balaurë) cuprlnzîhd capitolele : 1) Mar- 
xism-lêrtlnismul despre necesitatea a- 
lianței dintre clasa muncitoare și fătă- 
nifnea muncitoare. . Rolul conducător 
al clasei muncitoare în cadrul alianței. 
2) Experiența P.C.U.S. în transformarea 
socialistă a agriculturii și importanța ei 
internațională. 3) Politica P.M.R. de 
transformare socialistă a agriculturii, 
înfăptuirea în linii generale à coope
rativizării agticuiiurii; Sarcinile trasate 
de Congresul al Ill-lea al P.AA.R. pri
vind dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste in etapa actuală.

„Principiul leninist al cointeresării 
materiale" (de I. Blaga și F. Burlan) 
cuprinzînd capitolele ; 1) Cointeresarea 
materială — pîrghie puternică în dez
voltarea rapidă à ecorlcmiëi socialiste. 
2) Aplicarea principiului leninist al co
interesării materiale în sectorul de stat 
al economiei socialiste. 3) Aplicarea 
principiului leninist al cointeresării ma
teriale în agricultura socialist-coopera- 
tistă.

„Marxism-leninismul despre patrlofls-

clasei I 
duirii câj .
list — treaptă superi! 
mutai. 4) Legătura ir

TELEVIZIUNE. Orele 19;00 - Jurnalul te 
leviziuhii. 19.20 — Etftisiiine pentru copii. 
20,05 — Trànsffiisiuriè de la Teatrul Muncito
resc C.F.R. „FLORI VII", de Nikolai Pogo- 
din. în pauzè : poșta televiziunii $i ültifhéle 
știri.

RADIO, JOI 4 IANUARIE • Vreau si știu 
— orele 9,00 — To Concerte pentru tndi 
multe instrumente — ôréle 10,08 — I ® Or
chestre de mandoline — orele 11,35 - l • 
Piese pentru vioară interpretate de Ruggiero 
Ricci — orele 12,35 — l © Lucrări de com
pozitori romîni înaintași — orele 13,25 — II

de 
literar 

^.formează că 
pregătire și 

piesei între-are lucrarea

Timpul p'rôbihù pitntru ,, 
8 ianuarie : Vremea va cd rj. 
ceașcă Cerul va fi variabiLj,s 
în sudul și Sud-ëshil tâin|e 
Vînt potrivii din seetoriil fșur9 
în scădere. Minimele vor qnus 
4 și minus 14 grade, iar rnajyj 
2 și minus 8 grade.

țȘnjeful seefiei povesfe- 
Ște, nu fără mîndrie, 

ddspre operatorul chimist 
Nicolae Vlad, caràcferizîn- 
du-l ca pe un muncitor 
priceput, curajos, plin de 
inițiativă. Recent, la o con
sfătuire de producție în 
cadrul căreia s-a discutat 
despre întreținerea instala
țiilor, Vlad a lansat Che
marea ca utilajele să fie 
cît mai bine întreținute — 
care a fost îmbrățișată de 
tofi ceilalți operatori.

Cînd, în urmă cu două 
luni, s-a oprit instalația pen
tru revizie și cînd colecti
vul seefiei detexan, pro- 
fitînd de această oprire, a 
hotărît să aducă unele mo
dificări instalației pentru a-i 
dubla capacitatea, Nicolae 
Viad a lucrat ca un adevă
rat lăcătuș, de la începutul 
și pînă la sfîrșitul lucrărilor.

Astăzi Nicolae Vlad este 
apreciat, respectat de toți.

Recent, a avut o mare 
bucurie: întreprinderea i-a 
repartizat un apartament în 
blocurile din noul oraș 
Onești.

parte 
leninist 
mului. 
rul 
noaSftă 
(ei, literaturii și artei tistrui 
tialiSmlilui, Munca pâr î țn rîndu- 
rile intelectualilor, .3) area con
științei socialiste în I ideologia 
socialistă — ideologia jlnântă în 
(ara nôàstrâ. Neeèsilal0tei împô- 
triva ideologiei burg Educarea 
comunistă a oamentlțf tli.

„Formâtea <tcmștiib|tiâj|sfe a 
ôamërtllot mtincll dlr I Romină“. 
Broșura cuprinde capld i) /4ar_ 
Aism-leninismul despre <tin|a socia
lă. Necesitatea și însintea formă- 
fii ifoiișliintei sôciâlltlôàlriènllor 
muncii. 2) Prôcèsul Jöijconttlinfei 
socialiste a öamerlilötH din fàra 
noaslfă. 3) Rôlül conți söcialiste 
în cdnsolidafèa orîndtjcialiste și 
în desăvîrșirea const« socialis
mului.

„Șiiință șl religio" (di ndru Va
lentin) cuprinzînd capit j) Știința 
și rolui éi în . dèzvo^Societății. 
Opoziția dintre șliinfă |ș: j) Ră
dăcinile sociale șl de c religiei. 
Rolul reacționai ai nëli Atitudi
nea pàHidulm revolüjl clasei 
muncitoare ta|ă de rein pîndirea 
cunoștințelor științifice ui ,ma-

Piese de teatru rmînești 
pbgăire

tôt cêi cè I îptîmplă în jurul 
său —J.ată tio. piesei la care Iu- 
creazăn preit Titus Popovici.

„Sirrjâ întipiare“ este titlul 
lucrării dranjee pe care o 
pregătâe Aui Baranga. în sta
diul diniiivărisînt piesele „Ca
mera fJ-binte-j Al. I. Ștelănescu 
(a căreaCtiunîe petrece in me
diul cipetăto'r\ științifici din 
[ara nmtră) șrpostache și viața 
interiöäi" de ti] Everac (piesa 
urmăres felul m se încheagă 
relațiile \ersonălși de muncă în
tre damit ce lu^ază intr-o nouă 
întreprii

Transf\măreâ ; se petrece în 
conștiințiunui inter care, lucrînd

Pentru a-i informa pe cititorii no
ștri asupra pieselor originale afla
te în pregătire, ne-am adresat secre
tariatelor literare ale unor teatre 
bucureștene, precum și unor dra
maturgi, cu rugămintea de a ne da 
amănunte in această privință.

Se află într-un stadiu avan
sat de pregătire, piesele „învă
țătorul“ de Eusebiu Camilar ța că
rei acțiune este inspirată din mun
ca pasionantă a cadrelor didactice 
din satul romînesc de astăzi) și 
„Drumuri" de Noria LoviflescU.

La întrebarea noastră, dramătur- 
gul Horia Lovinescu precizează că 
acțiunea noii salé pièsé se desfășoa
ră în anii 1947—1949, în Delta Du
nării, prôiecttiïd — pe fundalul po
litic și social al epocii — destinul 
unui medic care de la ö concepție 
individualistă äsupra vieții se ridi
că la o conștiință noua.

Repertoriul Teatrului de comedie 
se va îmbogăți, de asemenea, cu 
noi piese originale. După cum ne 
informează secretariatul literar al 
teatrului, scriitorul Sütö Andras a 
terminat comedia „Dragoste, nu te 
zori“, inspirată din întrecerea din
tre două gospodărit agricole colec
tive. Tot pentru acest teatru, Al. 
Mirodan are în lucru piesa intitu
lată provizoriu „Responsabilul cu 
fericirea" — a cărei acțiune oglin
dește procesul dezvoltării con
științei omului de azi la nivelul înal
telor cuceriri obținute pe plan so
cial de poporul nostru.

Sentimentul de responsabilitate 
al omului nou, comunist, față de

-- -- ---Ooo
Vaccinarea an^oliomiclitfca a populației 

pînă la 31 ani inclusiv
La 8 ianuarie 1962 începe în în

treaga țară acțiunea de vaccinare 
și revaccinare antipoliomielitică pe 
cale bucală. Vaccinarea va cuprin
de întreaga populație între 2 luni— 
31 ani inclusiv și se va desfășura 
în mai multe etape. Astfel, copiii 
sub un an vor primi 3 doze de 
vaccin-bomboană (prima doză se 
va administra între 8—13 ianuarie, 
a doua doză între 8—13 februarie 
și a treia doză între 8—13 martie). 
Restul populației pînă Ia 31 ani va 
primi două doze de vaccin-bom-

mul socialist șl htërnrtaiistnul pfö- 
letar“, (de 1. Rojanu) ninzînd capi
tolele : 1) Ce s4 lnț<e prin patrie 
ți ce este patHÔismu) Patriotismul 

ffiunêlfôaé îf ndifiile orîti- 
ipitali,ste. I) Pitlsmul socia- 

ä pätriötis- 
, „ . Jubilă dintre

patriotismul sôcîâllit ^tèrhafiôiialis- 
mul proletar. 5) Cultivi patriotiàTnü- 
lui socialist și a inkționalismului 
proletar, sarcină impută a muncii 
educative de rtiasă.

„PiatlldUî MUneitaH •

■re indt'rială)

la d inoițte în './locul muncito
rilor petrhști, sadică la o nouă 
înțelegerez îndătrilor sale, este 
dezvăluităjn piq lut Dorel Do
rian „De ar fi iirile“, aflată în 
pregătire \ Teatt pentru tineret 
și copii. '

La Teatjl Munpresc C.F.R. se 
repetă pies „Oarrț și timbre' 
Șt. Berciil Secririatul 
al 
sînt 
aïtè t j- - ____ —T-
consacrată de BJumitrescu și 
Șt. Iureș vocăriluptei comu- 
niștildr peniii rèfèrea economiei 
naționale înanii i\diat următori 
lui 23 Augiv 1944de asemenea, 
se află întrm stai avansat pie
sa „îndrăznea" dGh. Vlad, in
spirată dih \hța ut gospodării a- 
gricole colecte ș.a

Ui;
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Cetățenii Capitalei s-obișnuit garda de noapte pentru cazurde 
urgență.

Tot aici vor funcționa labooa- 
rele de tehnică dentară, stațieen- 
traiă de sterilizare a instrumte- 
lor, atelierul mecanic de întrăere 
a aparaturii. Tehnicienii dente vor 
lucra în condiții optime. Rare 
masă de lucru e prevăzută in
stalație de gaze, motor dfric, 
lampă, iar lucrărilor de turnai po
lizare și ghips ti s-au rezfe'r ca
mere speciale.

Rolul important al acestuiîntru 
—- ca unitate metodologică -este 
să introducă și să dezvolte iten- 
ța stomatologică curativă șirofi- 
lactică în I 
rile 
ridice nivelul 
ței. Practic, 
realiza prin 
fie — în afara cadrelor pern'en- 
te — a medicilor, surorilor șeh- 
nicienilor dentari din rețeaua sca
tologică a orașului care să hbze 
efectiv în cabinetele acestui <tru 
cîte 3 zile pe săptămînă.

Planul de lucru al viitorului rtru 
acordă o atenție deosebită întîu- 
cerii unor procedee tehnice nde

ca la parterul noilor bloisă vadă 
magazine spajioase de felul, 
bine aproviz’onale și do cu uti
laje moderne. De la o ne, par
terul unora din blocur căpătat 
și alte destinații: aid amena
jate unități sanitare none. Ase
menea unități s-au disdîn Calea 
Grivijei nr. 1—3 Șîs.'efan cel 
Mare nr. 99 ți se vo ri deschide 
în curînd în Blocul tmdin Piața 
Splaiului și la parteril âr b'oeuri. 
Date fiind cerințele piulației în 
ramura stomatologii, n anumile 
cartiere noi se crelzăa parterul 
blocurilor și cens le stoma
tologie, bine utilat; S ne oprim 
la unul din cele mimderne com
plexe stomatologic cțe va avea 
menirea de a fi entru me
todologic pe Capiă.

Calea Pievnei n44. La parterul 
noului bloc se fac'egatiri intense. 
La ferestre au . apil perdelufe ; 
neonul își revar' bogat lumina 
albăstruie, iar holle au fost mo
bilate cu fotolii canapele. încă 
puțin și acest par cu circa 20 

' de camere va găti ub.ul din cele 
mai moderne conexe stomatologi
ce din țară, 12 cinele vor sta la tratament, formării de rhediciie- 
dispozifia popular. Spre această 
unitate specializi vor fi îndru
mați mai ales bcjvii cu afecțiuni 
ce hu pot fi trate de serviciile de 
stomatologie dinoliclinici.

Complexul estdotat cu sală de 
operație pentru ervenții chirurgi
cale ambulatorii frcizii de abcese, 
extracții chirurgie, rezecții denta
re, operații peu paradentoze), 
cu un serviciu dradiologie pentru 
éfècluarea rădioâfiilor dentare și 
cu alte aparate (dèrne. Programul 
de lucru al aces unități vă fi in 2 
ture, adică de 18 dimineața pînă 
la orele 20 see; asigurîndu-se ș

policlinicile, întrepde- 
și școlile din Căpiță; să 

calitativ al Șe'n- 
acest lucru i va 
aducerea, pripta-

cialișfi pentru stomatologia în- 
tifă, înființării de noi cabinefeo- 
lare. Activitatea profilacfidva 
începe încă din școli unde aiii 
vor fi examinați periodic. Corlul 
și tratămehful riguros încă dimii 
copilăriei este unul din prim« o- 
biective de lucru ale cenirultifo- 
mafologic din Calea Plevnei.

In scurtă vreme se vor deide 
și celelalte 2 centre de sfomlo- 
gie îh Bd. I. G. Duca nr. 1&- și 
Calea Victoriei nr. 1—5 cu și 
respectiv 9 cabinete fiecare.

L. LUPĂ

Una din dile de așteptare ale noului complex stomatologic 
din Calea evnèi. _______ ~

• •• :• ;• •• ••• •• '■ >S

KiGOlae Meiinestu
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Colegiul Misterului Afacerilor 
E.xtérne anunțeu adînc regret în
cetarea din vii a tov. dr. Nicolae 
Melinescu, fosmembru al Colegiu
lui și diï-èctmn Ministerul Aface
rilor Externe.

Ceremonia linerării a avut loc 
în ziùa de nrcuri 3 ianuarie, la 
crematoriul Cuța.

INFIRM AjII
Hui de conferințe® tn cadrul Ac

expv.....—----
satiric muzicale, 
duminică dinitaț

' nașe si revista 
Spectacolul ciț

hwi> mnzicalC. anase , a avut loc 
t în Sala „Savoy uminiva un»'“'1 111 

n interesant rec col intitulat „Ta-
în Sala „Savoy“

ins fragmente din 
de Constantin Tă-„„mitele nrezdafde Constantin fanase în care 4 satirizate aspecte 

ale vieții socie politice dm vre- 
stăpîniriiiu îezo-nloșierești,mea

Prezentarea ii 
au aparținut gi

® Pentru aii 
brica „Màt'àisé

egia spectacolului 
■ului N. Dinescu. .

, re a început, fa- 
jpvilarä“ din' Capi- 

d mătase, precum și 

>îă stofa din mătase

tniă n”contraatJ comerțul-o serie 
de țesături no 1 mătase, precum și 
Undele noi dti hmelm. Printre', a- 

„roduseeiă stofa din mătase ^ntruP mobn^ticol nou al indus- 
P'fpvtile. are un aspect lu
cios. atrăgători tușeu plăcut. încă 
în primul triri ea ™ fi livrata u- 
nităților de ^re ale comerțului.

riei indiene — au lucrat CU noi la 
Gaulish cu o intensitate neasemuită 
petitru Construirea rafinăriei“.

★
Ziarul indian „ASSAM TRIBUNE" 

rie cu un sùplfment de 16 pagini con
sacrat inaugurării rafinăriei Gauhati. 
Ziarul ptiblică o serie 
unor persoane oficiale 
cum și ale ministrului 
{rolului și Chimiei al 
Mihail Fîorescii, și' auiu™>muiu. 
R. P. Romîne în India, lancu Horațiu.

Au fost editate, de asemenea, două 
broșiiri consacrate inaugurării rafină
riei în care se scot în evidență suc
cesele colaborării romîno-indiette și 
sînt publicate fotografii reprezentînd

Poșta indiană a emis cu această o- 
cazie un timbru înfățișînd una din in
stalațiile rafinăriei.

O zi emoționantă 
la Huța Lenin

In ianuarie 1950, pe cirHpia din 
jurul satului Moghilo, de lîngă Cra- 
cowia, viitorul era indicat de o fir
mă de lemn pe care scria : Com
binatul Nowa Huța în construcție. 
Viitö'rül a devenit prezént. Là sfîr- 
șitul lui 1961, cînd se socotește în
cheiată prima etapă a construcției, 
producția anuală de oțel a Hutei 
Lenin este de 2 milioane tone.

Ziua de 11 decembrie 1961 a fost

„Simbol al prieteniei 
si colaborării indo-romîne“ V

Aprecieri ale unor persoane oficiale șl ale presei Indiene
despre ajutorul tehnic rorhîh dat !a construirea rafinăriei de la Gauhafl

DELHI 3 (Agerpres). — Cu prilejul inatigurărij la 1 ianuarie a rafină
riei de la Gauhati, proiectată și utilată de către RjP. Romînă, K. D. Mala- 
viya, ministru de stat în Ministerul oțelului, combustibilului și subsolului 
a! Indiei, precum și alte pefsoane oficiale au rostit cuvîntări în care au sub
liniat importanța ajutorului acordat de R.P. Romînă pentru dezvoltarea in
dustriei petroliere indiene.

In cuvînlarea sa, K. D. MALAVIYA
a spus prinlre altêlé : „Iii aceestS me
morabilă zi trebuie să exprim mulfu- 
mirile noastre pline de recunoștință 
pentru aiuforul acordat de prietenii -------- --------  ..
noștri din R. P. Romînă. In dorinja lor a apărut în numărul său din 1 ianua
rie a ne ajuta și de a dezvolla relații r,ß n" |R
cordiale cu noi, el au venit bucuroși 
să ne dea tot ajutorul tehnic necesar 
pentru montarea și supravegherea 
construirii rafinăriei noastre. Am remar
cat cu recunoștință că tehnicienii ro
mîni au construit foarte bine și au aju
tat fără absolut nici o rezervă pe teh
nicienii indieni în construirea rafinăriei.

Acest ajutor este cu a’ît mai bine 
venit pentru noi cii cil este acordat __  ________ ___o__
într-un moment cînd ne străduim să imagini ale rafinăriei, 
stăm pe propriile noastre picioare prin 
construirea mai multor rafinării în 
țară“.

„Sînt sigur că modul prietenesc în 
care inginerii romîni au lucrat îm
preună cu inginerii noștri șl cu ceilalți 
muncitori a cimentat și mai mult prie
tenia noastră cu Romînla“ — a decla
rat dl. BOROAH, președintele Comi
tetului de direcție al Departamentului 
rafinăriilor.

„Rafinăria Gauhati — a declarat dl. 
NAYÀK, directorul general al rafină
riei — se va dovedi Un valoros teren 
de pregătire a cadrelor. Un mare 
număr de oameni aii învățat aici 
meșteșugul de construire de rafinării și 
scopul nostru este de a folosi cîf mai 
mult posibil pe aceștia la construcția 
altor rafinării. Rafinăria este un simbol 
al prieteniei și colaborării indo-romirte. 
întreprinderea romînă însărcinată cii 
această lucrare ne-a oferit Uh mare 
ajutor atît prin îndeplinirea cu opera
tivitate a prevederilor cît șl prin pre
gătirea în 
indieni în 
romîni —

Romînia a zeci de ingineri 
tehnica rafinării. Specialiștii 

a subliniat directorul rafină-

O înfrîngere electorală 
a partidului de guvernămînt 

din Grecia
ATENA 3 (Agerpres). — TASS : 

După cum anunță ziarul „Anexarti- 
tos Tipos“, la alegerile în organele 
locale de autocondticere, care au 
avut loc Ia 31 decembrie la Noma, 
reprezentanții partidului de guver
nămînt „Uniunea națională-radica- 
lă" (E.R.E.) au suferit o înfrîngere 

Din coi 12S.-xla. «mp-ro- 
zentanți ai consiliilor comunale, 
dintre care, după cum scrie ziarul, 
unii sînt vinovați de falsificarea 
alegerilor parlamentare în favoarea 
partidului E.R.E., au fost alese 
numai nouă persoane.

ii o bm organizare a munții
(Urinare din pag. I-a)

membre de partid, sînt repartizate 
lucreze în noua filatură, alături 
muncitoarele tinere. Cîtșva din ele 
și început munca 'lor de îhdruniăfot 
Valeria Vuia, Elisabéfa Dioancă, Ăgf 
Mitrea, filatoare cu o înaltă calific 
trec printre rînduri, dau sfaturi mt! 
toarelor, le arată cum să lucreze 
mașinile noi, pentru ca producții 
fie ritmică și de calitate.

Comitetul de partid a repartizat* 
va din membrii săi să-și ducă ar 
tatea în noua filatură. Paul Dobrf> 
unul din aceștia, a participat șfl 
montajul utilajului. Să-l cunoască, e 
deprindă cu el. 
membru 
și el 
nerul 
cîțiva agitatori, ei pregătesc acitȘ- 
ferate- pe cîteva 
probleme de producție.

SB Izinele „Semănătoarea“. Oer" 
tLJ hică și ' modernă întrep®*-® 

care aduce o contribuție de_ma’ret 
la mecanizarea agriculturii. într lu_ 
mătale de oră produce o corni

Anul acesta, pe porțile uzinvor 
ieși mașini agricole mai perfe<a’e- 
Se lucrează cu spor la modearea 
combinei de cereale. Tipul 19'a a" 
vea caracteristici funcționale ÿ _ex“ 
ploatare superioare. Continuă’^08" 
ția de culegători de știuleți, soc*èr- 
nizează c'Osifoarea purtată.

meșteh 
repA*

Acum e 
al comitetului 

la noua filatură este li_ 
Ilie Sfefanov. împréùnpu

dintre princM.®

Tovarășul Vasile Dumitrescu, vice
președintele comitetului sindicatului, 
spune :

— Continuăm să organizăm, în fie
care zece ale lunii, „ziua experienței 
înaintate". Am obținut rezultate bune 
în 1961. Intenționăm în acest an să 
organizăm, în cadrul acestei zile, 
schimburi de experiență la locul de 
muncă. în loate meseriile și, în mod 
deosebit, în turnătorie și în sectorul 
mecanic.

Comitetul sindicatului va dezvolta 
inițiativa de anul trecut, repartizînd 
ca îndrumători pe lîngă fiecare colec
tiv — echipă sau brigada — cîfe un 
inginer sau un tehnician, din cadrul 
serviciilor tehnice. Aceștia vor ajuta 
la rezolvarea operativă a problemelor 
pe care le ridică producția. Tehnologii 
care stabilesc o nouă tehnologie vin 
în secție și demonstrează fèlül clim 
trebuie aplicată. Deocamdată s-a în
ceput cu turnătoria. „Demonstrarea 
tehnologiei“ — cum é denumită în 
uzină această acțiune — va continua 
și în celelalte Sectoare.

în hala de montaj, de-a lungul în
tregului flux tehnologic montorii, or
ganizați pe brigăzi și echipe, mon
tează diferite părți ale combinei. Pri- 
vindu-i, ai certitudinea ca uzina, co
lectivul ei, și-a desfășurat larg forțele 
pentru succese noi în întrecerea so
cialistă.

Așa cum stau lucrurile, de altfel, și 
în alte întreprinderi din Capitală și 
întreaga țară.

din

de mesaje ale 
indiene; pre- 

îndustriei Pe
ll. P. Romîne, 
ambasadorului

DJAKARTA 3 (Agerpres). — De
legația de medici romîni și-a con
tinuat zilele trecute vizita în In
donezia. Acad. Gr. Benetato a vizi
tat Centrul de conservare a sînge- 
lui din Djakarta, unde a avut uh 
schimb de păreri cu conducerea 
acestei instituții privitor la proble
me de specialitate.

Prof. T. Burghele, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne 
a făcut là Facultatea de medicină 
din Djakarta o expunere cu titlul : 
„Tuberculoza urogenitală". Au fost 
prezentate apoi filme științifice me
dicale romîneȘti.

în cinstea delegației de medici 
romîni Pavel Silard, ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, a oferit 
un coctail la care au participat dr. 
Leimena,. locțiitor al ministru
lui prim; dr. Sotryo, ministrul Să
nătății ; Iwa Kusumașurnantri, mi
nistrul învățămîntului Superior, și 
alte personalități ale vieții pu
blice, reprezentanți ai vieții știin
țifice, conducători ai Asociației de 
prietenie indoneziano-romînă, pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice.

★
DJAKARTA 3 (Agerpres). — In seara 

de 1 ianuarie delegafia a participat la 
recepfia oferită de președintele Sukarno 
cu ocazia Anului Nou.

La 1 ianuarie 1962 delegația de medici 
romîni care a vizitat Indonezia a plecat 
din Djakarta. Delegația a lost condusă 
la aeroport de Iwa Kusumasumanfri, mi
nistrul Invă/ăminlului Superior.

De la corespondentul 
nostru la Varșovia

pentru constructorii și oțelarii com
binatului o zi emoționantă, sărbă
torită ca un eveniment memorabil, 
în această zi noul cuptor înalt nr. 4, 
care cu silueta lui impunătoare în
tregește peisajul industrial din jur, 
a dat primele șarje de metal.

„Noul născut" are o capacitate de 
1.716 m.c. La construcția lui au 
fost foiosite circa 15D00 tone ma
teriale de construcție. Realizarea a- 
cestui obiectiv, unul din cèle mai 
mari de acest gen din Europa, cons
tituie un succes remarcabil al 

spaiLs.ir.uatarilor^ el a .fast_ terminal
în 18 luni, în timp ce pentru cons
truirea cuptorului nr. 3 au fost ne
cesare 38 de luni.

Pentru succesul obținut, construc
torii noului cuptor de la Huța 
Lènin au fost felicitați în numele 
C.C. al partidului și guvernului. în 
scrisoarea adresată constructorilor 
dè tovarășul Piotr JarOszewicz, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 'Mi- 
nișțri, se spunea între altele „Mul
țumim din inimă tovarășilor sovie
tici, proiectanți, constructori și 
consultanți, care ne-au ajutat să 
construim cuptorul înalt. AjiltOrill 
U.R.S.S. în construirea marelui com
binat constituie un model de Cola
borare internaționalistă și de ajutor 
prietenesc".

Consiliul de Stat al R.P. Polone 
a decorat un număr de 183 munci
tori, tehnicieni și ingineri care, s-au 
distins în mod deosebit la construc
ția cuptorului nr. 4 și a altor obiec
tive ale Hutei Lenin.

Program consacrat P. P. Pomînc 
la televiziunea din Damasc
DAMASC 3 (Agerpres). — La 1 ia

nuarie 1962, orele 20,00, televiziunea 
din Damasc, capitala Republicii Arabe 
Siria, a transmis un program de 30 
minute consacrat Republicii Populare 
Romîne.

Programul a cuprins o prezentare a 
așezării geografice a R.P. Romîne, a 
dezvoltării sale economice șl culturale. 
De asemenea au fost televizate sce
ne din filmele romîneșfi : Hora, în
semnări din Delfă și Theodor Aman.

GH. GHEORGHIȚA

iTĂSEARĂ PE PATINOARUL „23 AUGUST

eci internațional de hochei
Astăsearil3 ora 

noarul ar* P4rSul "l3 
gust“ ecl^hoșlovaca de hochei 
pe gheață Klatlno susține primul 
ioc de la a In fara noastră, în- 
fîlninrl salată orașulUi București- 
întîlnirea untă deosebit de inte
resantă, dind valoarea echipei

cehoslovace. în jocul de ataTă, se_ 
lecțioriatâ bucureșteană alinia o 
formație din care nu vor3' inter
naționalii Sofian, Csak_l°nescn> 
Takacs, Varga, CiobotaruFerenczi- 

Dacă timpul va permitmcheiștil 
cehoslovaci Vor evolua vițsau sim- 
bătă la Miercurea Ciuc.

J OIȚE VA RINDUR
DutĂ iæ mai anunțat, echipa 

cl? fôtbaPlul PloiȘȘti ri-a încheiat turnlrePrins Ihdoneziăj 
Ieri ne-î'en’t rezultatul meciului 
susținut localitatea Medan " 
insulele -tra cu selecționata lo
cală Făli 'noștri au cîștigat Cu 
scorul 8- Prin punctele înscrise 
de A (3)’ 3abone Bon- 
taș și É

SchicStri fondiști își continuă 
«rcoătii vederea campionatelor 
mondiae vor avaa loc la mijlo
cul îufbrùarië în stațiunea de 
snortui iarnă de la Z^opăne 
/■R p ă). Din lotul selecționabi- 
lilor f'rte Dinu Petre, György 
Wiimoian Drăguș, Gh. Bădescu, 
Gh, G și

Campionul lumii Mihi Botvinnik 
(U.R.S.S.) continuă si fiâerul tur
neului international' dah de _ la 
Hastings. în cea dê-i Ö:unda, Bot- 

din vinhik a întrerupt ca atai pozițio
nal partida cu Penrise glia).

în cadrul unei tejtatjcare a avut 
loc pe pista velodrnnu dm Zurich, 
ciclistul elvețian ÀfreipsgR a sta
bilit un nou record/mofll al orei _pe 
teren acoperit, r'éateîhdç"! km. Ve
chiul record era dc 45,& im- și apar
ținea din atiül 195facel<i ciclist.

■și lirnei? Cipru, e- 
1 ^anatliiilîos Atena 
iacu o ;<£ționată lo-

’Ț ” ' (Agerpres)

Continuîndu-' ‘ 
chipa de fotbal 
a jucat la Nicosiacu o ;<£ționaia lo
cală, obținînd y/torla , s
2_0 (2-0). ! (Agerpres)

La un concurs de gimnastică
NOTE MARI... pentru numeroși 

tineri gimnaști și gimnaste de la clu
burile școlare participant la con
cursul recent disputat în sala M.I.C. 
din Capitală. Cu această ocazie, la 
exercițiile „impuse" și „liber alese", 
Ilie Mariana a obținut notele cele mai 
mari. Mult a plăcut celor prezenți și 
maniera în care elevul Petre Miha- 
iuc, în vîrstă de 13 ani, a executat 
exercițiile la sol. La un moment dat, 
captivați de precizia și siguranța 
mișcărilor lui Mihaiuc, toți cei din 
sală au izbucnit în aplauze. Dar și 
alți tineri gimnaști au primit aplauze 
și note mari.

NOTE MICI... ar merita însă acei 
antrenori care nu s-au îngrijit de 
buna pregătire a tinerilor concurenți. 
Astfel de gimnaști și gimnaste au 
prezentat cluburile din Cluj, Brașov. 
Nici arbitrajele nu aii lost la înăl
țime. Deci și lor note mici — pentru 
lipsa de obiectivitate în aprecierea 
exercițiilo'r. Note mici se cuvin și a- 
celor cluburi școlare care au prezen
tat la acest concurs școlar gimnaști 
care de. cîi.eva luni sînt... ștudenți.

A I

/

Poporul birman aniversează as
tăzi un eveniment memorabil al 
istoriei sale : împlinirea a 14 ani 
de la proclamarea independenței 
Birmaniei.

Grea și îndelungată a fost lupta 
dusă de poporul birman pentru li
bertate, împotriva dominației colo
niale a Angliei, iar în timpul celui 
de-al doilea război mondial — îm
potriva invaziei imperialiștilor ja
ponezi. Această luptă a fost încu
nunată de victorie : la 4 ianuarie 
1948, pe harta Asiei a apărut un 
nou stat independent — Uniunea 
Birmană.

După cucerirea independenței de 
stat, poporul birman a pornit pe 
calea lichidării grelelor urmări-ale 
colonialismului și a 
economii naționale 
Poporul romîn, ca și 
bitoare de pace de 
urmăresc cu simpatie 
realizate de poporul 
drumul dezvoltării țării. în politica 
externă, Uniunea Birmană promo
vează o politică 
tență pașnică.

între Uniunea

făuririi unei 
independente, 
popoarele iu- 
pretutindeni, 

progresele 
birman pe

de pace și coexis-

socialiste — între care și țara noas» 
tră — există strînse relații de prie
tenie și colaborare. Contactele per
sonale stabilite în ultimii ani în
tre oamenii de stat ai R.P. Romîne 
și Uniunii Birmane au contribuit 
la întărirea acestor relații.

Relații diplomatice romîno-bir- 
mane au fost stabilite, încă în anul 
1956. Zilele acestea, în scopul strîn- 
gerii legăturilor de prietenie re
ciprocă, guvernele.romîn și birman 
an căzut de acord să ridice la ran- - 
gul de ambasadă 
plomatîcă a R.P. 
goon și aceea a 
la București.

Poporul j romîn 
vingerea 'că relațiile tomîno-bir-..
mane -—bazate pe .egalitate, respect--’ 
și avantaje reciproce — vor fi și 
mai strînse în viitor, spre binele 
popoarelor celor două țări, în in-' 
teresul păcii în lumea întreagă.

De . ziua marii sărbători naționale • 
a Uniunii Birmane, poporul nostru 
felicită cu căldură poporul birman 
și îi urează noi succese în întărirea 
independenței patriei sale, în lupta 
pentru pace și progres.

reprezentanța di- ' 
Romîne la Ran- 
Uniunii Birmane

își exprimă con-

și țărileBirmană

»-•

Vedere din Rangoon, capitala Birmaniei. 
; ® • -

PleMM C. C. al Partidului Comunist 
din Columbia

BOGOTA 3 (Agefpres). — TASS :
A avut loc a 26-a plenară a Corni- s____, ___ ,
tetului Central al Partidului Cornu- tele) și se arată că „toate măsurile 
nist din Columbia. Gilberto Vieira ' ’ " . .............
a prezentat un raport în numele ■ 
delegației columbiene care a asistat u 
la al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Sovietice și în special experiențele 
Pletiarà ä adoptat o rezoluție în cu arma nucleară, care nu au alt 
care, printre altele, se spune :

A 26-â plenară ä Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Co
lumbia salută călduros hotărîrîle 
istorice ale celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C,U.S., subliniază 
uriașa însemnătate a noului Pro
gram, document politic și ideologic 
de bază al epocii noastre.

Cu toate că Uniunea Sovietică 
Urmărește permanent coexistența 
pașnică cu toate țările, „situația in
ternațională a devenit mai încor
dată în Ultima vreme în legătură 
cu pregătirile de război ale impe
rialiștilor nord-américarii, ale aliați- 
lor și marionetelor lor, cum sînt de' 
pildă, cohdUcătbrii Germaniei occi- 
dentalé". til rezoluție sînt citate 
acțiuni „ale politicii intervențio-

niste a Statelor Unite față de alte 
țări“ ■ (Cuba, Laos, Vietnam și al-

luaîe de P.C.U.S. și guvernul so- 
.yiețîcjln scopul întăririi capacității 
de apărare și securității Uniunii

nraBBWTMIWTO-l

scop decît apărarea păcii, sînt pe 
deplin justificate".

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Columbia 
felicită Comitetul Central al 
P.C.U.S. „subliniind curajul și 
perspicacitatea lui’- politică, mani' 
festate în lupta ideologică pentru 
lichidarea urmărilor cultului perso
nalității lui Stalin“'. Plenara a sub
liniat că P.C.U.S. este avangarda 
ideologică a mișcării comuniste 
mondiale.

Plenara a condamnat poziția' con
ducătorilor Partidului Muncii din 
Albania.

Plenara 
dusă față 
Columbiei. Solidaritatea cu Cuba, 
consideră plenara, este o sarcină a 
întregului popor columbian.

a condamnat politica 
de Cuba de guvernul

iæài

„chiriași torni“ ai Ninei Solovtova 
„Mnștiî“ • Porumbii! = aur e Păstorul electric © Tainele „bucătăriei furajere“ 

if a cîteva zile după terminarea 
Congresului al XXII-lea ăl

P.C.U.S., în aceeași sală în care s-a 
ținut .Congresul,, a avut loc o com . 
sfătuire în problemele agriculturii. 
Ziarele au relatat că participanții 
la consfătuire și-au luat angaja
mentul, în numele oamenilor. mun
cii din agricultură, de a produce 
7.500 kg. de carne la o sută de 
hectare terenüri agricole. Ce în
seamnă 7.500 kg. de carne la o stită 
de hectare ?

„Pentru a ajunge din urmă Ame
rica în domeniul, producției de car
ne, de.pildă — spunea tovarășul N. . 
S. Hrușcjov. la Plenara C.C. al 
P.C.U.S, din ianuarie 1961.— trebuie 
să producem pe întreaga Uniune 
Sovietică la 100 hectare .3c. terenuri 
agricole cîte 42 chintale (4.200 kg. 
— n. ils.) de carne în greutate după 
tăiere... Dar ați văzut, tovarăși, că 
multe colhozuri, chiar dintre cele 
care au fost înapoiate, au reușit în 
cei doi ani să ajungă la 80 și chiar 
la 100 de chintale (10.000 kg, — 
n. ns.) de carne la fiecare 1ÖÖ hec
tare de terenuri agricole. Dacă 
acest lucru îl pot face numeroase 
colhozuri și unele raioane, liu-1 
putem noi oare realiza pe întreaga 
țară în cinci ani ? Desigur că 
putem“.

Nu demult, mă aflam la Kiro
vograd. Răsfoind ziarul local, o 
informație mi-a atras atenția : 
La sovhozul „Bolșevik“ s-au obți
nut anul acesta (în 1961 — n. ns.) 
aproape 10.000 kg. de carne la 
suta de hectare terenuri agricole. 
Am vizitat sovhozul „Bolșevik“, 
care este Situat într-unul din raioa
nele apropiate de Kirovograd.

a fernia sovhozului ne-a îritîm-
■Opinât Nina Soloviova. Are 20 

de ani. Ne este recomandată ca 
fiind fruntașă în Creșterea animale
lor. Aflăm că a terminat de cufînd 
școala medie. Crescătoare de ani
male a ajuns din proprie inițiativă. 
Într-un an și-a întrecut toate tova
rășele de mtihcă. Acum îmbină creș- i

terea animalelor cu. învățătura : s:a 
înscris la tristitiitiil agronomic, ia 
cursurile prin corespondență, și 
urmează facultatea de zootehnie.

Âm ascuitat-o cu plăcere pe Nina 
Soloviova vorbind despre munca 
ei. Nu exagerez cînd afirm că vor
bea cu pasiune și plasticitate ca un 
poet. Convorbirea. a luat poate un 
drum neobișnuit : am folosit ade
seori creionul și hîrtia ca să facem 
calcule care de care mai intere
sante..

Prima sut-pfiză ne-a așteptat la 
’ ■iilllllilIIIIIIIIIIHIIIIIiilIllllllllllllilIlllllllllllllllllilIllllllllllllllllllIllllllIlii,

De la corespondentul 
nostru la Moscova

intrarea unuia din adăposturile 
pentru porci :

— Poftiți — ne-a îmbiat tovarășa 
Soloviova, deschizînd larg ușa. A- 
cum intrăm în „sufragerie“.

în „sufragerie“ stăteau înșirui
te pe două rînduri așa-numitele 
troace mecanice. Crescătoarele um
plu buncherele care se găsesc dea
supra acestora : pe măsură ce ani
malele consumă, hrana se scurge 
de sus menținînd troacele continuu 
pline.

De o parte și dé alta a „sufrage
riei“ sînt „dormitoarele”. Și aici 
se găsesc troace mecanice pline cu 
hrană. BöXele au dispărut cu totul, 
lăsînd loc pentru sute de porci. Din 
„dormitoare" porcii, sau „chiriașii 
cei lacomi“ cum îi numește Nina 
Soloviova, ies pe ușile laterale în 
padocurile de afară sau pe tăpșa
nul larg care înconjoară adăpostu
rile. Aici crescătoarea predă „chi
riașii“ „păstorului electric“. Un 
„păstor electric“ ? Da. întocmai. È 

de
cu-

nașir
„pdSLVX C1CLU1L _____ ________ ____

vorba de un simplu fir 
sîrmă prin care circulă un 
rènt slab. „Păstorul electric“ stă 
da strajă pa toată marginea tăpșa-

nului. Dacă animalul îl atinge, este 
curentat și silit să dea înapoi.

reseătorii de animale din sov- 
hoztil „Bolșevik" îngrijesc 

porcii în grupe de cîte 250—3110. To
varășa SölöViöva crâște singură 600 
de porci. Ea și-a luat angajamen
tul de a preda statului 1.000 de 
porci grași pină ia sfîrșîtui lui 1961 
(din care și predase 800). Așadar, 
Nina Soloviova a intrat în rîridurile 
așa-numiților „miiști“ — crescători 
a una mie porci, inițiativa a pornit 
cu cîțiva ani în urmă de la cu
noscutul crescător de animale ia- 
roslav Cij. 1.000 de porci înseam
nă, socotit în greutate vie, aproxi
mativ 90.000 kilograme de carne 
pe ah. Faceți și dv. socoteala : to
varășa Soloviova obține zilnic 250 
de kilograme carne ile porc.

în sovhoz sînt multe tinere entu
ziaste asemenea Niiiei Soloviova. 
Și ele îmbină munca de crescător 
de animale cu învățătură la școli 
medii sau la diferite facultăți ale 
Institutului agronomic. Să adunăm 
rezultatele obținute de ele. Hruzin 
Ana — 65.00Ü de kilograme carne, 
pe an ; Krivokoni Maria — 62.000 
kilograme ; Tarasova Natașa — 
64.500 kilograme etc., etc. Crescă
toarele predaseră, în contul lui 
1961, statului 5.110 chintale de car
ne, adică 51 de vagoane, ceea ce 
înseamnă 1.430 kilograme pe zi.

T e-am rugat pe tinerele cres- 
JBjflcătoare să ne împărtășească 

cîte ceva din experiența muncii lor. 
„Porumbul —• iată secretul nostru“, 
ne-a spus tovarășa Soloviova.

Cu trei-patru ani în urmă, pen
tru furaje, sovhozul cultiva ovăz, 
orz, dovlecei și puțin porumb. în 
ultimii ani a intervenit o schimba
re în structura bazei furajere. 
Sovhozul cultivă acum o suprafață 
de patru ori măi mare cu porumb, 
în 1961, de pildă, s-au însămîn- 
țat 1.200 hectare și s-au obținut, în 
medie, cîte 4.200 kg. boabe la hec
tar.

Nina Soloviova ia creionul și 
socotește : cu trei ani în urmă sov-

MesajuS C. C. al P. C. 
din Algeria adresat 

C. C. al P. C. Francez
PARIS 3 (Agerpres). — Partidul 

Cômunîst din Algeria salută lupta 
poporului francez împotriva „Orga
nizației armata secretă“, pentru 
pace în Algeria. Comitetul Central 
al Partidului ^Comunist -din /Ugeria- 
a trimis un mesaj Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez în care, în numele clasei mun
citoare și al poporului algerian 
„transniite un cald și frățesc salut 
oamenilor muncii șî poporului fran
cez pentru succesul remarcabil ob
ținut cu prilejul organizării la 19 
decembrie a zilei nationale de 
luptă împotriva O.A.S. și pentru 
pace în Algeria". în mesaj se arată ț 
că- organizarea cu succes a zilei 
naționale de luptă aduce o contri
buție importantă la lupta pentru 
reluarea și desfășurarea cu succes 
a tratativelor dintre guvernul fran
cez și guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria, demască politica au
torităților franceze care încurajează 
pe complotiștii fasciști și iau mă
suri represive împotriva antifasciș
tilor și luptătorilor péhtru liberta
tea popoarelor asuprite de colo
nialism.

hozul furniza statului 100 kg. de 
carne ia prețul de 74 de ruble. 
Acum, prețul a scăzut la 62 ruble . 
și continuă să scadă.

Abundența de furaj a deschis 
drum larg celor mai avansate me
tode de creștere a animalelor. Creș
terea porcilor se face acum „în 
tură", animalele sînt crescute în 
grupe, fătările sînt dirijate. în fie
care an se obțin două generații de ■. ' 
purcei: una în ianuarie și alta în ■_ 1- 
iulie. După opt luni, gata îngră- | 
șațe, animalele sînt predate statu- . 
lui. Dintr-un condei, cheltuielile 
s-au redus cu 30 la sută.

Creșterea în aer liber stimulează 
îngrășarea animalelor. Alergînd ■
cle-a lungul padocurilor și în țarcu
rile aflate în grija „păstorului
electric“, animalele își ațîță foamea 
și caută cu insistență troacele meca- 
nice. Aici intervine iscusința cres
cătoarelor, care le stimulează mai 
departe pofta. Ele alternează po
rumbul de siloz cu uruiala de po-

Irumb și alte furaje, astfel ’ ca 
animalele să găsească în troacele : 
din „dormitoare" un alt furaj decît 
cel , din „sufragerie“. Și. animalele 
se îngrașă văzînd cu ochii.

lîngă fiecare adăpost există 
, o încăpere unde se prepară 

furajele; este așa-numita „bucătărie 
furajeră". La sovhozul „Bolșevik" 
mașinile de^ tocat pregătesc zilnic în 
aceste bucătării tone de sfeclă de 
zahăr. Sfecla de zahăr pentru fu
raj — iată unul din „secretele" 
succeselor obținute de tinerele 
crescătoare. Viața însăși a dovedit 
ce importanță are acest furaj.

— Bine, am întrebat, dar e con
venabil să folosești sfecla de zahăr 
ca nutreț ?

Nina Soloviova ia creionul și 
înscrie pe hîrtie cîteva cifre. O sută 
kilograme de sfeclă de zahăr aduc 
sovhozului 2,20 ruble. O sută de 
kilograme de sfeclă de zahăr folo
site ca furaj dau 9 kilograme de 
carne de porc, cu o valoare de 5,58 
ruble...

La plecare am strîns cu căldură 
mîinile tinerelor, crescătoare de 
animale din sovhozul „Bolșevik".

— Treceți pe aici peste un an — 
mi-au spus — și veți găsi numai 
crescătoare „miiste".

A. MUNTEANU
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Festivității de la
nități
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ULTIMELE ȘTIR! ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

S.II.A. și Anglia se eschivează de ia realizarea unui acord 
asupra încetării experiențelor cu arma nucleară

„Cele mai însemnate 
evenimente 

ale anului 1961"
MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS. 

La 2 ianuarie Valerian Zorin, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O. N. U., a înaintat Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare o comu
nicare a guvernului U.R.S.S. în care 
guvernul U.R.S.S. informează O.N.U. 
asupra stării actuale de lucruri în 
legătură cu rezolvarea problemei 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară.

în comunicarea sa, guvernul so
vietic arată că noile sale propuneri, 
prezentate la Geneva în cadrul tra
tativelor dintre reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii, 
asigură o bază bună pentru reali
zarea rapidă a unui acord care să 
pună capăt tutüror exploziilor ex
perimentale cu arma nucleară.

Noul mod de a aborda această 
problemă propus de Uniunea So
vietică ține seama de situația rea
lă din lume, oglindește in egală 
măsură interesele securității tutu
ror statelor și asigură condițiile 
necesare pentru un control asupra 
îndeplinirii de cătje state a obliga
țiilor de a nu efectua experiențe 
cu arma nucleară. După cum de
monstrează tratativele de la Ge
neva, subliniază guvernul sovietic, 
„guvernele S.U.A. și Angliei nu ma
nifestă dorința de a discuta fondul 
propunerilor sovietice, ci caută ca 
și pînă acum să se eschiveze de 
la realizarea unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma 
pucleară".

Același scop îl urmărește și ra
portul adresat de guvernele S.U.A. 
și Angliei Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, raport care a fost di
fuzat la 20 decembrie 1961. „în a- 
cest raport, întocmit în mod vădit 
tendențios, guvernele S.U.A. și An
gliei, substituind faptele prin pre
zentarea denaturată a adevăratei 
stări de lucruri, caută să-și decline 
răspunderea pentru tărăgănarea 
încheierii unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor", se spu
ne în cofnunicarea sovietică.

Guvernul sovietic arată că „gu
vernele S.U.A. și Angliei ar dori să 
obțină un acord care ar permite 
de fapt blocului agresiv N.A.T.O., 
pe de o parte să continue experien
țele cu arma nucleară, iar pe de 
altă parte să extindă, sub firma 
„controlului internațional“, rețeaua 
de spionaj pe teritoriile altor 
state".

Guvernul U.R.S.S. dezminte cu 
hotărîre afirmațiile absurde ale 
puterilor occidentale că Uniunea 
Sovietică ar vrea dezarmare fără 
control. Guvernul U.R.S.S. declară 
din nou că „este pentru un control 
riguros și eficient și că el însuși

Comunicarea guvernului U.R.S.S. 
adresată comisiei 0. N. U. 

pentru dezarmare

Cinci milioane...
titlul relatării de 

sunat mai exact — 
ori cinci milioane". 

___ T_____ sosită din U.R.S.S.
! relevă o coincidență fericită: în 
■ 1961, atît numărul bărbaților și 
' femeilor care și-au unit desti

nele prin căsătorie, cît și al 
noilor născuți, a fost de cite 

\ cinci milioane. în noaptea de 
Anul Nou, cei zece milioane de 
cetățeni sovietici — ca și în
tregul popor — au fost felici
tați cu căldură, în ctirsul re
cepției de la Kremlin, de către 
tovarășul N. S. Hrușciov.

Pentru cei mici, revelionul din 
acest an a fost primul. Mii și 
mii de Vanea și Natașa, Mișa și 
Tania, Grișa și Mașa au tre
cut — deocamdată ajutați de 
părinți — pragul lui 1962. Același 

1 lucru l-au făcut deosebit de 
, mulți Iuri și Gherman, ale căror 
! nume simbolizează istoricele 
1 zboruri spre stele, înfăptuite în 
î 1961 de primii cosmonauți.
! ...înainte vreme, cînd un nou 
‘ născut deschidea ochii pe lume, 
1 oamenii simpli, amăgiți 
] perstiții, încercau să-i 
; șească viitorul la vraci 
î ghicitoare. Astăzi, în 

ale căror popoare sînt
' pe propria lor soartă, 
•’poate fi determinat cu 

științifică.
Știm cu certitudine că atunci

• cînd vlăstarele umane născute 
în 1961 vor împlini 20 de ani, în 
Uniunea Sovietică se va fi con-

• struit în linii mari societatea 
! comunistă, iar celelalte țări so-
' cialiste vor fi parcurs cale bună
• spre același țel măreț; știm în 
' mod sigur că an de an și lună 
: de lună viața copiilor noștri va 

. fi tot mai frumoasă și mai îm
belșugată.

Șt o astfel de viață merită să 
fie trăită din plin, am mulți — 

i așa cum au visat poeții : „Pîn-la 
. sută să ne crească anii, fără 
’ bătrînețe".

De fapt, 
față ar fi 
„De două 
Căci știrea

(

i
(

I

! 

t

5

î

j.

4,

s
4

prin su- 
deslu

și babe 
țările 

stăpîne 
viitorul 
precizie

S. B.

Greva șoferilor 
din New York

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
la 2 ianuarie a continuat greva a 
6.400 de șoferi din transporturile 
publice ale New Yorkului declarată 
în zorii zilei de 1 ianuarie. Greviștii 
cer sporirea salariilor. Toate auto
buzele de la două mari societăți 
și-au încetat activitatea.

a propus un larg sistem de con
trol și inspecție asupra îndeplinirii 
obligațiilor 
generale și

Amintind 
clarații ale 
U.R.S.S. va 
ale puterilor occidentale în legă
tură cu controlul asupra dezarmă
rii, dacă la rîndul lor aceste pu
teri vor accepta propunerile sovie
tice cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, guvernul U.R.S.S. 
arată în comunicarea remisă Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare : 
„Se știe doar că pînă în prezent 
nici guvernul S.U.A., nici guvernul 
Angliei nu au dat un răspuns clar 
la această propunere sovietică“.

Afirmația că Uniunea Sovietică 
ar fi un adversar al controlului o 
pot face numai cei „care ar dori să 
încerce, în ciuda faptelor 
noscute, să arunce umbră 
poziției reale a U.R.S.S. în 
mele controlului asupra 
mării".

Guvernul sovietic constată că a- 
ceastă rea-credință se manifestă și 
în raportul S.U.A. și Angliei unde 
se afirmă că Uniunea Sovietică ar 
încerca să 
periențelor 
control.

Guvernul 
el a propus să șe stabilească 
control reciproc eficient 
interzicerii experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, sub apă și 
în spațiul cosmic, folosindu-se 
mijloacele de detectare a explozii
lor de care dispun statele. Un ase
menea control este suficient.

Guvernul Uniunii Sovietice decla
ră că S.U.A., Anglia și Franța au 
zădărnicit moratoriul cu privire la 
experiențele nucleare.

Nu este prima dată cînd partea 
occidentală anunță că renunță la 
moratoriu. în timp ce la Geneva 
se duceau tratative, Franța, aliata 
S.U.A. și Angliei în blocul militar 
N.A.T.O., a efectuat sistematic ex
periențe cu bombe nucleare în Sa
hara. S.U.A. și Anglia nu au între
prins nimic pentru a reține Franța 
de la aceste acțiuni, ci, dimpotrivă 
au luat-o sub ocrotirea lor.

„Din toate reiese că S.U.A. și An
glia intenționează să ducă și pe vii
tor o politică de duplicitate și anu- 
me în timp ce unii din membrii 
N.A.T.O, duc tratative cu Uniunea 
Sovietică, încercînd s-o împiedice 
să ia măsuri în vederea întăririi ca
pacității sale de apărare, alții efec
tuează experiențe cu arma nucleară 
în interesul întregului bloc militar 
al N.A.T.O. Numai astfel, constată 
guvernul sovietic, se poate inter
preta împotrivirea guvernelor 
S.U.A. și Angliei față de propunerea 
guvernului U.R.S.S. cu privire la 
invitarea Franței la tratativele de 
la Geneva“.

Aceste acțiuni ale S.U.A. și ale

în domeniul dezarmării 
totale".

despre repetatele de- 
lui N. S. Hrușciov că 
accepta orice propuneri

partenerilor lor din N.A.T.O., decla
ră guvernul U.R.S.S., au absolvit 
Uniunea Sovietică de angajamen
tele luate de bunăvoie conform mo
ratorium și astfel Uniunea Sovietică 
a căpătat dreptul moral deplin de 
a efectua experiențe cu arma nu
cleară în vederea întăririi capacității 
sale de apărare, în special în legă
tură cu intensificarea în cursul 
anului 1961 a pregătirilor și ame
nințărilor de război ale puterilor 
occidentale.

Guvernul sovietic declară din nou 
că în ceea ce îl privește năzuiește 
ca și pînă acum spre realizarea 
unui acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară. 
Guvernul U.R.S.S. „ar vrea să spere 
că guvernele S.U.A., Angliei și Fran
ței vor cîntări întreaga primejdie 
pe care o implică întrecerea în do
meniul înarmărilor nucleare și 
vor recunoaște necesitatea de a 
trece la acțiuni care ar scoate pro
blema dezarmării din labirintul 
discuțiilor folosite pînă în prezent 
ca paravan pentru a ascunde efor
turile puterilor occidentale în do
meniul cursei înarmărilor".

CARACAS 3 (Agerpres). — Răspun
zând la întrebările unui sondaj adre
sat ziariștilor venezueleni . de către 
cotidianul „El Nacional", ziariști ve-, 
nezueleni de diferite convingeri po
litice — directorii ziarelor „La Repu
blica“, „La Hora", revistei „El Mo- 
mento", precum și președintele Aso
ciației ziariștilor din Venezuela și di
rectorul Școlii de ziaristică din cadrul 
Universității centrale — au declarat 
că zborul cosmonaufilor sovietici Iuri 
Gagarin și Gherman Titov, Congresul 
al XXII-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și înfîlnirea de la 
Viena între N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy constituie cele mai însemnate 
evenimente ale anului 1961.

Hector Mujica, directorul Școlii de 
ziaristică, a declarat că „începerea 
construirii comunismului în Uniunea 
Sovietică și adoptarea de către Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. a Pro
gramului de construcfie pe 20 de ani 
au lost evenimentele cele mai însem
nate din ultima vreme".

HAVANA 3 (Agerpres). — Peste 
un milion de persoane au partici
pat la uriașul miting și parada mi
litară care au avut loc în Piața 
José Marti din Havana pentru a săr
bători cea de-a treia aniversare a 
victoriei revoluției cubane și marile 
succese obținute de poporul cub an 
în lupta sa împotriva agresiunii im
perialiste și pentru construirea unei 
patrii libere și independente.

întreaga piață era împodobită cu 
drapele naționale și portrete uriașe 
ale lui Lenin și eroilor naționali 
Marti, Maceo, Camilo Cienfuegos, 
precum și ale lui Fidel Castro. Pe 
clădiri se aflau pancarte cu lozinci
le „Trăiască revoluția noastră so
cialistă !“, „Patria sau moartea !", 
„Vom învinge !“, iar pe clădirea bi
bliotecii naționale era scris cu litere 
uriașe : „Cuba, teritoriu liber de a- 
nalfabetism !".

în ’.buna oficială se aflau peste 
500 dinvitați din țările socialiste, 
precii și din țările latino-ameri- 
cane,\e Asiei și Africii.

La 'a 10 dimineața au răsunat 
20 sal de artilerie, a fost intonat 
imnuUe stat al Cubei, a început 
paradlorțelor armate cubane.

în fnte au defilat elevii școlilor 
de oftri. Ei erau urmați de elevii 
școlii ?
ai școor instructorilor revoluțio
nari șie o divizie de infanterie. 
Apoi anceput trecerea în revistă 
a tehrit de. luptă a armatei revo
luționa din Cuba. întîmpinate cu 
aplauzi/urtunoase, au trecut bri
găzile I artilerie antitanc, antiae
riană fie ctmp. A stîrnit un entu
ziasm îosebit în rîndurile celor 
prezeij brigada de artilerie reac
tivă- -zeci de autocamioane mili- 

’ tare ^aruncătoare de mine cu 32 
țevi, fada a fost încheiată de a-

-, comandanți de plutoane,

Jà vana 
proxiiv 100 de tancuri de dife
rite t\i.

în n ce prin piață treceau 
nitățilecanizate de artilerie șt 
tancu deasupra tribunelor au/ 
zbura mare viteză escadrile de 
avioane vînătoare, de vînătoare 
cu reat printre care avioane su- 
personi

Parai militară a constituit o 
demonfție a hotărîrii forțelor ar
mate cineze de a întîmpina în 
mod deț pe orice dușman care ar 
cuteza -atenteze la libertatea și 
indepenhța Cubei.

După i)Wa militară șiruri ne- 
sfîrșite A mnifestanți — oameni 
ai munci'cwani — au trecut prin 
fața tribkei\Ei și-au manifestat 
cu înflăciari voința și hotărîrea 
de a apăr! rlpluția socialistă, uni
tatea lor \emtităi în jurul guver
nului revoliț\iar condus de Fidel 
Castro.

Revoluția cubnă va înainta vicorios“

binecu- 
asupra 
proble- 
dezar-

O®O

obțină interzicerea ex- 
nucleare fără nici un

sovietic amintește că 
un 

asupra

Eșecuri, neliniște, perspective sumbre...
Bilanțul administrației Kennedy văzut de presa americană
NEW YORK 3 (Agerpres). — Făcînd 

bilanțul unui an de activitate a admi
nistrației Kennedy, agențiile de presă, 
revistele și ziarele americane recunosc 
că în anul care a trecut guvernul de
mocrat a suferit numeroase eșecuri afît 
în ce privește politica externă cît și 
cea internă. James Marlow, comenta
tor politic , al agenției ASSOCIATED 
PRESS, afirmă într-un comentariu că 
în anul 1961 administrația Kennedy 
„a suferit unele eșecuri semnificative" 
pe plan Intern, iar pe plan extern „nu 
s-au înregistrat succese“ (prin această 
formulă „delicată", agenția se ferește 
să spună pe nume eșecurilor politicii 
externe a S.U.A. — n.ns.).

într-o dare de seamă asupra situa
ției din Africa, John Nugent, șeful bi
roului din Nairobi al revistei 
„NEWSWEEK“, își exprimă neliniștea 
în legătură cu creșterea mișcării de 
eliberare națională pe acest con
tinent și afirmă că in 1962 această 
mișcare va crește și mai mult.

Referindu-se la America Latină, Ha
rold Lavine, corespondent al aceleiași 
reviste, spune că din punctul de ve
dere al S.U.A., „perspectivele pe anul 
1962 sînt sumbre“. ■

Referindu-se la perspectivele econo
miei americane, ziarul „WALL STREET 
JOURNAL" scrie : „Nesiguranța întu-. 
necă previziunile economice pentru 
noul an. Washingtonul întrevede urmă- 

„S.U.A. amenință pacea/z
Sub acest 

dia" publică 
„Americanii 
amestecă în
sud, cu toate că urmările periculoase 
ale acestui amestec sînt bine cunos
cute. In Vietnamul de sud puterea lui 
Ngo Dinh Diem nu ar putea să se 
mențină nici o zi dacă nu ar exista 
sprijinul pe care îl acordă Statele U- 
nite“.

toarele „puncte negre" : grevele, in
flația, concurența mărfurilor străine, 
scurgerea rezervelor de aur, creșterile 
de prețuri..." Ziarul ține să sublinieze 
că intensificarea mișcărilor greviste și 
continua scădere a rezervelor de aur 
ale țării „ar putea duce la o depresiu
ne și ar reduce programele de expan
siune industrială".
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La sărbătorirea împlinirii a trei ani 
de la revoluția cubană, Fidel Castro 
a rostit o amplă cuvîntare. El a 
subliniat că revoluția cubană a bi
ruit și va continua și pe viitor să 
repurteze victorii, deoarece cei care 
au înfăptuit-o nu sînt paraziți, ci a- 
devărați luptători — oamenii mun
cii, deoarece revoluția nu este ope
ra doar a unui grup de oameni, ci 
a întregului popor. Admirația pe 
care revoluția cubană a stîrnit-o în 
rîndurile tuturor popoarelor lumii, 
a spus el, se accentuează în virtu
tea Uhui număr de împrejurări, 
printre care faptul că Cuba este si
tuată la numai 90 de mile de un 
stat imperialist.

Monopoliștii care guvernează în 
S.U.A., a spus Castro, luptă pentru 
menținerea reacțiunii în întreaga 
lume, pentru interesele colonialiști
lor. Rolul pe care îl au astăzi S.U.A. 
este un rol rușinos, criminal și

Cuv tarea Sui Fidel Castro

■titlu, săptămînalul „In- 
un articol în care scrie : 
prin toate mijloacele se 
treburile Vietnamului de

SCRISOARE DIN LONDRA

—O a O-

Sub unul din podurile Parisului, Ia minus 6 grade, o parte din JF .......   ......  ,
l sărăcimea „orașului lumină" întîmplnă Anul Nou. Pentru acești dez- j 
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odioși popoarele devin pe zi ce 
treceț mai conștiente de aceasta, 

. Noțm văzut adineauri, a spus 
Fidehstro, parada unităților noa
stre ' 
ceasbiață împreună cu tancurile, 
întru
drept împotriva poporului. Po- 
porulerge împreună cu tancurile 
numatunci cînd acestea îi apar
țin, ele servesc pentru apăra
rea i’i cauze drepte — a cauzei 
indețdenței naționale, libertății, 
a' cad revoluției ! Arma noastră 
nu e o armă ofensivă. Ea servește 
numcauzei apărării țării împotri
va f>r eventuale atacuri ale ori- 
cărtiușman. Dacă n-ar fi imperia
list american, nu am avea ne
voie nici unul din aceste tancuri, 
decj unul dintre aceste tunuri, 
deci unul dintre aceste avioane.

țesîndu-se celor care pun la 
cao cruciadă împotriva Cubei 
rșuționare, Castro a spus : dacă 
ițiționați să aruncați împotriva 
nitră armate de mercenari sau 
Jate. regulate, să știți că nici 
il dintre cei care vor debarca 
^insula noastră nu va ieși teafăr 
' această aventură !
Dastro a demascat manevra im- 
rialismului american care proiec- 
iză să organizeze cu ajutorul 
□liților săi latino-americani o cam- 

mie anticubană murdară la confe- 
jnța miniștrilor Afacerilor Externe 
i țărilor membre ale Organizației 
»țațelor Americane. Castro a decla-

luptă. Poporul a venit în a-

aceste tancuri nu sînt în-

■ j ■ ■, „ ■ . î.m aceea zi, la 22 ianuarie, 
convoca ’j această piață cea 

doua addre națională gene- 
a poporu Cubei și vom pro

clama în cadn acesteia cea de-a 
doua Declarațide la Havana, vom 
arăta imperismului că sintern 
pregătiți pentijluptă, vom arăta 
marionetelor îperialiste ce în
seamnă un pojr eroic, liber, re
voluționar ! ]

Ne vom îndeini misiunea și pe 
viitor, a spus Cstro în continuare, 

ai mult decît su-

rat : 
vom 
de-a 
rală

Avem temeiuri___________ ...
ficiente să fim timiști. în cei trei 
ani care au trec s-au realizat mari 
succese. Anul tțut noi am repur
tat victoria asiira analfabetismu
lui. Acum vom pi înainte pe calea 
dezvoltării maxie a culturii.

Noi am numihoul an — an al 
panificării, a arat Castro. Noi am 
și început dezvokrea planificată a 
economiei, noase. Aceasta în- '• 
seamnă că înaintea va fi mai ra
pidă, mai sigură] 
maximum resursi

țn cei trei ani kre au trecut noi 
am învățat multi Acești ani au 
arătat că poporulpoate să facă to
tul, că el este înțtare să înlăture 
orice obstacole, sij-eziste unor duș-

: Jiccepțe orice sa.

ani care au trec s-au realizat mari

ise
îiri
bă vom folosi la 
è noastre.

I

maiii puternici, si
criffcii.

în acest an, a cjclărat Castro în 
încheiere, în fața 
sarcini principale 
triei, ridicarea co științei 
ționare, dezvoltare

Noi, cubanii, von ști să ne înde
plinim datoria, să îspundem prin 
n 
ri
ba.

lastră stau trei 
apărarea pa- 

revolu- 
economiei.

moșteniți cri societății capitaliste revelionul a însemnat un castron j 
de supă... și atît.
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Ce își dorește poporul englez în 1962
Adevărata opinie a poporului 

englez nu a fost niciodată mai 
denaturată ca în decembrie 1961, 
cînd ministrul de Externe al An
gliei, lordul Home, a vorbit în fața 
consiliului N.Ä.T.O. în legătură cu 
atitudinea pe care ar trebui s-o 
adopte puterile occidentale în pro
blema Berlinului de vest. Alunei, el 
a afirmat că poporul englez „este 
gata să se prefacă în pulbere ato
mică, în cazul cînd acest lucru ar 
fi necesar“.

Lucrurile sînt însă limpezi și a- 
nume, că poporul englez nu este 
dispus să lupte și să moară pen
tru ca Adenauer și militariștii ame
ricani să poată menține Berlinul 
occidental ca centru de provocări, 
spionaj și agresiune împotriva ță
rilor socialiste.

Această stare 
lui englez este 
dajele făcute 
ale căror rezultate au apărut chiar 
și în cele mai reacționare ziare 
britanice. De pildă, ziariil „Daily 
Telegraph". care oglindește de 
obicei părerile Foreign Office-ului 
(Ministerul de Externe britanic — 
n.r.), a publicat de curînd rezulta
tele unui sondaj din care a reieșit 
că din opt englezi, șapte nu sînt 
dispuși să lupte într-un război ato
mic pentru țelurile amintite. „Acea
sta arată — comenta' însuși ziarul 
citat — că în mod rațional, englezii 
sînt de părere că nu merită să se 
facă un război în chestiunea Berli
nului“. Aproximativ 73 la sută din 
cei întrebați au fost de părere că 
puterile occidentale ar trebui să-și 
concentreze eforturile pentru a în
cepe tratative cu Uniunea Sovie
tică și nu „pentru a se înarma“, 
iar 81 la sută și-au exprimat do
rința ca Anglia să încerce organi
zarea unei conferințe la înalt nivel 
cu U.R.S.S.

Deci, ceea ce își dorește cel mai 
mult, poporul englez în. 1962 este 
menținerea și i 
Tocmai acestui 
sacrale în 1961 
strații de masă 
glia. In aprilie 
marele marș

GEORGE MATTHEWS 
redactor șef al ziarului 

„Daily Worker“

ac-

După zdrobirea complot
■BEIRUT 3 (Agerpres). — într-un 
omunicat al Ministerului Infor
mațiilor al Libanului se spune că 
i 2 ianuarie „aviația și armata li- 
aneză au continuat operațiunile 
î curățire a regiunilor și sectoa- 
llor suspecte din țară pentru a 
'.scoperi pe toți cei care au parti- 
>at la rebeliunea din noaptea din 
spre 31 decembrie“.

La 2 ianuarie în Liban a început 
cheta în legătură cu tentativa de 
itură de stat din 31 decembrie.
JEIRUT 3 (Agerpres). — întru-

nit la 2 ianuarie înedință extraor- 
ibanez a apro- 
cțiunea guver-

dinară, Parlamentu 
bat în unanimitate 
nului care a zdrobit agresiunea cri
minală împotriva surității și pă
cii în țară“.

SCURTE

de spirit a poporu- 
confirmată de son- 
în opinia publică.

consolidarea păcii, 
tel i-au fost con- 
numeroase demon- 

: organizate în An- 
1961 a avut loc 
de la Aldermaston

împotriva înarmării atomice, 
(iune încheiată cu o uriașă mani
festație în piața Trafalgar din Lon
dra. la care au participat 100.000 
de persoane. Au fost demonstrații 
de masă împotriva bazei 
Holy Loch (Scoția) pentru 
rine americane înzestrate 
cțiete „Polaris", acțiune în 
căreia au fost arestați sute de oa
meni. Mai tîrziu, au avut loc ma
rile demonstrații prin „ședere pe 
jos“, la Londra în apropierea 
lamentului și la toate bazele 
riene americane din Anglia, 
nou au fost arestate sute de 
soane și multe din ele au fost 
damnate la închisoare.

S-a văzut însă că, în ciuda pri
goanei, mișcarea în favoarea păcii 
se întărește mai mult. Cei care par
ticipă la această mișcare sînt în
suflețiți de cele mai nobile și pa
triotice sentimente. Ei' vor să înlă
ture perspectiva distrugerii Angliei 
într-un război atomic, vor ca țara 
noastră să acționeze pentru cauza 
păcii.

Totuși, în pofida eforturilor făcute,- 
mișcarea în favoarea păcii nu a 
reușit să determine o schimbare a 
politicii guvernului britanic. Anglia 
continuă ■ să facă parte din alianța 
agresivă N.A.T.O. Guvernul britanic 
sprijină încă politica criminală de 
reînarmare a militariștilor vest-ger
mani. Anglia continuă să fie folo
sită ca o bază pentru rachetele 
americane. Ea a fost chiar tiansfor- litica externă 
mată într-un teren de exerciții mi- duse de a- 
litare pentru urmașii vest-germani 
ai hitleiiștilor, cărora guvernul bri
tanic le-a permis să facă ceea ce 
Hitler nu a reușit, și anume să-și 
trimită tancurile pentru a debarca 
în Anglia.

Trebuie spus că Anglia are cea 
mai veche și cea mai bine orga
nizată mișcare sindicală, laburistă 
și cooperatistă din lumea capita
lului. Aceasta cuprinde zeci de mi-

de la 
subma- 
cu ra- 
cursul

par- 
ae- 
Din 

per- 
con-

sacrifice importante interese brita
nice, să cedeze și mai mult din 
suveranitatea națională a Angliei 
și să riște accentuarea procesului 
de destrămare a Commonwealth- 
ului britanic. Actuala politică de 
susținere a reînarmării militariștilor 
vest-germani este o mărturie a mo
dului în care monopoliștii britanici 
pun interesele lor de clasă înain
tea intereselor naționale ale An
gliei. Totodată, guvernul și pa
tronatul din Anglia lovesc în înseși 
condițiile de viață ale poporului 
englez. Ele nu iac nici un secret 
din faptul că pentru a netezi calea 
intrării Angliei în „piața comună“, 
sînt hotărîți să reducă nivelul de 
trai al muncitorilor britanici, con- 
siderînd aceasta drept o măsură 
indispensabilă pentru a putea iace 
față concurenței înverșunate pe pie
țele lumii capitaliste. De aceea, qu- 

batea politicii ei în favoarea alian- 
ței Angliei cu N.'A.T.O. și a strate- " * - —
giei ei atomice. Aripa stîngă a 
reușit însă să repurteze o victorie 
asupra aripei drepte în chestiunile 
referitoare la bazele americane de 
submarine înzestrate cu rachete 
„Polaris“ și la antrenamentul tru
pelor vest-germane în Anglia. Ast
fel, s-a ajuns la o situație contra
dictorie — acord de principiu în 
privința strategiei atomice N.A.T.O., 
dar obiecții cu privire la bazele 
străine din Anglia, considerate ca 
indispensabile pentru strategia ato
mică a N.A.T.O. Aceasta oglindește 
stadiul actual al luptei ce se dă 
înăuntrul mișcării laburiste din 
Anglia.

Problema ce se pune pentru 1962 
este dacă aripa stîngă a laburiști
lor își va putea continua lupta 
pînă la înfrîngerea totală a politicii 
aripei drepte, politică de subordo
nare față de conservatori, db im
perialiștii americani și de milita
riștii vest-germani.

în 1961, a devenit și mai evidentă 
legătura strînsă. ce există între po-

' "t și politica internă 
> guvernul englez.. Guver

nul britanic al conservatorilor a ho- 
tărît să adere la „piața comună" 
(care este, de fapt, un instrument al 
războiului rece). Ei vor să intre în 
această organizație pentru a strînge 
și mai mult alianța cu monbipoliștii 
vest-germani și francezi în încer
carea de a întări pozițiile tot mai 
șubrede ale capitalismului și de a 
frîna creșterea forțelor socialismu
lui. în acest scap, ei sînt gata să

lioane de muncitori industriali, agri
coli și tehnicieni. Dacă această miș
care și-ar folosi toate forțele în lupta 
pentru pace, guvernul conservator 
nu și-ar mai putea continua actuala 
politică. Dar, conducătorii ei de 
dreapta, în frunte cu Gaitskell, vor 
să tîrască mișcarea laburistă pe 
calea urmată de imperialiștii bri
tanici. De aceea, în 1961, atît în 
partidul laburist cît și în sindicate, 
aripa stîngă a dus o luptă aprigă 
cu aripa dreaptă. La conferința 
din 1961 a partidului laburist, aripa 
dreaptă a izbutit să obțină apro-

a urcat preturile, proclamând tot
odată politica de înghețare a sala
riilor.

Pentru 
mase importante 
muncii, între care un loc de seamă 
îl ocupă 
nerii. De 
noul an, 
împotriva înghețării salariilor va 
lua amploare, să se dea mari lupte 
în sectorul industrial. De asemenea, 
vom asista la intensificarea activi
tății organizațiilor de chiriași care 
vor lupta să obțină locuințe mai 
bune și reducerea chiriilor. De cu- 
rînd, ca urmare a aplicării legii chi
riilor, mii de londonezi au fost dați 
afară din casele în care locuiau. 
Această lege a dat putință pro
prietarilor particulari să sporească 
chiriile și să evacueze familiile 
care nu aveau posibilitatea să plă
tească noile chirii. Acum cîteva 
zile, cînd chiriașii au vrut să orga
nizeze în piața Trafalgar o demon
strație de protest, autoritățile au 
refuzat să dea aprobarea necesară, 
pretextînd că în piața Trafalgar se 
află un mare pom de iarnă. Astfel, 
sărbătorile de sfîrșit de an au fost 
folosite ca motiv pentru împiedica
rea unei acțiuni ce avea ca scop 
sprijinirea celor lipsiți de locuințe. 
Aceasta este caracteristic pentru 
atitudinea crudă și cinică pe care 
autoritățile britanice o au față de 
cei nevoiași.

Dar astfel de acțiuni nu fac de- 
cît să stîrnească indignarea oame
nilor cinstiți. Este neîndoielnic că

mărirea salariilor luptă 
de oameni ai

minerii, 
aceea 
pe măsură ce mișcarea

feroviarii, ingi- 
e posibil ca în

1962, mișcarea pentru pace și 
lalism din Anglia, în care co- 
țiștii englezi au un rol de 
•nă, va deveni și mai puternică, 
porul englez dorește ca noul 

că fie anul în care să se obțină 
sirea încordării internaționale, 
SS semneze Tratatul de pace cu 
Qania, să se pună capăt cursei 
Scărilor și să se facă primii 
Pfepre o dezarmare generală și 
to(. '#

•ani de popoarele iubitoare 
dejee din lumea întreagă, tot 
maiulți oameni din Anglia vor 
PCT1a lupta pentru pace, răspun- 
zînistfel chemării înflăcărate de 
a Oa pacea, cuprinse în Decla
rații Apelul către popoarele lu- 

iptate de Consfătuirea de la 
Mosq din noiembrie 1960. Pe 
bun<ceptate, această Declarație 
dătăe de încredere în viitor 
subită că „prin eforturile unite 
ale Irului mondial socialist, ale 
clasemuncitoare internaționale, 
ale nării de eliberare națională, 
ale hri țărilor care iau atitudine 
împot; războiului și ale tuturor 
forțelqbitoare de pace, războiul 
mondi^oate fi preîntîmpinat".

ADDIS ABEBA. Zife acestea împă
ratul Etiopiei, Haile lassie I, a pus 
prima piatră pe șantiri de construc
ție al școlii tehnice t orașul Bahr- 
Dar, care se construite de către gu
vernul Uniunii Sovidț ca dar pentru 
guvernul Etiopiei.

MEXICO, La 29 dcibrie 1961 ves
titul piotor mexicanlvid Alfaro Si
queiros, care se afli închisoare, a 
împlinit 65 de ani. negătură cu a- 
ceasta, ziarul 
diata eliberare a luiS 
publică o listă de or ; 
tanți de seamă din ' L 
mii. care cer imedia liberare a iui 
Siqueiros.

NEW YORK. U TM secretar ge
neral provizoriu al U„ a adresat 
reprezentantului perifenț al Portu
galiei în această org^ție o notă îu 
care a propus să fie .rtizați obser
vatori ai O.N.U. în a»e puncte do 
frontieră între Angolafatanga pen
tru a împiedica acora de ajutor 
regimului scizionist diatanga.

WASHINGTON. La nuarie Milo- 
slav Rusek, ambasad»Hehoslovaciei 
la Washington, a riirîn numele 
guvernului cuban, ții.bert Wood
ward, secretar de stitiunct pentru 
afacerile interamera 0 notă de 
protest împotriva nehtelor violări 
ale spațiului aerian șpelor terito
riale ale Cubei de è avioane șl 
nave militare ale Sf r Unite

™re, se “fl I încWsoare, a« j- —.. negătură cu a-
„Ex<I»r" cere ime- 

ueiros. Ziarul 
izații și mili- 
e țări ale Iu-

r Unit«, 
arie a sosit

i a
DJAKARTA. La 5 arie a sosit 

la Djakarta la invi personală a 
președintelui Indoneliu]tarno_ pi
lotul cosmonaut G.ljt

LONDH.pe stăzile capitalei engleze s-a desfășurat 
monstresție oamnilor muncii împotriva chiriilor exce: 
și a lipsei9 locințe. In fotografie: Unul din particip[a de
monstrație b aretat de poliție.
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