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rodnică în organizarea

La fabricarea 
produselor uzinei 
de autobuze și 
troleibuze din Ca
pitală cooperează 
37 de întreprin
deri din Capitală 
și din țară. Unele 
livrează piese, ansanîble și suban- 
sapible, iar altele — semifabricate 
din cauciuc, mase plastice și altele. 
Cooperarea uzinelor „Tudor Vladi- 
mirescu“ — care răspunde de rea
lizarea produsului final — cu cele
lalte întreprinderi s-a dovedit a fi 
un factor important în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și îmbunătățirea 
calității produselor fabricate.

în anul 1961, cooperarea între în
treprinderile care contribuie la rea
lizarea autobuzeloi' romînești s-a 
îmbunătățit simțitor, vădindu-și din 
plin eficacitatea economică. Ca ur
mare a Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini a elaborat 
un regulament concret cu privire Ia 
cooperarea între întreprinderi după 
principiul uzinei coordonatoare, nu
mind uzina „Tudor Vladimirescu“ 
întreprindere coordonatoare pentru 
fabricația de autobuze și troleibu
ze. Problemele legate de cooperare 
sînt rezolvate de un consiliu coor
donator din care face parte, în a- 
fară de uzina coordonatoare,, un 
număr de 6 întreprinderi — „Stea
gul Roșu"-Brașov, Uzina de mașini 
electrice din Capitală,, uzina meta
lurgică din Colibași și altele.

Care sînt atribuțiile uzinei coor
donatoare și cum și-a desfășurat a- 
nul trecut activitatea consiliul coor
donator ? între altele — lucrul 
cel mai important — uzina coordo
natoare a defalcat sarcinile de plan 
anual, trimestrial jți pe luni, pentru 
uzinele colaboratoare în funcție de 
ciclul de fabricație al produselor, 
astfel îneît să se asigure desfășura
rea normală și ritmică a fluxului 
tehnologic și livrarea în termen a 
produselor pe care le realizează u- 
zina. Aceste planuri au fost apoi su
puse spre aprobare ministerului, 
care le-a inclus în planul întreprin
derilor colaboratoare. Consiliul de 
coordonare a ținut ședințe în fie
care lună la sediul întreprinderii 
coordonatoare sau, după natura 
problemelor, la sediul altor între
prinderi colaboratoare. La aceste 
ședințe au fost invitați să participe 
și reprezentanți ai Direcției generale 
tutelare din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini. în legă
tură cu convocarea acestor ședințe, 
s-a creat un obicei. Cu 10 zile îna
inte de ședința fixată, se aduce la 
cunoștința uzinelor cooperatoare 
problemele care vor fi dezbătute 
pentru ca acestea să le poată dis
cuta în cunoștință de cauză. în ca
drul ședințelor, înainte de a se trece 
la dezbaterea problemelor aflate la 
ordinea de zi, se analizează felul 
cum au fost îndeplinite hotărîrile 
anterioare.

Di» activitatea consiliului 
coordonator de la uzinele „ludor 

Vladimirescu“ din Capitală

cele avea rămî- 
neri în urmă în 
ce privește livra
rea aparatajului 
electric. S-a fixat 
un termen precis 
de lichidare a res
tanțelor. între- 

Săcele • a livrat pînă 
aparatajul electric

Măsuri și termene precise
Consiliul coordonator a fost îm

puternicit ca, în urma discuțiilor 
purtate în cadrul ședințelor sale, sa 
ia măsuri concrete și să stabilească 
termene precise pentru rezolvarea 
problemelor legate de bunul mers 
al cooperării. în ședința din 19 sep
tembrie 1961, de pildă, consiliul 
coordonator a stabilit o serie de 
măsuri pe care urma să le ia uzina 
mecanică „Muscel" pentru a înlătu
ra unele defecțiuni la calitatea u- 
nor piese. La discuția următoare 
uzina „Muscel“ a arătat cum au 
fost îndeplinite hotărîrile luate.

într-o altă ședință — cea din 20 
noiembrie 1961 — s-a constatat că 
fabrica „Electroprecizia“ din Să-

prinderea din 
la data fixată 
necesar.

Pentru ad incit ea 
cooperării

Roadele cooperării în activitatea 
unei întreprinderi metalurgice pot 
fi apreciate mai ales dupa modul 
cum se lucrează la montaj. Dacă o 
întreprindere colaboratoare nu li
vrează o singură piesă, un ansamblu 
sau un subansamblu, graficul de 
desfășurare ritmică a producției 
este periclitat — și toate acestea se 
resimt în primul rînd la montaj. în 
1961 — ca urmare a îmbunătățirii 
cooperării pe baza activității des
fășurate de consiliul de coordonare 
— o serie de autovehicule au putut 
fi montate și predate la recepție u- 
neori încă de la începutul lunii, iar 
în unele luni, planul a putut fi în
deplinit cu 2—3 zile mai devreme. 
Uzina de autobuze și troleibuze și-a 
realizat planul pe 1961 încă din ziua 
de 25 decembrie — aceasta fiind și 
un rezultat al bunei cooperări între 
întreprinderile care ajută la reali
zarea autobuzelor și troleibuzelor. 
De menționat că, datorită îmbună
tățirii activității de cooperare, uzi
na a avut cu mult timp înainte asi
gurate piesele necesare realizării 
planului pe luna ianuarie 1962.

Consiliul coordonator a desfășu
rat o activitate rodnică în 1961. Au 
fost soluționate o serie de proble
me de construcție și de tehnologie, 
s-a analizat calitatea produselor, 
precum și felul cum au fost respec
tate termenele contractuale și s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
cooperării. Totuși, în activitatea sa 
s-au făcut resimțite și o serie de 
lipsuri. Dacă marea majoritate a în
treprinderilor au privit cu spirit de 
răspundere livrarea pieselor sau 
subansambluri lor în cadrul planului 
de cooperare, au fost însă și unele 
care n-au respectat în întregime 
prevederile contractuale. De pildă, 
uzina mecanică „Muscel“ și I.M.U.- 
Medgidia n-au livrat ritmic și co
respunzător din punct de vedere ca
litativ unele piese și subansamble. 
Ținînd seama de sarcinile sporite 
de plan pe 1962 este nevoie ca, în 
permanență, consiliul coordonator 
să-și îmbunătățească activitatea. El 
trebuie să primească, în același 
timp, un sprijin mai larg din par
tea direcției generale tutelare și din 
partea Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini. Direcția 
generală trebuie să țină seama, 
la întocmirea, pe trimestrele 
următoare, a planurilor de pro
ducție și de cooperare ale uzi
nelor cooperatoare, de asigurarea u- 
nui decalaj de fabricație pentru u- 
zina coordonatoare, îneît piesele și 
subansamblele să sosească la ter
menele corespunzătoare ciclului de 
fabricație al acestei uzine.

Anul 1961 a însemnat pentru con
siliul de coordonare de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ un an de ac
tivitate rodnică — activitate, care 
se cere continuată și dezvoltată în 
anul în care am pășit.

L. ȚINTEA
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Alte DE PESTE

HOTARE

Construcții de locuințe în Capitală

este cea de-a 7-a fabrică intrată în funcțiune 
economiei forestiere în ultimele 10 luni.

(Agerpres)

Se extind metodele avansate 
in extracția țițeiului

Tehnica nouă, metodele avansate 
de muncă își fac tot mai mult loc 
în industria extracției de țiței. Me
todele de menținere a presiunii ză
cămintelor de țiței și de recupe
rare secundară, folosind injecția 
de apă sau de gaze, ș-au extins în 
cursul ultimului an la 54 obiective 
geologice. S-a obținut astfel în a- 
ceastă perioadă un plus de pro
ducție de circa 7 la sută din în
treaga producție anuală a țării.

Anul acesta recuperarea secun
dară va fi extinsă în numeroase 
schele. La Moreni, Gura Ocnițci și 
Băicoi s-a început nu de mult timp 
săparea de panouri experimentale 
pentru injecția de apă sau gaze 
după sistemul „în pătrat“ : 4 sonde 
de injecție și una de reacție. Acest 
lucru se va face și în alte schele. 
Cu sprijinul Institutului de cerce
tări pentru foraj extracție Cîmpina 
au fost îmbunătățite metodele de 
intensificare a extracției. îndeosebi 
fisurarea hidraulică și tratamen
tele cu substanțe tensioactive. Se 
vor extinde de asemenea și pro
cedeele pentru combaterea viitu
rilor de nisip, care au dat rezultate 
remarcabile la Cîmpina, Băicoi și 
Boldești.

0 nouă unitate la Combinatul 
de industrializare a lemnului ~ Blaj 
La Combinatul de industrializare a lemnului de la Blaj 
intrat în funcțiune, cu 10 zile înainte de fermen, fabrica 

de plăci fibrolemnoase, prima de acest gen din (ara 
noastră.

La această unitate linia de formare a plăcilor este în 
întregime automatizată, întregul proces tehnologic fiind 
la un înalt nivel.

Aceasta 
în ramura

orașe racordate la sistemul 
energetic

SUCEAVA (corespon
dentul „Scînteii"). — Zi
lele acestea, în regiunea 
Suceava au fost date în 
folosință două noi linii 
de înaltă tensiune de cite 
15 kilovolți. Prin aceasta, 
orașele Dorohoi și Șiret 
primesc energie electrică

national
din sistemul energetic 
național.

Prin racordarea orașe
lor Șiret și Dorohoi la 
sistemul energetic națio
nal s-a creat posibilita
tea electrificării unui nu
măr mare de sate și uni
tăți agricole socialiste.

Deși ns găsim în cursul iernii, 
constructorii bucureșteni de locuințe 
deschid noi șantiere. Pentru anul 
1962 se prevede construcția în Bucu
rești a peste 13.000 de apartamente, 
din care au și fost începute lucră
rile la aproximativ 6.000 aparta
mente.

Un mare șantier a luat ființă pe 
Bd. 1 Mai între Piața Chibrit și car
tierul Steaua. 'Aici vor fi construite 
5 blocuri turn cu parter și 10 etaje

---------------■■

Concurs 
bienal 

al bibliotecilor
Pentru titlul de 

„Fruntașă a Con
cursului bienal „Bi
blioteca în slujba 
construcției socia
liste» sau de „Bi
bliotecă model“ au 
început întrecerea 
mii de biblioteci 
din întreaga țară.

In scopul lărgi
rii activității biblio
tecilor, în perioa
da concursului, 
care ține pînă la 
31 decembrie, vor 
avea Ioc consfătuiri 
cu cititorii, recenzii 
de cărți, prezentări 
ale cărților nou a- 
părute, precum și 
alte acțiuni. Pentru 
generalizarea expe
rienței biblioteci
lor fruntașe se vor 
organiza consfă
tuiri etc.

și 7 blocuri cu mai multe etaje, în
sumând 1.175 apartamente.

Alte cîteva mii de apartamente 
se construiesc pe Calea Griviței, 
Bd. Dinicu Golescu, Calea Giulești, 
în cartierul Floreasca și pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare.

O serie de construcții noi se vor 
ridica în zona centrală a Bucureș- 
tiului : pe str. Brezoianu, pe str. dr. 
Marcovici, pe Bd. Schitu Măgureanu 
etc. (Agerpres)

Astăzi încep în Capitală lucrările 
sesiunii Biroului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

La lucrări participă Piero Pieralli, 
președintele F.M.T.D., și alți membri 
ai Biroului F.M.T.D., reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret membre 
ale F.M.T.D, din peste 20 de țări din 
Europa, Asia, Africa, America de 
nord și America Latină.

(Agerpres)

GUVERNUL REPUBLICII MALI a 
invitat pe Anastas Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., să viziteze Repu
blica Mali. Anastas Mikoian a ac
ceptat această invitație.

ÎN COLONIA ENGLEZĂ ADEN a 
fost creată „Federația populară de
mocratică'1, care întrunește o parte 
a forțelor democratice din țară. Pro
gramul acestei federații prevede 
lupta hotărîtă împotriva imperialis
mului și agenturii lui din țară, pen
tru eliberarea națională.

PARTIZANII PĂCII din R.F.G. con
tinuă cu curaj lupta. La Dortmund 
s-a creat „Comitetul celor 100", 
care a hotărît să desfășoare o luptă 
activă împotriva politicii Bonn-ului 
de înarmare a R.F.G.

:♦♦♦

Adevărat
Șeful de tură de la centrala elec

trică, Constantin Ciobanu, a intrat 
c.a deobicei la stația de transforma
re pentru a cupla condensatorii de 
pe linia secției rectificare. în timp 

nrodus un 
'.ectric s-a

ce lucra, în stație s-a p. 
scurt circuit. Curentul ele 
întrerupt. L-a chemat pe electricia
nul Gheorghe Călin să-i ajute la în
lăturarea defectului. Dar nu după 
mult timp, în stație s-a produs un 
nou scurt circuit, de data aceasta 
mult mai puternic. Stropi incandes
cenți de metal au aprins îmbrăcă
mintea lui Constantin Ciobanu, care 
a căzut jos. Văzîndu-și tovarășul în

sa

ex-

trei

ce poate să ne-aju- 
șfiinfa, că dacă nu

îndrăzneau 
cifre prea 
ce. Născut

A ®

IȘl

să 
cele mai potrivite 

vederea 
de recolte cît maiProfesor și elev. Maistrul fruntaș 

Paul Herter de Ia uzinele de strun
guri din Arad este cunoscut și apre
ciat în întreaga întreprindere pentru 
grija și dragostea cu care se ocupă 
de calificarea tinerilor muncitori. Ia- 
tă-1, în fotografia de față, discutînd cu 
tînărul Ilio Moraru, despre calitatea 
unor piese,

BSJJăfrînul Ion Enache 
lOjumbla pe uliță și cum 

întîlnea pe careva îl oprea 
în drum.

— la stai nițel, măi nepoa
te, auziși?

— Ce s-a.ud nene Ioane?
— Cică vor să ne dea să 

punem în pămînf niște po
rumb d-ăla nou, nu știu cum 
îi zice că are un nume tare 
încurcat. Da' mă uitai la 
bobu' lui. Șfii cît e? Uite-atî- 
ta. Și Enache își arăta unghia 
de la degetul cel mare. — 
Acuma spune și tu, nu 
îneacă găinile cu el?

Unele femei, mai ales 
cele în vîrstă, îi dădeau 
zare. La drept vorbind, 
șiiau că porumbul se cheamă; 
porumb de cînd e lumea. 
Or denumirile astea de' hi
brid dublu sau simplu, de 
mamă sau tată, de linia în- 
tîia sau a doua, rostite de la 
o vreme de către președinte 
și brigadieri le cam puneau 
pe gînduri.

Toată această zarvă, într-un 
fel, fusese stîrnifă aici, la 
Măceșu de Sus, raionul Se- 
garcea, de un tînăr pe 
nume Mihai Croitoru. De 
meserie inginer agronom, 
lucrează ca cercetător științi
fic principal la stațiunea 
perimenfală Șimnic din mar
ginea Craiovei. Acum 
ani, după ce comuna Măce
șu de Sus fusese colectiviza
tă în întregime, Croitoru ve
nise In gospodărie să dea o 
mină de ajutor la alcătuirea 
planului de producție. Vedea

Si

1 o v à r a s
primejdie, Gheorghe Călin, fără să 
stea o clipă pe gînduri, l-a luat în 
brațe și, înfruntînd flăcările care-i 
aprinseseră și lui îmbrăcămintea, a 
ieșit cu el afară. Cîțiva rectificatori 
i-au ajutat să scape de flăcări. Celor 
doi electricieni, care au căpătat ar
suri pe față și pe corp, li s-a dat 
imediat îngrijirea medicală nece
sară.

Gheorghe Călin și-a pus viața în 
primejdie ca să-l salveze pe Con
stantin Ciobanu. Adevărat tovarăș !

ELIADE SOLOMON 
muncitor, fabrica de rulmenți 

din Bîrlad

Mecanizarea face 
munca mai rod
nică și ușurează 
eforturile omului, 
în secția de ca- 
zangerie a uzine
lor „23 Augusî“ 
din Capitală, mun
citorii și tehnicie
nii, folosind larg 
mijloacele meca
nizate, sporesc 
continuu produc
tivitatea muncii.

(Foto : Agerpres)

Vacantă
și instructivă

în ultimul timp întreprinderea poîn ultimul timp întreprinderea po
ligrafică nr. 5 din Capitală a fost 
dotată cu noi utilaje moderne. Obi
ectivul fotoreporterului s-a oprit a- 
Bupra tov. Vasile Foilă care lucrea-. 
ză la rama de copiat clișee.

ligrafică nr. 5 din Capitală a fost
dotată cu noi utilaje moderne. Obi
ectivul fotoreporterului s-a oprit a-
Bupra iov. Vasile Foilă care lucrea-.
ză la rama de copiat clișee.
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CU POȘTAȘUL LA DRUM
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— Ce să vă 
chea mea șaretă 
că față de numărul de ziare, re

ei! Mi-amintesc și cum. îmi fă
ceam meseria cu ani în urmă.

__  _______ __ ___ , Aduceam în trei sate 10 ziare și 
viste,,■scrisori pe. care le duc , la ' 3>—4 șcrisoii.’,Uu țr.prea .le ardea 
abonați. O să am nevoie de alta oamenilor să poarte coresponden- 
mai încăpătoare.

Poștașul fon Popescu tocmai 
aducea ziarele și corespon
dența din ziua aceea pentru co
munele Aref și Corbeni. Sintern 
între Curtea de Argeș și Căpățh 
neni. In apropiere se văd Cheile

mai spun !> Ve- 
e mult prea mi

neni. In apropiere 
Argeșului. De o 
parte și alta a 
rîului, zeci de 
locuințe noi. Con
strucția hidrocen
tralei de pe Ar
geș a atras aici : 
oameni.

— In total, a reluat vorba poș
tașul, numai eu aduc 
aproape o mie de ziare, peste o 
sută de scrisori, colete...

Intr-adevăr, pentru toate aces
tea, mica lui șaretă a devenit ne
încăpătoare.

— Și nu sînt singur, a continuat 
el. Mai am două ajutoare. Totuși, 
abia de prididim. In cei 22 de ani 
de cînd lucrez la poștă n-am fost 
însă niciodată atî't de mulțumit 
ca în anii aceștia din urmă. Duc 
omului acasă un plic, ziarul, pen
sia sau abonamentul de radio și-l 
văd bucuros. Uite, e un cetățean 
aici, în Corbeni. Anton îl chea
mă. E cioban. Are doi feciori in
gineri. Vă închipuiți cît e de mîn- ' 
dru cînd primește scrisori de la

sute și sute de

zilnic aici

ță. De radio și televizor nici po
meneală! Ei, e altceva acum...

Intr-adevăr, e. altceva acum. Re-- 
giunea Argeș are la dispoziție as-' 
lăzi aproape 300 de oficii poștale. 
■Zilnic drumurile regiunii sînt cu
treierate de '■ 11 mașini speciale 

pentru poștă. Vo
lumul corespon
denței crește ne
încetat (e de 200 
de ori mai mare 
deciț în 1938); și 

la ziare au ajuns 
îm-

abonamentele 
la o cifră apreciabilă care, 
părțită la numărul locuitorilor re
giunii, dă un rezultat interesant : 
fiecare familie este abonată cel 
puțin la un ziar sau la o revistă.

Eforturile lucrătorilor de la 
poștă sînt îndreptate acum în di
recția eliminării complete a orică
ror întîrzieri în difuzarea presei 
și corespondentei.

Legătura bună dintre oficiile 
raionale și cele locale, operativi
tatea, munca plină de răspundere 
a poștașilor și, în ce privește pre
sa, ajutorul difuzorilor voluntari 
— iată prin ce s-a situat oficiul 
regional P.T.T.R. Argeș între uni
tățile fruntașe pe țară.

plăcută

fabrica 
și cascada Urlătoarea, iar 
au vizitat Muzeul Peleș. 
bine amenajată, masa sub- 
activitățile sportive în aer

G. GRAURE

dau mina

năzdrăvana asta de

De ce lipsesc piesele de schimb ?

Ieri, numeroși elevi 'din școala 
noastră s-au înapoiat dintr-o frumoa
să excursie pe Valea Prahovei. Elevii 
au schiat pe pîrtiile dintre Cioplea și 
Susai, Clăbucet, Diham.

La Bușteni, ei au vizitat 
de hîrtie 
la Sinaia

Tabăra 
stanțială,
liber, toate acestea au contribuit ca 
odihna să fie plăcută. (De la prof. 
Andrei Paron, Școala medie nr. 26 
București).
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Cînd știința și practica
că oamenii nu 
să-și propună 
mari. Știa și de 
prin partea locului, el însuși 
fiu de colectivist, cunoștea 
convingerea multora dintre 
ei că puterile omului în ce 
privește lupta cu pămînful 
sînt limitate. Așa și era îna
inte de a lua ființă gospo
dăria colectivă, cînd pămîn- 
tul era îmbucătățif în sute 
de ogorașe, cînd în loc de 
tractoare plugul era tras de 
boi costelivi, cînd semințele, 
fără nici o alegere,, se arun: 
cau cu mîna pe brazdă. Or, 
acum cînd colectiviștii aveau 
la îndemînă și tarlale întinse 
și tractoare, n-ar fi fost pă
cat să se mulțumească cu 
producții doar cu puțin mai 
mari decîf înainte ?

Croitoru le-a arătat că 
pentru a veni și mai 
mult în sprijinul țăranilor 

muncitori partidul inițiase în
ființarea stațiunilor experi
mentale, printre care și cea 
de la Șimnic, unde oamenii 
de știință aveau datoria 
găsească
căi și metode în 
obținerii 
mari.

— Păi 
te nouă
plouă tot un drac este I Ce,

ține știința loc de ploaie î 
s-a mirat moș Enache.

Croitoru bănuind că i se 
vor pune asemenea întrebări 
nu venise cu mîinile în sîn. 
Adusese cu el niște săculețe 
cu boabe de porumb selec
ționat din diferiți hibrizi de 
înaltă productivitate experi
mentați pe terenurile stațiu
nii. După ce a prezentat 
acești hibrizi în fața colecti
viștilor, vorbind pe larg des
pre calitățile lor și despre 
felul cum se cer îngrijiți, bi
roul organizației de partid a 
ținut o ședință lărgită îm
preună cu consiliul de con
ducere și s-a luat hotărîrea 
ca sămînfa de porumb hi
bridă să se însămînțeze ex
perimental pe cîteva parcele 
pentru ca oamenii să-și 
poată da seama de ce-i în 
stare. Restul suprafeței 
787 ha. s-a însămînțat cu 
mînță obișnuită, 
le-a fost mirarea 
lor cînd, toamna, 
respective au dat 
și 5.000 kg. boabe la ha. în 
timp ce de pe suprafața cu 
porumb obișnuit mai mult de 
1.562 kg. boabe pe hectar 
nu s-au scos.

In anul următor, 1960, pes
te șapte sute de hectare au 
fost însămînțafe numai cu

de 
să- 

Nu mică 
colectivișfi- 

parcelele 
între 4.000

porumb dublu hibrid, sămîn- 
ța fiind pusă la îndemîna 
colectiviștilor de către stațiu
nea Șimnic. Și de data aceas
ta rezultatele au întrecut aș
teptările : 3.030 kg. boabe
în medie la hectar și nu în 
condiții din cele prielnice. 
Văzînd asemenea producție 
pînă și moș Enache a zis 
că bănuise el demult ce pu
tere are 
sămînță.

I i din 1960 brigadie- 
Marin Căldărușe, 

un om de aproape cincizeci ;n moJ 
de ani, s-a împrietenit la 
toartă cu hibridul. l-a pus
la dispoziție 40 de hec
tare din terenul brigă
zii sale pe care a cultivat în 
parcele de experiență 
loturi demonstrative 
zece soiuri. Acestora, 
îndrumarea lui Croitoru 
venea prin Măceșu de 
va ori pe 
inginerului 
podărie 
Căldărușe 
nea 
scumpe de seră 
bucurat de mai 
acești hibrizi au 
care li s-au părut 
convenabili, care 
tat cel mai bina condițiilor

Și 
vreo 
sub 

care 
cîte- 
Și a 
gos-

lună, precum 
agronom din 
Emil Alexandru, 

le-a dat o aseme-
îngrijire că nici florile 

nu s-ar fi 
multă. Din
ales patru 
lor cei mai 
s-au adap-

respective și care au dat o 
producție de cca. 12.000 kg. 
șfiuieți. Cu sămînfa prove
nită din acești hibrizi au în- 
sămînțaf anul trecut 640 da 
hectare.

A fost o secetă care a ți
nut de la sfîrșitul lui iunie 
pînă pe la începutul lui oc
tombrie fără ca, între timp, să 
cadă măcar un strop de 
ploaie. Ce era de făcut ? Să 
stea colectiviștii cu ochii la 
cer doar-doar o picura ceva? 
Nu. își luaseră măsuri de 
prevedere încă din primă
vară cînd au grăpaf, discuit 
și cultivat terenul pentru a 
se menține apa în sol. Apoi 
au dat porumbului două pra- 
șile mecanice și trei, 
le, așa îneîf nici un 
buruiană să nu-și 
capul. Iar cînd unii

manua- 
fir de 
scoată 
oftau 

gîndindu-se că recolta va fi 
sigur compromisă, 

tînărul cercetător științific Mi
hai Croitoru îi încuraja, le a- 
răta că atîta vreme cît lucră
rile de îngrijire se fac cu a- 
tenție și la timpul cel mai 
potrivit n-au de ce se teme. 
Și într-adevăr recolta i-a dat 
lui dreptate: 3.150 kg. boabe 
în medie la hectar. înseamnă 
aceasta o bă'ălie cîștigată ? 
Fără îndoială că da. Firește 
că o asmenea izbîndă n-a 
venit singură. Și colectiviștii 
din Măceșu de Sus, în frunte 
cu președintele lor Ion 
Trănculescu, și-au dat bine 
seama de acest adevăr.

GHEORGHE VLAD

(Continuare în pag. IlI-a)

E iarna și la Muzeul sațului... (Foto : Gh. Vințilă)= ——-
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în 

plină iarnă, mecanizatorii de la cele 
8 S.M.T.-uri din regiunea Cluj se 
pregătesc temeinic pentru zilele în
sorite ale primăverii, cînd vor ieși 
Ia arat și însămînțat. Ei folosesc 
din plin timpul făcînd reparațiile 
necesare la tractoare și la mașinile 
agricole. La S.M.T. Bonțida au fost 
revizuite și reparate bunăoară pînă 
acum 61 la sută din tractoare și 
74 la sută din pluguri. Rezultate 
frumoase sînt de relevat 
S.M.T.-urile Bistrița, Aiud și

Lucrările de reparații ar 
fi însă și mai avansate dacă

și la 
altele, 
putea 
unele

S.M.T.-uri ar avea din timp o serie 
de piese de schimb și materiale ne
cesare la reparații. La baza de apro
vizionare nr. 4 din Cluj nu se găsesc 
diferite piese pentru pluguri, ca șu
ruburi, cormane etc. și nici bandă 
de ferodou, role pentru tractoare 
K.D. Din această cauză la S.M.T.- 
urile Dej, Șieu-Odorhei și Surduc 
multe tractoare și mașini stau în 
ateliere, iar altele nu pot fi intro
duse în reparații. Este necesar ca 
întreprinderile furnizoare ds piese 
de schimb să urgenteze livrarea cît' 
mai grabnică a acestora.
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de activitate menționate.

BUCUREȘTI. în zilele de 8—9 ia
nuarie, Ia Casa de cultură a 
studenților a avut loc o consfă
tuire organizată de Comitetul oră
șenesc P.M.R.-București pe tema 
educației comuniste a elevilor din 
școlile de opt ani, medii, pedago
gice, profesionale și tehnice din 
Capitală. La consfătuire au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii, secre
tari și activiști ai comitetelor oră
șenesc și raionale de partid, vice
președinți ai sfaturilor populare ra
ionale, secretari ai comitetelor de 
partid din cîteva mari întreprin
deri, secretari ai comitetelor oră
șenesc și raionale U.T.M., direc
tori de școli, diriginți, secretari 
ai organizațiilor de partid, de 
U.T.M. și instructori superiori 
de pionieri din școli. Particl- 
panții Ia consfătuire au împăr
tășit din experiența și metodele fo
losite în munca de educare a tine
retului școlar, au subliniat rezul
tatele pozitive dobîndite în unele 
școli. Totodată, au fost făcute o 
serie de propuneri pentru îmbună
tățirea activității educative desfă
șurate în rîndurile elevilor.

PLOIEȘTI, (coresp. „Soînteii").— 
Comitetul de partid de la uzinele 
„I. C. Frimu"-Sinaia se sprijină în 
activitatea sa pe un puternic activ 
de partid format din muncitori frun
tași, ingineri, tehnicieni etc. Un nu
măr de 40 de tovarăși din activul 
de partid au analizat recent posibili
tățile existente pentru o mai bună or
ganizare a producției în vederea 
.'■uoririi productivității muncii și îm
bunătățirii calității produselor. Ei au 
făcut numeroase propuneri privind 
perfecționarea proceselor tehnologi
ce, buna organizare șl aproviziona
re a locurilor de muncă, generali
zarea experienței înaintate, folosi
rea rațională a instalațiilor și uti-

lajelor etc. S-a piopus, de pildă, ca 
prelucrarea corpului injectorului să 
se facă pe mașina agregat. Prin 
aplicarea acestei propuneri produc
tivitatea muncii a crescut cu 300 la 
sută.

BUCUREȘTI. — Din inițiativa 
Comitetului raional de partid „V. I. 
Lenin" a avut loc o întîlnire între 
propagandiștii de la toate formele 
de învățămînt și o brigadă științi
fică, care a dat răspunsuri la dife
rite întrebări puse de propagan
diști. întrucît cele mai multe între
bări, care au fost adunate dinainte 
de cabinetul de partid, s-au referit 
la probleme ale- situației interna
ționale, de economie politică, filo
zofie, medicină, din brigadă au 
făcut parte specialiști din dome
niile ’ • - -•
Sub forma unor scurte expuneri 
bine documentate s-a explicat, de 
pildă, ce se înțelege prin baza teh- 
nico-materială a socialismului, ce 
este cibernetica și care sînt aplica
țiile ei, s-a vorbit despre problema 
Berlinului, despre situația din Al
geria și lupta forțelor democratice 
din Franța împotriva fascismului 
ș. a.

întîlnirea aceasta s-a organizat ca 
urmare a măsurilor luate de comi
tetul raional de partid pentru pre
gătirea multilaterală a propagan
diștilor. Ea a fost apreciata 
propagandiști 
structivă.

:ă de
ca utilă și in-

TIMIȘOARA, (coresp. „Scînteii"). 
— în raioanele Lugoj și Deta s-a 
terminat zilele acestea instruirea 
secretarilor birourilor organizațiilor 
de bază de la sate și a secretarilor 
comitetelor comunale de partid. 
Membrii birourilor comitetelor ra
ionale de partid Lugoj și Deta, 
precum și alți tovarăși cu experien
ță în munca de partid, au ținut ex-

---------- o»o ------ .
A 
Invăjămînful agrozootehnic în raionul Giurgiu

a

La Sfatul popular al raionului Giur
giu l-am înfîlnif pe tov. Virgil Trușmei.

— Vă interesează cum se desfășoară 
învățămîntul agrozootehnic ? Ce ghi
nion I Lipsește inginerul cu problema ; 
chiar acum a plecat pe teren. Toate 
situațiile sînt închise în sertar la el.

— Dar de această problemă trebuie 
să se ocupe 'frumai inginerul Gîngu ?

— Firește că eu, ca vicepreșe
dinte care răspund de problemele a- 
gricole, trebuie să fiu 
deam că avefi nevoie 
tuafii concrete. Altfel, 
eu în temă cu multă 
drept, în ultimul timp 
s-a finut cu regularitate, din cauză că 
am fost ocupați cu întocmirea planuri
lor de producție în gospodăriile co
lective. In afară de asta, stăm bine. De 
curînd s-a făcut chiar o analiză în 
cadrul comitetului executiv al sfatului 
popular raional. Vreji să vă convingefi 
că treburile merg bine? Poftiți pé teren. 
La noi sînt fixate lecțiile pentru luni 
și vineri. Deci astăzi, fiind vineri, 
veți avea prilejul să asistați la vreun 
cerc. Ar fi bine ca, după raidul făcut 
prin raion, să mai dați pe la mine și 
să-mi spuneți ce-afi constatat.

...La gospodăria colectivă „1907" din 
Arsache vreo 30 de colectiviști lucrau 
la aranjarea gunoiului de grajd în 
platforme. Inginerul agronom Traian 
Pătruț se afla între ei. „Demonstrare 
practică" — ne lămurește un colectivist. 
Agronomul gospodăriei este bine cu
noscut pentru conștiinciozitatea sa în 
muncă. El a ținut patru lecții cu cei 
șaizeci de cursanți : despre arături a- 
dînci, fertilizarea solului, importanța 
îngrășămintelor ș.a. Caută să comple
teze fiecare lecție cu lucrări practice 
specifice gospodăriei colective.

„Oamenii sînt tare dornici de a în
văța — spune agronomul. Prost e că 
raionul nu ne-a frințiis pînă acum pla
nul tematic cu lecțiile pe care urmează 
să le predăm“.

In satul Cefăfuia, tehnicianul a- 
gronom Popa Florea era tare necăjit. 
„N-am putut ține învățămîntul agroteh
nic de mult fiindcă nu avem lecții. 
Am fost pe la bibliotecă, am gă- i 
sif niște broșuri cu arăturile adînci 
și îngrășămintele 
lecțiile 
teresat 
dacă , ___ _._T___ T.
fiecare dată am primit răspuns negativ: 
n-au sosit de la raion și de la regiune. 
(Lecțiile pentru învățămîntul agrozoo
tehnic se distribuie prin U.R.C.C. — 
n.a.). De la sfatul popular raional n-a 
fost nimeni pe la noi să ne ajute“.

La raion figurează că în gospodăria 
colectivă „Valea Dunării" din Cetățuia 
există și un cerc zootehnic. Numai că

la curent. Cre
de anumite si

vă pot pune și 
exactitate. Ce-i 
învățămîntul nu

la acest cerc tehnicianul veterinar Ni
colae Raiciu n-a finul nici o lecție.

La Găujani, aceiași situație. Cercul 
agrotehnic nu și-a ținut ședințele de 
multă vreme.

în comuna Daia, președintele sfa
tului popular comunal era convins că 
după masă se va ține cercul agroteh
nic. „Puteți aștepta pînă la orele 18 
— spunea președintele — și veți as
culta o lecție model". După puțin timp 
însă președintele ne anunță că ingi
nera Maria Ion a plecat cu „trenul de 
patru" la București..................

în planul tematic de la gospodăria 
colectivă Slobozia figurează mai multe 
lecții despre organizarea și efectuarea 
lucrărilor agrotehnice pe terenuri în 
pantă pentru prevenirea eroziunii so
lului (gospodăria n-are nici un teren 
în pantă), despre pomicultură, despre 
măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic. în 
schimb despre porumb planul cu
prinde o singură lecție.

Și asta nu e totul. La Călugărenl, 
Daia, Gosfinu, Pietrele, Vieru, Pueni, 
nici nu s-au deschis cercurile agro
zootehnice.

Ne-am revăzut la raion cu tov. Truș- 
mei, vicepreședintele sfatului raional,

— Cum se poate una ca asta? Doar 
am analizat situația învățămîntului agro
zootehnic în comitetul executiv?

E adevărat, s-a făcut această analiză. 
Dar e oare de ajuns atît? Pe teren 
lipsesc îndrumarea vie, concretă, con
trolul sistematic asupra desfășurării în
vățămîntului. Munca aceasta nu trebuie 
lăsată în seama unui singur om, a „in
ginerului cu problema", cum îi spune 
tov, Trușmei. Ridicarea nivelului de 
cunoștințe al masei de colectiviști este 
o sarcină care trebuie să preocupe în
treg comitetul executiv al sfatului 
popular raional. Comitetul raional de 
partid Giurgiu are datoria să analizeze 
cîf mai repede situația învățămîntului 
agrozootehnic și să ia măsuri neîntîr- 
ziate pentru îndreptarea neajunsurilor.

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii“

puneri în legătură cu organizarea 
și controlul îndeplinirii sarcinilor 
și hotărîrilor de partid, repartizarea 
comuniștilor în sectoarele hotărî- 
toare ale producției, organizarea și 
desfășurarea muncii politice, educa
rea marxist-leninistă a membri
lor și candidaților de partid etc. 
Expunerile au fost strîns legate de 
sarcinile concrete, actuale ale or
ganizațiilor de partid.

CLUJ, (coresp. „Scînteii“). — La Cluj 
a avut loc de curînd un schimb de ex
periență între colectivele gazetelor de 
perete din întreprinderile industriei 
ușoare din localitate. Colectivul gaze
tei de perefa de la secția croit I a fa
bricii de pielărie și încălțăminte a pre
zentat un referat în care a arătat că 
tematica fiecărui număr al gazetei se 
stabilește în funcție de problemele ce 
se pun în secție și a împărtășit din 
experiența sa în atragerea corespon
denților. La gazeta de perete a acestei 
secții s-au publicat articole care au 
popularizat metodele bune de muncă 
folosite de fruntași.

în cadrul schimbului de experiență 
au reieșit și o serie de lipsuri care 
trebuie • înlăturate din munca unor 
colective ale gazetelor de perete —■ 
publicarea de articole generale, lipsite 
de combativitate și care nu sînt axate 
pe principalele probleme ce preocupă 
pe muncitori, ingineri și tehnicieni.

GALAȚI, (coresp. „Scînteii") — 
Comitetul orășenesc de partid Ga
lați a organizat cicluri de expuneri 
pentru diferite categorii de oameni 
ai muncii — muncitori, ingineri, me
dici, juriști, artiști, ș.a. Expunerile 
sînt făcute de secretarii comitetului 
orășenesc de partid și de lectori ai 
comitetului regional de partid. Iată 
temele cîtorva dintre expuneri : 
„Sistemul mondial socialist — facto
rul hotărîtor al vieții interna
ționale“; „Creșterea continuă și în 
ritm susținut a productivității mun
cii"; „Activitatea ideologică — tă- 
rîmul principal al luptei de clasă în 
etapa actuală“; „Perspectivele 
voltării științei și culturii în 
oada construcției desfășurate 
munismului în U.R.S.S." ș.a.

IAȘI. Ca răspuns la articolul 
„Concret, direct, mobilizator“ din „Scîn
teia“ nr. 5362, organizația de partid de 
la IPROFIL „Mobila" din orașul lași, care 
fusese criticată pentru slaba preocupare 
în ce privește agitația vizuală, ne-a tri
mis un răspuns prin care ne informează 
că s-au luat măsurile necesare pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate. Au 
fost confecționate pentru fiecare loc de 
muncă lozinci și panouri concrete în ve
derea mobilizării tuturor energiilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 

chiar din primele zile ale anului.

IN EDITURA POLITICA
au apărut :

G. V. PLEHANOV : Opere filo
zofice alese, vol. II. 660 pag. 
23,50 lei.

— Bazele esteticii marxist- 
lenlniste. 692 pag. 20,60 lei.

Volumul constituie o tradu
cere a' lucrării apărute sub în
grijirea Institutului de filozofie 
și a Institutului de Istorie a Ar
telor ale Academiei de Știinte 
a U.R.S.S.

La cercurile de citit

cum 
la 

n-au

și am înjghebat 
am putut. M-am in- 

cooperativa 
sosit broșurile

din 
ți

sat 
de

Astcptînd autoöuzul
( în ultimii ani majoritatea fa-\ 
(miliilor de mineri din Petroșeni,] 
fPetrila s-au mutat în case noi. ) j Un număr însemnat de blocuri ] f se află la distanțe destul de mari j j. de minele de cărbuni. Construe- J 
\ torii s-au gîndit bine cînd au^ 
f amplasat noile locuințe în car- j 
( tier ele aflate dincolo de zona) 
[ industrială. De acasă la mină și] I'înapoi muncitorii se deplasează) 
( cu autobuzele I.G.O.-Petrila. De j f la o vreme aceste autobuze cir-) 
f culă însă defectuos. Minerii sintj 
f nevoiți uneori să aștepte cîte o j 
[ jumătate de oră și chiar o oră] 
( în stație. Alteori pleacă pe jos J 
( și întîrzie de la lucru.
[ în nenumărate rînduri am se-j 
( sizat întreprinderea de gospodă-^ 
[ rie orășenească, arătînd că circu- j 
( lația defectuoasă a autobuzelor j 
( ne pricinuiește multe neajunsuri, j 1 Dar l.G.O. nu a luat măsurile j 
[ necesare. J

HAJDU IULIU I 
miner din Petrila j

dez- 
peri- 

a co-

intitulat

în comuna Chiflla funcționează 20 
cercuri de citit, frecventate de cîte 15— 
20 femei. Aici se desfășoară o activitate 
rodnică punîndu-se accent pe cunoaște
rea politicii partidului, a realizărilor re
gimului nostru democrat-popular. De ase
menea se organizează seri literare, se fac 
expuneri asupra evenimentelor politice 
interne și externe, se citesc și se discută 
articole și broșuri privind educafia co
piilor, educafia sanitară, probleme de 
gospodărie etc. (De la Zaharia D. Ciu
lei, funcționar),

Colectivul fabricii medicamente „Fiola" din Capitală a
put cu bine noul an. Chiar din primele zile colectivul fabricii 

S și-a depășit sarcinile de plan. Secția de preparat soluții, de pildă, 
Sa dat, în medie, zilnic circa 12.000 fiole peste plan. în fotografie : 

Un aspect din secție.

Cronica Judiciară

Una din cele mai frumoase profe
siuni este și aceea de pedagog. A fi 
învățător sau profesor, a educa gene- 
rafii după generafii este o muncă 
plină de răspundere, pe care lucrătorii 
din învăjămînt o îndeplinesc cu cinste. 
De aceea în zilele noastre oamenii de 
la catedră sînt înconjurafi de respect 
și prejuire.

Nu de mult însă în fafa judecătorilor 
din orașul Ploiești a compărut un om 
nedemn, care a încercat să păteze nu
mele de învăfător, însușindu-și pe căi 
necinstite un titlu superior. Cum s-au 
petrecut lucrurile?

Codreanu Sergiu absolvise cu ani 
în urmă o școală normală devenind 
învăfător. în loc să-și practice meseria 
cinstit și cu devotament, ca afîfea mii 
de învăfăfori de pe cuprinsul patriei, 
el a început să colinde de la o școală 
la alta. înfr-o bună zi însă, a dis
părut. După un timp, într-o mare 
comună din raionul Turda, Soporul de

Cîmpie, a apărut același Codreanu dar 
cu titlul de... profesor. Mistificarea s-a 
realizat în urma unui act ticluit chiar 
de mîna lui. Certificatul falsificat „ates
ta“ că el ar fi absolvit, la Universitatea 
din București, facultatea de istorie-geo- 
grafie, la cursurile fără frecvență 
anul 1936. Cu certificatul 
s-a prezentat la Sfatul 
al raionului Turda. Aici 
niște funcționari 
căuta de mult. Aceștia 
drat ca profesor la școala medie din 
Soporul de Cîmpie. l-a mers din plin 
trei ani. Dar Codreanu încă nu-și satis- 
făcuse toate dorințele lui necinstite și 
carieriste. Domnul „profesor“ țintea 
un mare oraș. „Acolo — și-a spus el — 
mi se poate pierde mai ușor urma“. 
Și-a ales Ploiești^!. Cu același certificat 
fals s-a prezentat la secțiunea de învă- 
fămînf și cultură a Sfatului popular al 
orașului Ploiești.

Dar, ca orice faptă necinstită, nici 
cea a lui Codreanu n-a putut rămîne 
multă vreme tăinuită. După un timp, 
verifieîndu-se încă o dată actele „pro- 

nu 
fri- 
cu 

s-a 
că

în 
măsluit 

popular 
a 

gură-cască, 
l-au

găsit 
cum 

înca-

I. PLEAVĂ

fapta sa necinstită Codreanu 
fost condamnat la 4 ani și ju- 
închisoare coreefională. O 
dreaptă dată împotriva unui

mai sus a fost remis fribu-

fesorului“, s-a constatat că diploma 
prea este în regulă. La o adresă 
misă universității din București, 
scopul de a se clarifica situația, 
răspuns, spre surprinderea tuturor,
„...nici un student cu astfel de nume 
și date personale n-a urmat vreodată 
cursurile Universității“. Verificîndu-se 
„certificatul“ lui Codreanu s-a consta
tat că el nu era altceva decît o simplă 
hîrfie cu o fotografie și douăbștampile 
cu fotul indescifrabile.

Cazul de
naiului din orașul Ploiești. Instanța l-a 
judecat pe Codreanu pentru înșelăciu
nea comisă. Pus în fața probelor el 
și-a recunoscut vina.

Pentru
Sergiu a 
mătafe 
sentință
om necinstit.

In cartierul de locuințe „Stea
gul Roșu“ din Brașov s-au con
struit in cursul anului trecut 
sute de apartamente din panouri 
mari prefabricate. In fotografie : 
Macaraua portal transportă noi 
panouri pe șantier.

Acest nou film romînesc lărgește 
tematica cinematografiei noastre prin 
ecranizarea unui cunoscut roman. O 
asemenea preocupare pentru valorifi
carea cinematografică a patrimoniului 
literar este firească și s-a dovedit de 
multe ori utilă, deoarece constituie, 
deseori, baza solidă a unui film. Nu 
intenționăm aici sä dezbatem modul 
în care s-a făcut adaptarea, în ce mă
sură filmul a respectat romanul 
„Europolis" al lui Jean Bart, din care 
s a inspirat. Să pornim așadar de la 
filmul însuși, pen
tru care Mihnea 
Gheorghiu a scris 
scenariul și a cărui 
regie este semnată 
de Paul Călinescu.

Viața îmbîcsită 
de pe vremuri a 
portului Sulina, bogată în întîmplări, în 
care destine de oameni se frîng stran
gulate de goana după < 
aceasta abjectă, afaceriști, 
neveste adultere, 
ral care sugrumă orice 
nu respectă nimic în afara 
murdării — toate acestea sînt prezente 
în scenariu și constituie substanța lui.

„Porfo-tranco“ aduce pe ecran cîteva 
figuri interesante pentru definirea lu
mii acestui port dunărean de pe vre
muri. Filmul nu-și propune atît să ur
mărească o întîmplare palpitantă, cît 
mai degrabă să contureze cîteva per
sonaje, destinele lor, să descopere me
canismul și mobilurile existenței pline 
de josnicie pe care o trăiau aici oa
meni al căror unic scop era acela de 
a-și înmulți banii. Soarta tragică a 
emigratului întors din America fără o 
lețcaie și a fiicei sale, oameni 
curați, veniți cu amărăciunea decepții
lor suferite în „țara tuturor posibilități
lor“ este elocventă prin ea însăși. Lu
mea cupidă, afaceristă, a portului, dis
truge viața, macină oamenii, fie ucigîn- 
du-i ca pe „american", fie distrugîndu-i 
moralmente ca pe medic, de pildă. Ta
bloul orașului de pe malurile Dunării 
este completat de prezenfa tonică a 
muncitorilor, trăind o existență mizeră 
dar știind să-și păstreze demnitatea, 
să-și apere drepturile prin luptă.

Regia a creat unele momente intere
sante, expresive (de pildă, scena alun
gării spărgătorilor de grevă), a contu
rat o 
du-le 
Poate 
punct 
oferit 
tat, 
cerea aici un ritm mai viu, 
mai

multă fantezie în crearea atmosferei. 
Totul este „cuminte“. Cînd două per
sonaje discută, fiecare îl așteaptă, dis
ciplinat, pe celălalt să-și termine re
plica, cînd într-un cabaret se produce 
o cîntăreajă, imaginea nu se întrerupe 
în nici un caz pînă 
pletul. 
strativ 
— ale 
toate, 
viață — îți lasă 
împlinit.

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Afmosfora e 
construită, 

cărui calități 
în personajele

nu se încheie cu- 
„făcufă“, demon- 

De aceea, filmul 
rezidă, înainte de 

cărora le dă 
o impresie de ne-

PE ECRANELE 
CINEMATOGRAFELOR

avere, lumea 
, cîrciumari, 

întreg mîlul mo- 
puritate și 

propriei

Un șir de inter
pretări valoroase 
contribuie la creio
narea personajelor. 
Ștefan Ciubofărașu 
este un Sfamate 
viu, autentic. Nu 
mai este necesară 

sublinierea talentului viguros al actoru
lui, am vrea doar să amintim aici — 
ca un exemplu — autenticitatea cu care 
compune Ciubofărașu gesturile perso
najului său: cînd se așează pe scau
nul frizeriei, el ss uită cercetător în o- 
glindă pentru a-și privi obrazul ce se 
cuvine ras ; cînd intră într-o cameră se 
uită înainte de toate de jur-împrejur, 
cercetînd-o cu ochi de negustor ; cînd 
e gazdă în cîrciuma sa urmărește ca 
cel sărbătorit să fie mulfumit ; într-un 
cuvînt, își compune cu naturalefă jo
cul, pînă la fiecare gest mărunt. 
Jocul Simonei Bondoc a sugerat fără 
îngroșări trivialitatea personajului. Mai 
pot fi remarcate căldura reală a lui 

lui Fory 
de ma- 
plină de 
construit 

portului ;

„Nu se poate lucra ritmic?“
Sub titlul de mai sus, în ziarul 

„Scînteia“ nr. 5348 a apărut un ar
ticol în care era criticată Uzina Me
canică Poiana-Cîmpina pentru lipsa 
de ritmicitate în producție.

Articolul a fost analizat cu deo
sebită atenție — ne răspunde Direc
ția generală reparații utilaj petro
lier din Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, care tutelează 
această întreprindere. Situația 
din uzină se datorește faptului că 
nu s-au rezolvat operativ o serie 
de repartiții, că nu s-a ținut o le
gătură mai strînsă cu furnizorii de 
piese de schimb și nu s-a organizat 
judicios execuția semifabricatelor 
necesare diferitelor faze de fabrica
ție. Direcția generală nu a luat din 
timp măsurile necesare pentru a 
ajuta uzina în lichidarea unor lip
suri tehnico-organizatorice. O cauză 
a neritmicității este și neres- 
pectarea graficelor stabilite de că
tre întreprinderile beneficiare de re
parații, în special unități ale Direc
ției generale foraj-extracție.

Pentru îndreptarea situației și 
realizarea ritmică a producției — se 
arată în încheierea răspunsului — 
s-au luat următoarele măsuri mai 
importante : ședințe lunare cu be
neficiarii de reparații pentru sta
bilirea categoriilor și numărului de 
utilaje care vor trèbui să intre din 
timp în uzină ; urmărirea atentă a 
circulației semifabricatelor între 
secții pentru evitarea golurilor de

producție ; întărirea controlului de 
calitate ș.a.

„Prin combaterea eroziunii 
solului, posibilități mari de 

sporire a producției 
agricole“

i legătură cu articolul al cărui 
t îl menționăm, publicat în zia- 
nostru, Sfatul popular al regi- 

: comunică următoa-

în 
titlu 
rul i 
unii Iași ne 
rele :

Colectivul creat pe plan regional 
pent™ îndrumarea lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului a luat, 
la indicația comitetului regional de 
partid și a comitetului executiv al 
sfatului popular regional, măsura 
de a se face inventarierea terenu
rilor degradate pe fiecare comună 
în parte. Lucrarea a fost terminată 
la finele lunii octombrie. în fiecare 
comună s-a alcătuit un plan local 
concret de efectuare 
minime de 
solului.
prevăzute pentru toamna trecută și 
primăvara anului 1962 — lucrări pe 
curba de nivel și amenajări de te
renuri pentru plantații de pomi — 
au și fost efectuate. Pentru planta
rea rîpilor cu specii silvo-pomicole 
s-a asigurat materialul săditor ne
cesar pentru 500 hectare.

„îndeplinirea planului 
la toți indicii, o îndatorire 

de onoare“

a lucrărilor 
combatere a eroziunii 

Mare parte din lucrările

în legătură cu aprecierile critice 
apărute în coloanele ziarului nos-

tru, întreprinderea „Steaua Elec- 
trică“-Fieni ne răspunde :

Deși planul de producție pe 1961 
a marcat o importantă creștere — 
de 38 la sută față de realizările a- 
nului 1960, fiind mai mare de 2,6 
ori decît producția pe anul 1959 —- 
totuși planul a fost depășit lună 
de lună, obținîndu-se o depășire de 
2 la sută. Aceste realizări se. dato- 
resc măsurilor luate și efortului 
depus de întregul colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai fa
bricii noastre.

Majoritatea sortimentelor de 
becuri au fost realizate și depășite, 
dar au rămas cîteva tipuri de 
becuri contractate însă nelivrate în 
termen din cauză că nu am fost 
aprovizionați la timp cu unele ma
teriale și materii prime. în locul 
tipurilor de becuri nerealizate au 
fost livrate becuri cu caracteristici 
apropiate.

Problema calificării muncitorilor 
este în atenția noastră. Cîte una 
sau două muncitoare nou angajate 
lucrează alături de muncitoare mai 
vechi, calificîndu-se astfel mai re
pede. La începutul acestui an des
chidem și cursuri pentru ridicarea 
calificării, în cadrul cărora tehni
cieni mai pregătiți vor preda cu
noștințele necesare privind proce- 

asele tehnologice de fabricare 
becurilor.

„Cînd lipsește controlul“
Lipsurile sesizate în articolul 

părut în „Scînteia“ nr. 5345 sub 
titlul „Cînd lipsește controlul“, sînt 
juste — ne-a răspuns Comitetul de 
partid al uzinelor „Electroputere"- 
Craiova“.

a-

Biroul organizației de bază nr. 3- 
mașini rotative, analizînd cele sesi
zate, a luat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea frecvenței la 
cursuri și a calității lecțiilor pre
date de către propagandiști. Deoa
rece în unele forme de învățămînt 
au fost incluși tovarăși care nu pu
teau face față cerințelor, cercurile 
au fost reorganizate.

Un colectiv din cinci tovarăși cu 
o bună pregătire politică și ideolo
gică veghează la asigurarea nive
lului corespunzător al lecțiilor. A 
fost repartizat cîte un membru din 
birou pe lîngă fiecare formă de în
vățămînt, care să răspundă de buna 
desfășurare a acesteia.

în urma măsurilor luate, conside
răm că învățămîntul de partid din 
cadrul organizației de bază nr. 3 se 
va ridica la nivelul sarcinilor ac
tuale.
„Cum economisim metalul“ 

în legătură cu critica făcută în 
ziarul nostim la adresa Combinatu
lui Metalurgic Reșița, care a livrat 
laminate cu caracteristici diferite, 
am primit următorul răspuns :

Reclamațiile referitoare la unele 
deficiențe calitative — amestecuri 
de calități și fisuri apărute la prelu
crare — sînt juste.

Pentru remedierea situației s-au 
luat o serie de măsuri organizato
rice care au dat rezultate pozitive. 
Nu am reușit însă să eliminăm 
complet amestecurile de laminate.

în continuare vom lua noi mă
suri. Printre altele, vom introduce 
în fluxul de control sortatoare elec
tromagnetice. Prin introducerea 
controlului final cu ajutorul aces
tor sortatoare se vor depista și 
eventualele amestecuri de material.

Pîriă la introducerea sortatoare- 
lor, vom_ intensifica măsurile de 
control, în așa fel îneît să reducem 
la minimum reclamațiile.

pof fi remarcate căldura 
Geo Barton; compozifia 
Efferle care, cu mijloace 
ximă discreție, cu o rostire 
nuanje a fiecărei replici, a 
un personaj aparte de fauna 
interpretarea subtilă și ironică a lui 
Mlșu Fotino în rolul frizerului ; 
dezinvoltura jocului lui Niky Atanasiu 
care în pujine apariții își definește cu 
precizie personajul ; prezenfa interesan
tă, exotică și pură, cum o cerea și tex
tul, a tinerei Elena loachim. Și alle 
personaje, cu zgîrcenie prezentate 
în economia filmului, au avut o pre- 
zenfă dramatică grafie interpretilor Ion 
Dichiseanu, Nicolae Plaida, Ion Ulmeni, 
Emanoil Petruf. Personajele filmului se 
mișcă, trăiesc în cadrele echilibrat con
struite și frumos luminate de operato
rul Ion Cozma, cu muzica adecvată a 
lui Radu Șerban, în decorurile lui 
Giulio Tincu care știe să definească 
caracteristicile diferitelor medii sociale: 
saltul de la frizerie la interiorul cîrciu- 
marului și apoi la biroul bogatului om

Toate 
acestea întregesc calitățile acestui film 
pe care publicul îl vizionează cu in
teres.

seamă de personaje, diferențiin- 
și precizîndu le personalitatea.

nu îndeajuns de strîns din
de vedere dramatic, materialul de afaceri este iscusit gradat, 
de scenariu nu a fost

totuși, suficient de
exploa- 

regie. Se 
o tensiune

bine întreținută, ION BARNA

orele ■
19,00

RADIO. MIERCURI 10 IANUARIE o Con 
cert de muzică din opere — orele 9,30 — 1
• Teatru . ..Napoli, orașul milionarilor“ dc 
Ed. de Filippo — orele io,08 — l • Cinteca 
din folclorul nou și focuri populare romi- 
nești — orele 12,00 — lo Simfonia a ll-a 
de Ccaikovski — orele 12,15 — 11 o Din 
albumul de oporete — orele 14,00 -le Frag
mente din opera ,, Răpirea din Serai" do 
Mozart — orele 14,30 — II 9 Programe mu
zicale alcătuite de ascultători — orele 15,10
— I 9 Din clntecele poporului indonezian — 
orele 16,15 — II 9 Lieduri din ciclul „Călă
torie de iarnă“ de Schubert — orele 16,45
— I » In slujba patriei — orele 17,30 — I
• Din creația compozitorului Elly Roman —

18,05 ■ • II O Melodii pop. lure 
și ale minorităților nationale •— 
— I o Jurnalul satelor — orele 
• Din viata de concert a Capitalei - 
19,00 - II • Formalii artistice de ama 

tori fruntașe r orele 19,25 — 1/9 Vitrina 
cu noutăți de muzică ușoară — orele . 20,Of 
— II O Festival Liszt-Bartok — 1961 — orele 
20,30 -Io Tribuna radio — orele 20,30 — 
II o Din creația corală a compozitorilor 
noștri Înaintași — orele 20,40 — II e La 
microfon : Satira și umorul — orele 21,15 — 1 
• Simfonia „Armonia lumii" do P. Hinde
mith — orele 22,00 — II o Concert de mu
zică ușoară — orele 23,15 — II.

CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Sala Pa
latului R. P. Romine (19,30); Elena Pavel 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 
12; 16,30; 18,45; 21), Libertății (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18: 
20,30). PORTO-FRANCO: Patria (10; 12,15 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București (10; 12.15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Alex. Sahia (10; 12; 14,15; 
16,30; 16,45; 21), Volga (11; 15; 17; 19; 21). 
AGENTUL X 25 : Republica (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Lumina (rulează în continuaro do la 
orele 9,30 pînă la orele 13,15, după-amiază 
15; 17; 19; 21). înfrățirea între popoare (15; 
17; 19: 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
SECERIȘUL VERDE : Maghcru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9- 11; 13; 15; 17; 
19; 21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21). FLĂ
CĂRI ÎN TAIGA : V. Alecsandri (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Flacăra (15; 17; 19; 21). CAVA
LERII TEUTONI (cinemascop — ambele 
serii) : Popular (11; 16,30; 20). POVESTE 
DESPRE O FATA rulează la cinematogra
fele : Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Alex Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21), 16 
Februarie (16; 18; 20). POZNAȘA : Central 
(10,30: 12,30; 14,30: 16,30; 18,30; 20,30). CA
ZACII : Viotoria (rulează în continuaro do 
Ia orele 10 pînă la orele 17, seara 19; 21), 
Florcasca (19). MECANICUL CONDU. 
CEA TRENUL : Tineretului (15,30; 17,15: 
19; 20,45). ȘORICELUL ȘI CREIONUL
- CINE A CIȘTIGAT CUPA ? - FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ rulează in continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri noi. PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 15). DOCTO
RUL DIN BOTHENOW : 13 Septembrie (16; 
13,15; 20,30). PINZE PURPURII : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). ZECE PAȘI SPRE RASA. 
RIT : G. Coșbuc (15; 17; 10; 21), Aurel Vlaicu- 
(15,15; 17; 18,45; 20,30). VÎNT DE LIBER
TATE : C-tin David (15,30; 18; 20,30). IN-

TILNIRE PE CABLU rulează la cinemato
grafele : V. Roaită (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19: 
21,15). RAIDUL VARGAT : Unirea (15; 17: 
19; 20,45). ULTIMUL MEU TANGO rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30). DOUA VIEȚI - am
bele serii ; Munca (15,30; 19,15). SO
NATE : Moșilor (14,30; 16,45; 19; 21,15). CO
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Donca Simo (16: 18, 20). ALEKSANDR NEV- 
SKI : M. Eminescu (16: 18,15; 20,30), CAI
DUL : rulează Ia cinematografele Ilie Pin- 
tilie (15; 17, 19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 
19; 21). CINCI CARTUȘE : 8 Mai (15- 17; 
19; 21). SOSEȘTE CIRCUL rulează la cine
matograful N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). RAP
SODIE UCRAINEANĂ : G. Bacovia (16; 18; 
20). CASTELUL DIN BASME : Drumul Scrii 
(16; 18; 20). CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : B 
Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 - EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul săp- 
tămlnii. Decalajul Intre secțiile de bază și 
celo de montaj, factor important în reali
zarea ritmică a planului de producție. In 
vizită cu aparatul da filmat la fabrica de 
rulmenți din Brașov.
Muzică ușoară. Interpretează o formație 
strumentală condusă de Paul Ghentzer.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

șl 13 ianuarie : vreme schimbătoare, cu 
mai mult noros, in jumătatea de nord a tării, 
unde vor cădea precipitații locale. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere în jumătatea 
de sud a țării și staționară în rest. Mini
mele vor fi cuprinse între 0 grade și minus 
10 grade, Iar maximele între minus 5 grado 
și plus 5 grade. Ceață dimineața și seara.

„Oameni obișnyifi“.
in.

is
cer
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EXTERNE
în Norvegia ia amploare mișcarea împotriva

S. IL AJP. C din

W s «’•».,
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aderării la „Piața comună“
Să înceteze persecuțiile împotriva

LONDRA 9 (Agerpres). — în An
glia continuă protestele împotriva 
persecutării Partidului Comunist 
din S.U.A. Filiala Sindicatului mun
citorilor din industria electroteh
nică din orașul Hemel-Hempstead 
(comitatul Hartfordshire) a adop
tat o rezoluție în care arată că le
gile Smith și McCarran, pe baza 
cărora este persecutat Partidul Co-

munist din S.U.A., sînt rămășițe ale 
zilelor întunecate ale mccarthysmu- 
lui. O copie a acestei rezoluții a 
fost trimisă ambasadei S.U.A. din 
Londra.

Filiala aceluiași sindicat din ora
șul Ilkeston (Derbyshire) a adop
tat o rezoluție în care caracteri
zează legea McCarran ca o primej
die serioasă pentru poporul ameri-

U. R. S. S. acordă R. A. U. un ajutor
prietenesc

0 delegație guvernamentală a R. P. Polone 
in țara

Marți dimineața a sosit în Capi
tală tovarășul Ștefan Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al C.Ç. 
al P.M.U.P., președintele G'omisiei 
de Stat a Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Polo
ne. Oaspetele este conducătorul de
legației guvernamentale polone 
care se află în țara noastră pen
tru a purta discuții privind pro
bleme ale colaborării economice 
între R. P. Romînă și R. P. Polonă 
pentru perioada de perspectivă ge
nerală pînă în anul 1980. Din dele
gație fac parte Adam Wang, vice
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Jozef Kutin, adjunct al 
ministrului Comerțului Exterior, și 
alții.

La sosire, în Gara de Nord, oas-
-----------------------------

R. P. Romînă și Turcia
junct al ministrului Comerțului, a 
primit pe conducătorul delegației 
turce, Mazhun Ataman, președin
tele Departamentului de comerț 
exterior din Ministerul Comerțului. 
A fost de față Zubeyir Aker, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Tur
ciei la București.-

(Agerpres)

noastră
petele a fost întîmpinat de tovară
șii Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone _ la 
București, și membri

una din preocupările de seama j 
ale colectivelor din întreprinde- J 
rile producătoare de bunuri de 1 
consum este livrarea ritmică, j 
încă de la începutul anului, a J 
mărfurilor contractate cu comer-J 
țul. Fabrica de tricotaje și con- j 
lecții București, de pildă, a pre- J 
dat zilele acestea, pentru a fi | 

( distribuite magazinelor, circa j 
( 100.000 bucăți tricotaje, 90.000 J 
f perechi ciorapi și peste 31.000 | 
î bucăți confecții din țesături de \ 

lină și bumbac. în fotograiie': J 
f Din magazia fabricii se livrează j 
( un nou Iot de mărfuri.
[ (Foto : R. Costin) J
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CAIRO 9 (Agerpres). — TASS: 
La 9 ianuarie s-a sărbătorit în 
R-A.U. cea de-a doua aniversare a 
începerii lucrărilor de construcție 
a barajului de la Assuan.

Toate- ziarele publică ample ma
teriale în care fac cu mîndrie bi
lanțul construcției acestui baraj re- 
mareînd că la construcția lui un 
ajutor sincer este acordat R.A.U. 
de către Uniunea Sovietică.

într-un amplu articol consacrat 
acestei date însemnate,, ziarul „Ä1- 
Masa“ citează, printre altele, un 
pasaj din cuvîritarea rostită de pré-' 
ședințele R.À.U., Nasser, la pune
rea pietrei fundamentale a baraju
lui de la Assuan, cînd a declarat : 
„Inaugurînd. astăzi construcția ba
rajului, trebuie să menționăm sta
tul care a’ consimțit să ne acorde 
ajutor în această operă, și anume

Uniunea Sovietică, care ne-a acor
dat un ajutor sincer, nelegat de 

bazat pe prietenie
dat un ajutor 
nici o condiție, 
și dragoste".

OSLO 9 (Agerpres). — Poporul 
norvegian intensifică lupta împo
triva atragerii Norvegiei la „Piața 
comună“, care ar însemna nu nu
mai înrobire economică, dar și 
pierderea suveranității.

Recent a fost creat „comitetul de 
acțiune“ în scopul organizării în 
țară a unei largi campanii împotriva 
alăturării Norvegiei la „Piața co
mună“. Din acest comitet fac parte 
cunoscuți oameni politici și frun
tași ai vieții publice din Norvegia, 
între care Karl Evang, șeful depar
tamentului Sănătății, economistul 
Regnar Frisch, profesorul universi
tar Hakon Bingen.

Sarcina principală a comitetului 
este promovarea unei activități 
largi de lămurire spre a demonstra 
primejdia mare care 
Norvegia dacă ea se 
„Pieței comune".

Recent, din inițiativa acestui co
mitet, ziarele norvegiene au publi
cat un important apel către po
porul norvegian, semnat de 143 cu- 
noscuți oameni de stat, fruntași ai 
vieții publice și oameni politici din 
Norvegia, care cer să se ducă o • 
luptă energică împotriva atragerii : 
Norvegiei la „Piața comună“.

ajutor în această operă, și

ai ambasadei. 
(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

amenință 
va alătura

Ecranizarea cărții 
„Reportaj cu ștreangul de

PRAGA 9 (Agerpres). — „Repor
taj cu ștreangul de gît" — cine nu 
cunoaște această carte a eroului 
național al poporului cehoslovac, 
Julius Fucik, eminent revoluționar, 
publicist, luptător neînfricat împo
triva fascismului, răpus de hitle- 
riști, care și-a încheiat cartea cu

»I- cuvintele : „Oameni eu
Vegheați !". Acum această chemare 
răsună 
vechea 
slovaci 
chipul 
zorul filmului, prezentat de curînd 
în premieră, este I. Balik.

v-am iubit!

și de pé ecran. S-a realizat 
dorință a cineaștilor ceho- 
— de a înfățișa pe ecran 
eroului național iubit. Regi-

ATENA 9 (Agerpres). — TASS : 
Consiliile municipale din Atena, Sa
lonic, Pireu, Patra și alte orașe au 
ales ca președinți ai lor reprezentanți 
ai opoziției. Adepții partidului guver
namental „Uniunea națională radica
lă“ (E.R.E.), au înregistrat un mare 
eșec în alegerile președinților consi
liilor municipale. în cercurile politice 
din Atena, această înfrîngere este 
considerată ca o urmare a falsifică
rii 'de către partidul E.R.E. a rezul
tatelor alegerilor parlamentare de la 
29 octombrie,

O®O

Tratative comerciale intre
La Ministerul Comerțului au 

început de curînd tratative cu o 
delegație economică turcă în vede
rea stabilirii- listelor de mărfuri 
care vor constitui obiectul schim
burilor comerciale în anul 1962 în 
cadrul acordului existent între R.P. 
Romînă și Turcia.

Marți dimineață, Ana Toma, ad-
--------- o «o

Expoziții romînești peste hotare
învăfămîntuluf
17 țări, 21 de

în 1961 Ministerul 
și Culturii a trimis în 
expoziții de artă plastică, de artă 
populară, de cărți, de material didac
tic. Ele au constituit mijloace de cu
noaștere a cultprii și artei romînești.

Arta romînească a fost prezentă 
și la expozițiile internationale orga
nizate în Elvefia, Franța, India, Iugo
slavia, la care R. P. Romînă a parti
cipat cu lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă populară. De aseme
nea, 
tiști

multe din desenele micilor ar- 
din țara noastră au figurat în

INFORMAȚII
Marți după-amiază, la Casa prie- 

din Capitală, 
Ionescu.

Consiliului

•
teniei romîno-sovietice
tov. Marin Florea Ionescu. vice
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a ținut conferința „Ecoul 
internațional al Congresului XXII al 
P.C.U.S.“. Conferința a fost audiată 
cu interes de o numeroasă asistență.

® Violonistul Mikolas Jelinek din 
R.'S. Cehoslovacă a cîntat marți seara 
la Baia Mare ca solist al concertului 
dat de Filarmonica de stat „Glinka“ 
din localitate.

Concertul, care s-a bucurat de suc
ces, a cuprins : Două tablouri simfo
nice de Teodor Lupu, Concertul pen
tru vioară și orchestră nr. 5 de Mo
zart și Simfonia nr. 2 de Brahms.

(Agerpres)

*
Șiiri sportive

Marți pe stadionul Municipal din 
Alep echipa de fotbal Steaua Bucu
rești a susținut cel de-al doilea meci 
al turneului pe care-1 întreprinde în 
Republica Arabă Siria, jucînd cu se
lecționata orașului. Fotbaliștii romîni 
au dominat majoritatea timpului, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 3—1 (1—0).

Vineri, la Damasc, echipa Steaua în- 
tilnește din nou reprezentativa arma
tei siriene. După cum se știe, în pri
mul meci, disputat acum cîteva zile la 
Alep, echipa bucureșteană a repurtat 
victoria cu scorul de 2—0.

★
în cadrul sferturilor 

„Cupei campionilor 
handbal în 7 joi la Țg.

de finală 
europeni“ 
Mureș se

ale 
la 

vor 
întâlni echipele feminine bucureștene 
Știința și Râpid. Cele două formații 
se află de cîteva zile la Tg. Mureș 
unde îsi continuă antrenamentele. în 
partida de joi ambele echipe vor a- 
linia celé mai bune formații. Returul 
întîlnirii va avea loc duminică tot la 
Tg. Mureș. Echipa învingătoare din 
aceste două jocuri va juca în semifi
nale cu formația iugoslavă O.R.K. 
Belgrad.

*
Echipa sovietică de hochei pe 

gheață Spartak Sverdlovsk a susținut 
un meci internațional la Belgrad în 
compania unei combinate a cluburilor 
Steaua Roșie și Partizan. Hocheiștii. 
'.ovietici au obținut o categorică vic
torie cu scorul de 11—1 (5—1 ; 4—0 ;
2-0).

★
Cea de-a XV-a ediție jubiliară a 

Olimpiadei de șah va avea loc în 
to«mna acestui an în R.P. Bulgaria. 
Concursul se va desfășura în stațiu
nea balneoclimaterică Varna. încă de 
pe acum organizatorii bulgari fac in
tense pregătiri. Președintele de o- 
noare al Comitetului de organizare a 
Olimpiadei este Dimităr Ganev, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria.

cadrul a 6 expozi/ii Internationale, 
au fost distinse 
țiuni.

în numeroase 
unele îndepărtate, 
nească de artă a fost un mesager al 
viefii noi a poporului nostru. La cele 
60 de saloane internationale de artă 
fotografică deschise în 53 de țâri, la 
care am participat anul trecut, multe 
lucrări romînești 
pentru tematica și expresivitatea lor 
artistică. Asociația artiștilor fotograii 
din (ora noastră a primit Cupa Euro
pei la Concursul de la Paris și Cupa 
Salonului International de Ia Bor
deaux, iar 15 artiști fotograii din R.P. 
Romînă au fost distinși cu diploma 
de onoare a Federației internationale 
de artă fotografică.

cu premii și men-

țări, printre care 
fotografia romî-

au fost apreciate

(Agerpres)

în cele mai mulfe caricaturi de în
ceput de an nou, 1962 esfe înfățișat 
în presa americană ca un copil puțin 
îndoif de spate de povara sacului su- 
praîndesaf cu problemele interne și ex
terne care se ridică în fața administra
ției Kennedy. Este simptomatic că i-au 
dispărut copilului obișnuitele aripioa
re cu care urma să-și ia zborul plin 
de speranțe în noul an — și aceasta 
nu din motivul că nu mai era loc de 
ele din cauza sacului.

Comentariile tradiționale de bilanț 
și perspective din presă, de la radio 
și televiziune reflectă o Americă ase
diată de probleme nerezolvate, inocu
lată cu ser de optimism în domeniul 
afacerilor, dar îngrijorată și chiar spe
riată de ceea ce-i mai poate aduce 
viitorul în domeniul internațional.

Adevărul este că în perioada post
belică bîntuifă de patru crize econo
mice cu o durată de un an sau doi 
(numite în această țară a calmantelor 
recesiuni) 
bucure de fiecare interval între rece
siuni cum se bucură școlarul de recrea
ție. Situația economiei este însă de
parte de a fi înveselitoare. Șomajul 
în aceste luni de iarnă crește și însuși 
directorul biroului de statistică a apre
ciat că va ajunge din nou Ia 5 mili
oane, pentru a nu mai vorbi de șoma
jul parțial. Producția de oțel, care s-a 
menținut de șase luni la circa 70 la 
sută din capacitatea de producție, a 
crescut recent la 75 la sută din capa
citate, dar toată lumea știe că aceasta 
se daforeșfe politicii de stocaj a in
dustriei 
noi greve a oțelarilor în 1962, 
expiră contractul colectiv. 
102,................. '.......
din 
(luînd 
ducția 
113, septembrie — 112, octombrie — 
113, noiembrie — 114. Cu greu deci a 
putut fi depășit vîrful anterior rece
siunii (110—111 
și nici chiar cei 
miști nu prevăd 
sensibilă a nivelului atins. Idealul lor 
în ce privește industria de automobile 
este ca în 1962 producția să se apro
pie de nivelul din 1955, iar la investi
ții capitale — de cel din 1957. 
La o recentă conferință a eco-

americanul a ajuns să se

prelucrătoare de feama unei. , . .. . cînd
contractul colectiv. Fajă de 

indicele producției industriale 
ianuarie și februarie 1961 

ca bază 1957 — 100), pro- 
a evoluat astfel: august —

în vara anului 1960) 
mai optimiști econo- 
în 1962 o depășire

Un fapt grăitor,
MÜNCHEN 9 (Agerpres). — Ur

mătorul fapt relatat de agenția 
Reuter demonstrează grăitor mi
zeria în care se zbat oamenii mun
cii din Germania occidentală. Au
toritățile municipale din München 
au publicat un anunț în vederea 
angajării de oameni la curățatul 
zăpezii. în zorii zilei de luni, zece 
mii de cetățeni au luat cu asalt pri
măria orașului, încercînd să pă
trundă prin uși și prin ferestre 
pentru a apuca o lopată care să le 
dea posibilitatea să se angajeze la 
curățatul zăpezii. Autoritățile au 
adus detașamente speciale de po
liție care nu au putut restabili or
dinea decît după mai multe ore.

„Omisiunile44 lui Margaretf Higgins
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE“ publică scrisoarea citi
torului Charles Fulbright din Taor
mina în care acesta protestează 
împotriva publicării unui articol al 
ziaristei Margarett Higgins în spri
jinul întăririi forței militare a Ger
maniei occidentale.

„Din nefericire — scrie autorul 
scrisorii — d-na Higgins uită isto
ria Germaniei și îndeosebi aceea 
din ultimii 90,de ani. Ea a omis să 
menționeze cite milioane și milioa
ne de oameni au suferit din cauza 
militarismului german. Faptul că 
d-na Higgins a vizitat Germania 
occidentală de trei ori qu îi con
feră drepturi suficiente pentru a 
judeca o problemă care este de cea 
mai mare importanță pentru noi 
americanii ca și pentru întreaga 
lume.

Acțiunile Germaniei (occidentale 
— N. R.) și, așa cum ne-a învățat 
istoria, acelea ale germanilor în 
trecut, sînt extrem de primej
dioase. A da arme nucleare germa
nilor (din R.F.G. — N.R.) ar în
semna un act criminal împotriva 
noastră și a copiilor noștri. Este 
bine de ținut minte că aceste arme 
pot fi folosite în orice direcție și 
nu numai spre Răsărit",

5.000 kg. porumb boabe de pe 630 ha. 
Au făcut arături adînci pe toată supra
fața, iar pe mai mult de jumătate au 
cărat gunoi de grajd. Dar sămînja ? 
Pe 116 ha. vor cultiva hibrid generajia 
a ll-a, produs de colectiviști pe loturile 
experimentale, iar în rest vor folosi 
hibrid generajia l-a furnizat de sfajiu- 
nea Șimnic prin Agrosem.

Pe această temă am asistat la o dis
cuție între Mihai Croiforu și președin
tele Trănculescu.

Tot anul trecut pe un lot de expe
riență din terenul brigăzii lui Căldărușe 
s-au cultivat 47 diferiți 
de stațiune, 
și registru aparte. Niculae Tănase um
bla de colo-colo pe potecuțele dintre 
loturi și-l tot ispitea pe Căldărușe :

— Măi Marine, da. ăsta ce-i frate- 
miu, tată sau mamă ?

Cu 5.000 și 7.000 kg. boabe la ha. 
și-au demonstrat acești hibrizi valoa- — Dacă ați putea să ne dați pe tata, 
rea. —

Și în privința grîului, colectiviștii 
din Măceșu de Sus, tot cu sprijinul 
lui Croiforu, au cîșfigaf o expe
riență valoroasă. Asffel pe 1.150 ha. au 
semănat grîu comun, în timp ce pe 
alte 200 ha. au însămînțat cu soi de 
înaltă productivitate, au dat îngrășă
minte chimice etc.

Grîul comun le-a dat o recoltă slabă 
pe cînd soiul de calitate le-a adus în 
hambar cîfe 2.500 kg. de fiecare ha. 
în schimb pentru anul acesta au însă- 
mînțaf 1.200 hal numai. cu sămînță 
provenită de pe cele 200 de hectare.

Tot în acest an colectiviștii din 
Măceșu de Sus vor să obțină cîfe

hibrizi dafi
Fiecare avea etichetă

— se_ ruga președintele.
— îți dăm pe fata însă sub formă 

combinată, întrucîf dă o producție mai 
niare, i-a promis ’Croiforu — și discu
ția a continuat multă vreme despre 
varietățile de hibrizi care s-au dove
dit a fi cele mai productive. Din cînd 
în cînd intra în vorbă și Marin Căldă
rușe relatînd cele constatate de el per
sonal. Lăsînd la o parte faptul că 
Trănculescu a făcut o școală de pre
ședinți de doi ani și că Marin Căldă
rușe urmează cu regularitate cursurile 
agrozootehnice, ascultîndu-i mai poți 
spune despre ei că sînt „colectiviști 
simpli“ ? Sau se mai poate spune că 
știința are pentru ei tainele ferecate 
cu șapte lacăte ?

--------- —O®O-------—

Festivalul de teatru „I. L Caragiale“
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — La 

Oradea a avut loc constituirea-corni- 
siei regionale pentru organizarea ce
lui de-al IlI-lea ’ festival bienal de- 
teatru „I. L. Caragiale". Din comisie 
fac parte activiști ciiltüf aii,-scriitori, 
regizori și artiști. Pînă acum, în 
regiunea Crișana și-au anunțat parți-

ciparea la acest festival pesteciparea la acest festival peste 500 
de formații de teatru. 34 formații de 
păpușari amatori și zeci de recitatori.

Pentru buna desfășurare a festiva- 
lulùi, au fost 'organizate, prin grija 
casei régionale a creației populare, 
cursuri de instruire a instructorilor 
ce conduc formațiile, de ..teatru.

Dolari în vînt.
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Senatorul H. Scott (republican din 
partea statului Pennsylvania) în
deamnă Statele Unite să-și înăs
prească politica față de țările 
neutre.

Scott a declarat că toți dolarii puși 
de către Statele Unite sub formă 
de împrumuturi și ajutor la dispo
ziția țărilor neutre și neangajate 
s-au cheltuit zadarnic. El cheamă 
guvernul american să ajute pe viitor 
numai acele țări care sînt „dispuse 
să urmeze Statele Unite", Un grup de medic! sovietic! a sosii la Stanleyville pentru a ajuta 

populația congoleză care a suferit de pe urma Inundațiilor.

JAMES S. BARTON
care creșterea colosală a profiturilor 
compensează și camuflează indicii mai 
recalcitranți.

Nici alte programe electorale ale 
lui Kennedy ca legiferarea drepturi
lor negrilor, a asistenței medicale pen
tru bătrîni și asistenței federale pen
tru școli n-au avut mai mult 
Coaliția conservatoare 
(democrații din Sud — republicanii) 
le-a îngropat unul după altul.

în schimb, mișcarea negrilor pentru

nomișfilor, Lewis Lloyd (Dow Chemi
cal) remarca: „Există exces de capaci
tate de producție în toate industriile 
majore. De aceea nu există stimulent 
pentru un avînf în investiții capitale“. 
De altfel accentul la investiții capi
tale în ultimii ani nu mai cade afît pe 
construirea de noi uzine, ci pe mo- .
derni'zarea celor existente, pe echipa- drepturi a crescut considerabil în am-

.illlllMllllllllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlllllllilIIIHIh.

succes.
din Congres

ploare și combativitate. Numai din lu- 
t nié pînă la sfîrșiiul lui 1961, poliția 
‘ din statele sudice a operat 4500 ares

tări în rîndurlle Călătorilor libertății și 
altor demonstranți negri și — element 
nou — albi, în special sfudenfi. Po-

Scrisoare din New York
'Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1'" zîțra lui Kennedy’ nu’ s^a’ deosebit' În 

• . această problemă de poziția lui Eisen- 
rea lor cu linii automate, ceea ce duce hower —- poziție de arbitru preocupat 
la eliminarea forței de muncă.' La New. ca lucrurile să nu se încingă prea tare 
York, în decembrie, sindicatul munci- nici de o parte nici de alta, deși pre
torilor din transporturi ă amenințat cu ședințele este chemat să asigure apli

carea Constituției, iar negrii nu cer ni
mic altceva.

Dacă majoritatea comentatorilor s-au 
obișnuit oarecum ca problemele in
terne majore să rămînă nerezolvafe (și 
ele înfr-adevăr nu pot fi rezolvate din 
cauza sistemului social), ei arafă în 
schimb neliniște în legătură cu pozi
ția internațională a S.U.A.

în timpul campaniei electorale, Ken
nedy își bazase fulminantele sale cri
tici împotriva vechii administrații Ei- 
senhower-Nixon pe anchetele fă
cute de U. S. Information Agency asu
pra prestigiului Americii în lume. După 
ce a venit la putere, Kennedy a avut 
grijă să interzică a se mai face aseme
nea anchete. Nici nu mai e nevoie, de
oarece dacă înainte mai exista vreun 
dubiu asupra scăderii prestigiului Ame
ricii, acum nu mai există nici unul.

Bilanțul extern al unui an de admi
nistrație este sărac, mai ales dacă pri-

o grevă paralizantă dacă se punea în 
funejie prima linie automată dé metro. 
Fajă de amenințare, linia n-a mai fost 
pusă în funejie.

Fapfut că la indici principali (pro- 
duejia de ojel și automobile, investi
ții capitale) obiectivul de atins în 1962 
rămîne egalarea unor niveluri din 1955 
și 1957 arată că în promisiunea electo
rală
S.U.A. 
anual 
spune 
gaură

a lui Kennedy („economia 
trebuie să crească într-un ritm 
de 4,5 la sută") există, 

americanul, „a big hole" 
mare. Economia ar trebui 

adevăr să crească cu 4,5 la 
oarece populația sporește 
ca 3 
ritmul mediu de creștere 
de după război a fost de 
la sută, deoarece o piață internă avidă 
de bunuri și o conjunctură internațio
nală extrem de favorabilă expansiunii 
exportului stimulau economia, ,Din 1958 
însă acesfe stimulente operează tot mai vim evenimentele în lumina obiecfive- 
slab, iar încercarea de a le înlocui 
prin imense cheltuieli militare s-a do
vedit infructuoasă. în plus ea se sol
dează cu deficite bugetare. (7.—-8 mi
liarde în acest an) care stimulează... in
flația. în proclamațiile lor pentru 1962, 
oficialitățile preferă de aceea să vor
bească despre produsul social total, în

milioane anual, in

cum
— o 
înfr- 

sută de-
cu cir- 
realifafe, 
în anii 

circa 2,5

dar și în ce privește organizarea șl 
. structura însăși a pactului nord-atlan-

tic. Cum spunea un observator, pu- 
’ terile N.A.T.O. se înțeleg atîfa timp
. . cîf nu-și propun să întreprindă nimic 

nou, în momentul cînd ele sînt ne
voite să elaboreze o poziție nouă în 
problema germană, să facă față eve
nimentelor din Congo, să ia atitudine 
față de O.N.U. sau să pună pe picioare 
Piața Comună, apar divergențele. Nu
meroși comentatori subliniază că acea
sta paralizează diplomația americană 
sau în orice caz îi reduce considerabil 
capacitatea de manevră și de iniția
tivă.

Președintele Kennedy și-a pus la 
inimă înlăturarea antagonismului care 
apăruse între politica S.U.A. și princi
palele țări neutre din Asia și Africa, 
El a făcut eforturi deosebite pentru a 
atrage aceste țări, a invitat la Was
hington pe Nehru, Sukarno, Nkrumah, 
a desfășurat la O.N.U. manevre menite 
a crea Americii o imagine de „putere 
anticolonialistă“. La capătul unui an de 
strădanii, S.U.A. se găsesc însă înghe
suite în același colț cu vechile puteri 
coloniale în apărarea celui mai retro
grad și mai disprețuit agresor colonial 
— Portugalia, în timp ce eliberarea 
Goa și alfor teritorii de către India este 
glorificată în întreaga lume afro-asia- 
tică și sprijinită ferm de Uniunea So
vietică și țările socialiste. Violențele 
de limbaj folosite de Stevenson și de 
numeroși 
Indiei și 
unul din 
litice ale 
tanga au 
fre S.U.A. și țările afro-asiafice este 
mai serios decîf îi plăcea să creadă 
președintelui Kennedy. Presa america
nă vorbește în aceste zile de „nece
sitatea reevaluării poziției S.U.A. față 
de O.N.U. în care comuniștii și afro- 
asiafiçii se pot uni împotriva interese
lor Occidentului“.

Un alt obiectiv major al administra
ției Kennedy a fost crearea unor rela
ții mai bune cu America Latină. A fost 
lansată zgomotos lozinca „Alianței pen
tru progres“, s-au promis multe mili
arde de dolari dacă se urmează o po
litică pe placul Washingtonului ; Ken
nedy s-a deplasat în Venezuela și Co
lumbia pentru a „dramatiza interesul

senatori americani împotriva 
a premierului Nehru reflectă 
cele mai serioase eșecuri po- 
Washingtonului. Goa și Ka- 
arăfat că antagonismul din-

toate bilanțurile unui an de adminis- 
sfrație Kennedy se subliniază că „fias- 
co-ul din Cuba“ sau „gafa cubaneză“ 
constituie cea mai gravă înfrîngere su
ferită în 1961, toată lumea știe că or
ganizarea unei intervenții pentru răs
turnarea revoluției cubane a rămas 
principalul obiectiv al Washingtonului 
în America Latină. Unul dintre copro
prietarii lui „New York Times“, Sulz
berger, după o îndelungată vizită în 
țările Americii de Sud, scria că „lafi- 
no-americanii știu că pentru dolarii 
pe care-i vor primi trebuie să ridice 
o statue lui Fidel Castro“, Marea tra
gedie a lui Kennedy rezidă în faptul 
că în acțiunea proiectată împotriva Cu
bei chipurile „în numele democrației“ 
afe numai asemenea sprijinitori zeloși 
ca dictatorii: Somoza din Nicaragua, 
Stroessner din Paraguay, Ydigoras din 
Guatemala, Duvalier din Haiti, junta 
militară din Salvador, oligarhiile din 
Panama și Peru, în timp ce principa
lele țări — Mexic, Brazilia, Bolivia, Chi
le, Ecuador, Argentina (care formează 
patru cincimi din continent) — refuză să 
se preteze la o asemenea acțiune cri
minală. Betancourt, președintele Vene- 
zuelei, a început să cedeze presiuni
lor, dar aceasta l-a costat pierderea 
bazei lui de centru-sfînga, rămînîndu-i 
soluția tradițională — sprijinul arma
tei. în preajma conferinței miniștrilor 
de externe din O.S.A. (Organizația Sta
telor Americane— n.r.) din 22 ianuarie 
de la Punta del Esfe, diplomația ame
ricană este confruntată cu următoarea 
dilemă : a acționa pentru o „rezoluție 
tare“ împotriva Cubei înseamnă a-și 
ridica împotrivă toate marile țări lati- 
no-americane; a recurge la o rezolu
ție vagă de reafirmare a principiilor de 
solidaritate lafino-americană care să 
fie acceptabilă acestor țări înseamnă a 
primi un certificat de incapacitate. De 
altfel, după parada din 1 ianuarie de 
la Havana observatorii de aici își dau 
seama că regimul revoluționar din Cuba 
s-a întărit afît de mult îneît invazii de 
genul celei din aprilie 1961 n-au nici 
o șansă, chiar dacă ar fi de cîteva ori 
mai puternice în oameni și armament.

Eșecurile politicii imperialiste au a- 
limentat recrudescența organizațiilor de 
dreapta, macchartiste și au dat naș
tere altora noi de tipul societății John 
Birch, Cruciada anticomunistă, Minu-

pentru drepturi egale, cu amplificarea 
propagandei războinice și a isteriei în 
jurul adăposturilor anti-afomice.

Concomitent, ca ripostă, s-a pro
dus o vie activizare a forțelor 
păcii, în special în rîndurile fe
meilor, studenților, oamenilor de 
știință. In ultimele luni America a cu
noscut demonstrații de stradă, pichete, 
declarații și apeluri publicate în presă 
cum n-au mai fost din perioada ultimă 
a războiului din Coreea. Recent, la 30 
decembrie, un număr de peste 800 
savanți și profesori universitari de la 
Colegiul de medicină Albert Einstein, 
Universitatea Columbia, Rockefeller In
stitute, New York City College, Mount 
Sinai Hospital, Brooklin College, 
Pratt Institute etc. au adresat un apel 
președintelui Kennedy în care se spu
ne : „Sînfem profund tulburați de ac
tualele tendințe în domeniul apără
rii civile. Noi vedem că energia pro
digioasă a poporului nostru este ca
nalizată în direcții greșite pentru mo
tive greșite... O asemenea activitate 
pregătește poporul să accepte războiul ’ 
termonuclear ca un instrument al po
liticii naționale". Savanții cer lui Ken
nedy să abandoneze această politică 
și să se angajeze într-o cursă a pă
cii. Este semnificativ că în urma ne
mulțumirilor și protestelor din rîndu
rile celor 156.000 de rezerviști concen
trați de Kennedy pentru „a face față 
crizei Berlinului“ (pretenție pe 
aceștia au numif-o „hoaxf 
leală), Pentagonul a fost 
clare că „poate a fost o 
marea rezerviștilor“ și că 
fi trimiși acasă.

Confruntarea care are 
fafea americană scoate la iveală inten
sificarea activității cercurilor războinice 
și recrudescența dreptei macchartiste, 
ceea ce contrastează cu imaginea de 

. " i", servită lumii 
propaganda oficială. în același 
faptul că forțele păcii se mani- 

obii- 
și va obliga și mai mult în

care
— păcă- 

nevoif să de- 
greșeală che- 
în curînd vor

loc în soeie-

lor pe care și le-a propus Kennedy.
Să începem cu N.A.T.O. care a fost 

ți rămîne coloana vertebrală a poli
ticii și strategiei americane.
N.A.T.O. lucrurile stau bine atîf timp S.U;A. purtat vecinilor de la Sud“. Dar feman etc. care dispun de fonduri ine- 
cîf nu se zcjîndăre cenușa care 
peră jarul. Statu-quo a devenif idea-

Cu

aco- vecinii se lasă greu, în special în 
chestiunea care-i arde mai tare pe 

Iul puterilor occidentale nu numai în imperialiștii americani — intervenția 
ce privește stările de lucruri în lume, împotriva Cubei revoluționare. Deși în

puizabile și au ramificații în armată. 
Aceasta se împletește cu intensifica
rea prigoanei anfromunlsfe, cu repri
marea sălbatecă a mișcării negrilor

„Americă dedicată păcii", 
de
timp 
festă cu mai multă vigoare a 
gat
viitor pe liderii democrați și republi
cani să ia poziție publică în probleme 
internaționale pe care pînă acum — 
potrivit armistițiului ppliticii bipartizane 
— le țineau departe de americanul de 
rînd.

După cum se vede, neliniștea co
mentatorilor în legătură cu poziția in
ternațională a S.U.A. este pe deplin 
justificată.
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împotriva pregătirilor agresive aäe S. U. A.

Largă mișcare de solidaritate 
cu poporul cuban

HAVANA 9 (Agerpres). — Mem
brii delegațiilor din țările Americii 
Latine care vizitează în prezent 
Cuba au afirmat în declarații făcu
te reprezentanților presei că popoa
rele latino-americane sînt hotărîte 
să desfășoare puternice acțiuni dc 
sprijinire a revoluției cubane.

• „Poporul mexican se opune în
cercărilor Statelor Unite de a lega
liza un atac militar împotriva 
Cubei la viitoarea conferință a 
O.S.A." — a declarat Manuel Ter
razas, conducătorul delegației me
xicane. Poporul mexican va sprijini 
Cuba din toate puterile sale în ca
zul cînd ea va fi atacată încă o 
dată de Statele Unite.

0 Carlos Montero, conducătorul 
delegației chiliene și președintele 
Frontului popular de acțiune din 
Chile, a subliniat că în ziua deschi
derii conferinței O.S.A. toate parti
dele politice din Chile vor desfășu
ra acțiuni în semn de solidaritate 
cu Cuba, împotriva agresiunii 
S.U.A.

„Toate mișcările populare din A- 
merica Latină — a declarat el — 
sînt de partea Cubei deoarece sin
tern conștienți că victoria revoluției 
cubane înseamnă victoria revoluției 
în întreaga Americă“.

® Cunoscutul poet din Guatema
la, Arqueles Morales, după ce a a- 
ră'tat că poporul guatemalez este 
niai hotărît ca niciodată să spriji
ne revoluția cubană, a declarat : 
„Este un contrast izbitor între far
sa internațională reprezentată

tul Frontului unit de eliberare na
țională al Paraguayului — conside
ră revoluția cubană drept propria 
sa cauză. Calea Cubei este calea 
poporului Paraguayan".

0 în numele a milioane de oa
meni sovietici, Comitetul sovietic de 
solidaritate cu țările Asiei și Africii, 
a declarat solidaritatea sa frățească 
cu poporul Cubei și hotărîrea sa 
fermă de a-i acorda sprijin în lupta 
ei pentru libertate, independență și 
dreptul la orînduirea socială aleasă 
de ea.

în declarație se subliniază că noua 
provocare a colonialiștilor americani 
este dinainte condamnată la eșec. 
Popoarele iubitoare de pace din lu
me care stau de strajă cuceririlor lor 
au acordat și vor acorda eroicului 
popor cuban un ajutor și 
multilateral și vor zădărnici 
provocări ale imperialiștilor.

sprijin 
orice

Forțele patriotice din Laos 
resping atacurile rebelilor

sa internațională reprezentată de 
conferința O.S.A., care nu se bucu
ră de nici un sprijin, și cea de-a 
doua Adunare națională generală a 
poporului Cubei care va arăta forța 
unui popor avînd încredere în vii
torul revoluției sale și conștiința 
rolului său".

; • „Poporul Paraguayan — a de
clarat Cesar Morales, reprezentan-

XIENG-KUANG 9 (Agerpres). — 
Pe frontul de la Muong Sai, pro
vincia Luang Prabang; forțele pa
triotice au alungat unitățile rebele 
atacatoare, provocîndu-le grele pier
deri în oameni și armament. în
tr-o ciocnire care a avut loc la Phon 
Honi, provincia Vientiane, unitățile 
de patrioți au capturat mai multe 
care blindate de producție ameri
cană folosite de rebeli în atacurile 
lor. Pe frontul de la Tha Thong, 
provincia Xieng Kuang, rebelii ati ■ tul de radio al ' unităților' de luptă 

' ” ' ■ - -— -------- =— patet Lao subliniază că oricîte
eforturi ar depune, imperialiștii 
americani nu pot înșela popoarele. 
Este îndeobște cunoscut că însăși 
existența clicii lui Nosavan depin
de de ajutorul imperialiștilor ame
ricani și că această clică s-ar pră
buși de îndată ce ajutorul ar în
ceta.

Nu este, de asemenea, un secret 
că trupele rebele care încalcă în 
permanență acordul de încetare a 
focului sînt comandate de ofițeri 
americani și că imperialiștii ame
ricani intenționează să intensifice 
ajutorul militar acordat rebelilor. 
Ambasadorul american la Bangkok 
a dezvăluit recent că S.U.A. ar pu
tea interveni direct la momentul 
oportun. Presa americană a publi
cat în ultima vreme știri că tru
pele americane din Tailanda și 
cele tailandeze sînt gata să pătrun
dă în Laosul inferior.

lansat zilnic atacuri cu acoperire 
aeriană împotriva pozițiilor deți
nute de forțele patriotice. în ace
lași timp trupele rebele întreprind 
atacuri pe șoseaua nr. 12 din Lao- 
sul central încercînd să înainteze 
spre est în teritoriul eliberat.

Paralel cu intensificarea atacu
rilor rebelilor, diplomația și presa 
americană depun eforturi în ulti
mele zile pentru a se sustrage de 
la răspunderea ce revine S.U.A. în

-o »o

Substratul unui incident diplomatic
intre S* LL A* și Guatemala

guvernul S.U.A. pen- 
folosirea bazelor de 
teritoriul Guatemalei 
către rebelii cubani 
vederea invadării

ou
tru
pe 
de 
în.
Cubei, în aprilie anul 

Ydigoras trecut, a cerut „unui 
care a avut guvern prieten“ să e-

xercite presiuni asupra 
Marii Britanii pentru ca 
aceașta să înapoieze 
Guatemalei Hondurasul 
Britanic“. >

într-o corespondență 
din Guatemala City, a-

WASHINGTON 9 (A- 
gerpres). — Presa ame
ricană comentează in
cidentul diplomatic in
tervenit între guvernul 
S.U.A. și președintele 
Guatemalei, 
Fuentes,
ecouri puternice în ță
rile latino-americane. 
După cum arată ziarul 
„New York Times", pre
ședintele Guatemalei a 
declarat cu prilejul dis
cursului său de Anul
Nou că „în cursul fra- celași ziar subliniază 
.tativelor secrete purtate că la începutul anului

trecut între guvernele 
S.U.A. și Guatemalei 
au avut loc numeroase 
convorbiri secrete ■ cu 
privire la Cuba și că 
președintele Ydigoras, 
a acceptat stabilirea 
bazelor' contrarevoluțio
narilor cubani în Gua
temala numai după ce 
a primit asigurări că, 
în schimbul acestui 
serviciu, „va primi un 
preț bun". El a înțeles 
prin aceasta înapoie
rea Hondurasului Bri
tanic Guatemalei.

tratativelor dintre cele 
din Laos. Presa, ameri-

sabotarea 
trei părți 
cană pretinde că ar exista neînțele
geri și chiar contradicții între 
S.U.A. și clica Boun Oum — Fumi 
Nosavan. Agențiile occidentale de 
presă au anunțat că S.U.A. ar fi 
mers pînă la suspendarea tempo
rară a unei părți a ajutorului fi
nanciar pe 
clici.

Comentînd acéste manevre, pos-

DJAKARTA. Zece mii de foști j 
luptători în războiul de eliberare j 
din Indonezia au lost încadrați j 
în armata națională pentru ac- j 
țiunea de eliberare a Irianului J 
de vest. în fotografie : Aspect de [ 
la un mare miting la care pre- 1 
ședințele Sukarno a anunțat că 
250.000 de oameni au fost echi
pați și sint gata să treacă la 
eliberarea Irianului de vest de 
sub jugul colonialiștilor olandezi.
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Pentru rezolvarea problemei 

Irianului de vest

Irianul de vest teritoriu

Grevă generală 
în Aveyron (Franța)

PARIS 9 (Agerpres). — întregul de
partament Aveyron, orașele Rodez 
și Decazeville și-au încetat activi
tatea, cuprinse de greva generală. 
Toată lumea urmărește greva mi
nerilor care de 22 de zile se află 
sub pămînt apărîndu-și drepturile 
lor. „O solidaritate demnă de admi
rație", astfel apreciază ziarul bur
ghez parizian „PARIS JOUR“ greva 
de 24 de ore la care participă oa
meni ai muncii din toate întreprin
derile și instituțiile departamentu-' 
lui Aveyron.

Greva de la 9 ianuarie a început 
la chemarea a 19 organizații poli
tice, sindicale și profesionale din 
departamentul Aveyron care cer 
anularea hotărîrii guvernamentale 
cu privire la închiderea minelor din 
acest bazin carbonifer care asigură 
de lucru aproape întregii populații 
din regiunile învecinate.

DJAKARTA 9 (Agerpres). — TASS : 
După cum relatează corespondentul 
din Djakarta al agenției France Presse, 
la 9 ianuarie Sukarno, președintele 
Indoneziei, a stabilit un termen maxim 
de 7—10 zile pentru rezolvarea pro
blemei Irianului de vest pe calea tra
tativelor diplomatice cu Olanda.

Această hotărîre a președintelui a 
fost comunicată de Ministrul Afacerilor 
Externe, dr. Subandrio, după consfă
tuirea din dimineaja zilei de 9 ianua
rie a Sfatului major operativ pentru 
eliberarea Irianului de vest.

Luînd cuvînful în fața coresponden
ților, Subandrio a făcut aluzie la fap
tul că dacă eforturile diplomatice nu 
vor da rezultate în această perioadă, 
Indonezia va folosi în mod sigur forța 
pentru eliberarea Irianului de vest.

La întrebarea dacă acest lucru
seamnă acțiuni peste zece zile, mi
nistrul a răspuns : „Probabil că da“.

La consfătuirea „Statului major-ope
rativ" s-a adoptat de asemenea hotă
rîrea ca generalul de brigadă Suharto 
să fie numit comandantul operațiunilor 
în Irianul de vest.

Indoneziei
recentele dezbateri din parlamentul 
olandez și la declarația ministru
lui de Externe al Olandei, Luns, 
care a acuzat Indonezia că ame
nință țara sa cu forța. Se pare — 
a spus dr. Subandrio — că în pre
zent d-1 Luns ar vrea să 
Olanda duce o politică 
în problema Irianului de 
în cursul dezbaterilor de 
a fost prezentată și o rezoluție in
diană, care cerea ducerea de tra
tative bilaterale între Indonezia și 
Olanda, 
Această 
pinsă de 
guvernul 
losească

un

D-ale „pieței comune

Minière",

3

vizitator străin,

în care, după

in-

. ,w..

Parizienii ripostează bandelor 
teroriste din O» A«. S.

PARIS 9 (Agerpres). — Insolența 
și atacurile bandelor teroriste din 
cadrul „Organizației armate secre
te", precum și toleranța de care dau- 
dovadă autoritățile polițienești 
franceze față de aceste bande fas
ciste, provoacă o vie nemulțumire 
în rîndul poporului francez.

Agenția France Presse relatează 
că în seara zilei de 8 ianuarie 
principalele artere ale capitalei 
franceze au fost acoperite de mii 
de manifeste lansate din mașini în 
care este condamnată atitudinea 
autorităților franceze față de huli
ganii fasciști din O.A.S.

Manifestele, care poartă tricolo
rul Franței și sînt semnate de Co
mitetul de apărare împotriva fas
cismului din Franța, Subliniază că 
republicanii francezi avertizează 
pentru a doua oară O.A.S. și pe 
complicii săi din metropolă că po- 

' " ' săporul francez este ferm hotărît 
apere Franța de fascism.

★
PARIS 9 (Agerpres). — Ziua 

8 ianuarie s-a soldat în Algeriă
de 
cu 

asasinarea a șase persoane, rănirea 
a 13 persoane și cu 21 de atentate 
ale teroriștilor din „Organizația ar
mată secretă".

Sute de muncitori urugua
yen! de la întreprinderile frigo- 
rifice din Rio Negro, aflați în 
grevă de la 1 noiembrie 1961, 
au parcurs pe jos 250 km. pînă 
Ia Montevideo, capitala țării, 
pentru a cere guvernului satis
facerea revendicărilor lor. în 
fotografie : Muncitorii greviști 
la sosirea în capitala Urugua- 
yuiui.

FOIND
Union Minière“ și secesiunea

katangheză

HH

viața grea 
a tineretului în țările 

capitaliste
LONDRA 9 (Agerpres). — Recent 

revista engleză „Labour Monnthly“, 
a publicat un articol al lui Gerry 
Pocock, în care acesta scoate în 
evidență perspectivele deosebit de 
grele ce stau în fața tineretului 
englez după absolvirea unei școli.

Revista arată că, datorită crizei 
care a cuprins numeroase sectoare 
ale activității economice a Angliei, 
există un număr tot mai mare dc 
tineri care caută de lucru. Din pă
cate, arată autorul, foarte puțini 
sînt aceia care pot ocupa un post. 
Referindu-se la numărul șomerilor 
din rîndul tineretului, autorul arată 
că media șomerilor în vîrstă de 15 
ani a fost în Anglia de la termi
narea războiului de 640.000. Auto
rul relevă că în anumite părți ale 
țării, cum ar fi, spre exemplu, Li
verpool, Scoția, sudul Țării Galilor, 
și chiar în noile orașe, situația este 
și mai gravă.

★
MADRID 9 (Agerpres). — în Spa

nia franchistă' flagelul tuberculozei 
face ravagii în rîndul tineretului. 
Pînă :și presa franchistă a. fost nevo
ită să recunoască faptul că aproxi
mativ 52 la siită din tineretul spa
niol este bolnav de tuberculoză. 
„Foametea permanentă și condițiile 
inumane de viață, scrie ziarul 
„VHumanité", explică de ce în Spa
nia peste 75 la sută din copiii între 
5—12 ani sînt bolnavi".

Ziarul arată că după cum reiese 
din datele publicate recent de o 
statistică spaniolă, în Spania la 
fiecare 3 minute moare un copil.

Ziarul elvețian „DIE TAT‘J 
publică un articol conți- 
nînd noi amănunte despre 
rolul monopolului „Union 
Minière“ în tragedia con
goleză. Reproducem pasa
je din acest articol :

„Union Minière" este a- 
devărata forță care stă în 
spatele lui Chombe. Acest 
monopol este adevăratul 
stăpîn al Katangăi.

în pofida crizei, această 
societate și-a desfășurat 
mai departe activitatea și 
afacerile de milioane. In 
1960, au fost extrase 
300.000 tone cupru, 60 la 
sută din producția mon
dială de cobalt, aproape 
întreaga producție de ra
dium (ziarul se referă la 
producția lumii capitaliste
— N.R.). întreaga Katanga 
superioară este proprieta
tea ei particulară. Albii 
conduc iar negrii lucrează
— nimic nu s-a schimbat. 
Totul a rămas ca în peri
oada dominației coloniale. 
Se înțelege de ce Herman 
Robiliart, președintele com
paniei „Union 
ține la Chombe și de ce 
intenționează să domneqsr 
că mai departe cu ajuto
rul lui...

„Union Minière“ varsă 
impozitele exclusiv în vis
tieria lui Chombe și nu plă
tește nici o centimă gu
vernului central. Din acest 
„fond fiscal" Chombe își 
plătește armata și merce
narii străini. Această so
cietate declară că este 
constrînsă de lege să 
verse impozitele guvemu-

lui katanghez, dar trece 
sub tăcere faptul că aces
te legi au fost întocmite 
pentru Chombe de proprii 
ei consilieri. în total, 
„Union Minière" plătește 
direct lui Chombe 50 mi
lioane dolari sub formă de 
impozite, taxe de licențe 
pentru exploatare și divi
dende. Volumul plăților in
directe nu este cunoscut.

Companiei „Union Mi
nière“ îi aparțin 11 mine 
mari, patru rafinării și 
patru hidrocentrale elec
trice. Prin intermediul unor 
societăți — filiale ea con
trolează tot restul econo
miei katangheze, inclusiv

societățile agricole care 
livrează produsele alimen
tare pentru funcționarii 
firmei. în ultimul timp, cîți- 
va prieteni ai lui Chombe 
au fost promovați în pos
turi de conducere (ale lui 
„Union Minière" — N.R.). 
în același timp monopolul 
folosește munca a aproxi
mativ 20.000 muncitori a- 
fricanl.

Acest uriaș capital par
ticular, care dispune de 
ramificații în Rhodesia 
britanică — conchide zia
rul „Die Tat" — a aprobat 
și sprijinit secesiunea lui 
Chombe și despărțirea a- 
cestei provincii de restul 
Congo-ului, deoarece o 
astfel de Katangă ar co
respunde într-o măsuTă 
mai mare intereselor aces
tui monopol minier“.

<î• • •

Vistieria Filipinelor
este goală“

Ziarul vest-german „DIE 
WELT" publică, sub titlul 
de mai sus, un articol des
pre situația din Filipine.

Diosdado Macapagal, 
noul președinte al Filipi
nelor — scrie ziarul — își 
pierduse, încă înaintea 
preluării funcției, surîsul 
său de învingător pe 
care-1 afișa în fața lumii 
la conferințele de presă și 
în jurnalele de actualități.

Moștenirea pe care o 
preia este o economie rui
nată. El preia conducerea 
unui stat
cum s-a exprimat nu de 
mult 
„ceva nu este în ordine". 
O echipă de specialiști a 
fost nevoită să-i comunice 
lui Macapagal că vistieria menilor din, colibe". El a 
este goală. Potrivit părerii colindat țara celor o sută 
unor cunoscători ai situa- de insule în toate direcțiile.

A vizitat majoritatea celor 
27.000 de sate, a strîns 
mîna unui număr imens de 
oameni care se simt aban-

însă puține șanse. Func
ționarii de stat sînt prea 
prost plătiți, obiceiul care 
se exprimă prin cuvintele 
„dă-mi ceva și-ți fac 
treabă" a intrat prea puter
nic în sînge ca să poată 
fi lichidat.

Macapagal ar avea mai 
multe șanse dacă ar îmbu
nătăți soarta oamenilor 
săraci de la țară. Alături 
de palatele milionarilor 
din Manila, care pun în 
umbră orice vilă din Hol
lywood, 80 la sută din 
populația Filipirielor tră
iește la nivelul celor mai 
îărace țări.

Macapagal s-a -prezen
tat în timpul luptei, electo
rale drept „candidatul oa-

străvechi al
DR. SUBANDRIO, ministrul de 

Externe al Republicii Indonezia, a 
primit pe trimisul ziarului nostru 
N. Plopeanu, căruia i-a acordat un 
interviu.

Referindu-se Ia cuvîntarea rostită 
de președintele dr. Sukarno, la 19 
decembrie la Djokjakarta, în care 
acesta a reafirmat drepturile im
prescriptibile ale Indoneziei asupra 
Irianului de Vest și a chemat po
porul indonezian să arboreze dra
pelul național al Indoneziei în Iria
nul de Vest și să fie gata pentru o 
mobilizare generală, în vederea 
apărării independenței patriei, dr. 
Subandrio a spus între altele : 

Olanda a refuzat să rezolve pro
blema Irianului 
de Vest pe cale 
pașnică. Începînd 
din 1950, noi am 
insistat în perma
nență pentru re
zolvarea acestei 
probleme pe că
lea tratativelor, 
dar guvernul de 
la Haga s-a situat 
zițla menținerii acestui teritoriu al 
Indoneziei sub dominația olandeză. 
Mai mult, el g trimis vase militare 
în apele Irianului de Vest,' decla- 
rînd că acestea au drept scop să 
preîntîmpine eliberarea Irianului de 
Vest de către Indonezia.

Cu cîteva luni în urmă — a spus 
în continuare dr. Subandrio — mi
nistrul de Externe al Olandei a 
propus la O.N.U. o rezoluție care 
arăta că Olanda caută „să rezolve“ 
problema Irianului de Vest fără 
participarea Indoneziei, ca și 
Indonezia nici n-ar exista sau 
o cantitate neglijabilă, ca și 
Irianul de Vest n-ar fi un străvechi 
teritoriu indonezian, parte inte
grantă a Republicii Indonezia. în 
ciuda faptului că rezoluția respec
tivă a fost respinsă de către O.N.U. 
Olanda a continuat să preconizeze 
soluții unilaterale. Una din acestea 
este încercarea de a crea statul 
separatist „papuă“ pentru a rupe 
pentru totdeauna Irianul de Vest de 
Indonezia. Colonialiștii pretind în 
mod fals că vor să facă acest lucru 
pe baza „autodeterminării“ Irianu
lui. de Vest, dar în fapt urmăresc 
să creeze un stat-marionetă, care 
să le dea posibilitate să continue 
dominația colonială. Au și fost pre
gătite un steag și un imn național 
ca simbol al acestui stat-mario- 
netă. în discursul de la Djokjakarta, 
președintele dr. Sukarno a chemat 
populația Indoneziei să zădărni
cească acest plan al colonialiștilor 
olandezi,

Dr. Subandrio s-a referit apoi la
------------ O» O------------

încheierea tratativelor anglo-vest-germane
BONN 9 (Agerpres). — în seara 

zilei de 9 ianuarie, la Bonn s-au 
încheiat tratativele dintre primul 
ministru al Angliei, Macmillan, și 
cancelarul vest-german, Adenauer, 
în comunicatul comun dat publi
cității se arată că au fost discuta
te numeroase probleme.

în problema Berlinului occiden
tal, în comunicat se spune că par
tenerii la tratative au fost unanimi 
asupra faptului- că „trebuie conti
nuate eforturile pentru a se stabili 
dacă există o bază pentru tratative 
cu Uniunea Sovietică". în același 
timp, Macmillan și Adenauer de
clară că sînt hotărîți „să mențină 
pozițiile Occidentului la Berlin“.

arate că 
moderată 
Vest. Dar 
la O.N.U.

fără condiții prealabile, 
rezoluție a fost însă res- 
Olanda. Pe de altă parte, 
d-lui Luns continuă să fo- 
în fapt

Interviu acordai de ministrul 
de Externe al Indoneziei 

trimisului „Scînteii"

tot timpul p© po-

forța pentru a im
pune falsa soluție 
a „autodetermină
rii" Irianului de 
Vest. Mii de oa
meni care nu sînt 
de acord cu a- 
ceastă politică 
sînt aruncați în 
închisori sau ex
pulzați. In două 
oameni au fost iz- 
de Vest.

cînd 
ar li 
cînd

luni două mii de 
goniți din Irianul

Poporul indonezian este un popor 
pașnic — a subliniat dr. Suban
drio. Noi vom începe tratative cu 
Olanda, dar numai dacă acestea au 
la bază transferarea administrației 
Irianului de Vest asupra Indoneziei. 
Orice alte tratative ar suferi eșec. 
Propuneri de tratative în sensul celor 
care s-au desprins din cuvîntarea 
d-lui Luns nu pot fi apreciate decît 
ca o tactică menită să dea posibi
litate Olandei să-și prelungească 
dominația asupra Irianului de Vest 
și să ducă mai departe politica sa 
colonialistă.

în încheierea convorbirii, dr. Su- 
bandrio s-a referit la dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre Indo
nezia și R.P. Romînă. în mod trep
tat, a arătat ministrul de Externe al 
Indoneziei, aceste relații se extind 
nu numai pe plan diplomatic, dar 
și pe plan economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. Avem întreaga sim
patie pentru poporul romîn. Cele 
două vizite ale președintelui dr. Su
karno în Romînia au cimentat rela
țiile noastre, au lărgit prietenia din
tre popoarele romîn și indonezian. 
Sîntem alături în lupta împotriva 
colonialismului, 
nea, împreună 
păcii. Aceasta 
numai pentru progresul celor două 
țări ale noastre, dar și al lumii în
tregi. Vreau să profit de acest pri
lej pentru a transmite poporului 
-----de fericire și prosperi- 

an.
ianuarie 1962

Luptăm, de aseme- 
pentru menținerea 
este important nu

romîn, urări 
täte în noul

Djakarta,

Ziarul „L'HUMANITÉ" re
levă următorul fapt semni
ficativ :

„în urma unor acorduri 
semnate la 1 septembrie 
1961 în cadrul „pieței co
mune", uzina Semelflex din 
Lyon a trecut sub controlul 
firmei Phoenix Gummi
werke din Hamburg. Cu . 
această ocazie a venit la ' insuportabilă pentru noul 
Lyon directorul'general ăl patron, 
acestei firme vest-germane, 
Otto A. Friedrich. Văzînd 
pe- zidul de la intrarea în 
uzină o placă din care re
ieșea că muncitori ai uzi
nei (aparținînd în trecut 
societății Bronzavia) au 
murit ca „victime ale bar
bariei naziste", a cerut 
scoaterea plăcii.

Otto A. Friedrich', numit 
în 1943 de către Hitler co-

misar al Reichului la indu
stria de cauciuc, nu a putut 
suporta acest adevăr în 
„întreprinderea lui".

Ziarul arată în încheiere 
că autoritățile franceze „au 
spus celor cațe au mani
festat îngrijorare față de 
dispariția plăcii că se va 
căuta o formulă mai puțin

Semnele rămase pe pe
rete după scoaterea aces
tei mărturii vorbesc însă 
de la sine acelora care își 
reamintesc de ea... Și 
muncitorii nu-și ascund in
dignarea. Ei vor cere rein
stalarea plăcii care come
morează pe muncitorii că- 
zuți, așa cum a fost grava
tă la eliberarea Franței, 
deoajece inscripția ei spu
ne adevărul")

ției, economia este la 
un pas de faliment, valuta 
țării merge vertiginos spre 
inflație. în această țară, în _ . _____
care bogății sînt prea bo- donați de toată lumea, a 
gați iar săracii prea să
raci, în imediata apropiere 
a capitalei, Manila, mișca
rea de rezistență a în
ceput ■ să-și concentreze 
forțele.

Această situație este, în 
primul rînd, un rézultat al 
politicii fostului președin
te, Garcia, și a partidului 
său — „Nazionalista".

în continuare, referin- 
du-.se la promisiunile elec
torale ale lui Macapagal, 
ziarul scrie : „Lozinca sa 
„vom pune capăt corup
ției" a avut putere de a- 
tracțle. Observatorii îl dau

ascultat plîngerile lor des
pre sistemul dur și perimat 
de arendă) sistem care 
permite unui. număr infim 
de mari latifundiari, care 
trăiesc; în huzur la Manila 
sau în străinătate, să strîn- 
gă banii cu lopata, în timp 
ce acei care lé lucrează o- 
goarele vegetează la limita 
înfometării.

O reformă agrară ar pu
tea micșora sau 'lichida 
răul. Va avea oare Maca
pagal curajul să se opună 
bogătașilor influenți? Mulți 
se îndoiesc de aoest lu
cru*.

Una din principalele probleme 
discutate la tratative a fost cere
rea Angliei cu privire la ajutorul 
financiar al Bonn-ului pentru între
ținerea trupelor engleze în R. F. 
Germană. După cum se arată în 
comunicat, Adenauer l-a informat 
pe primul ministru englez despre 
măsurile pe care guvernul R. F. 
Germane intenționează să le ia în 
vederea ușurării „greutăților valu
tare engleze“. Printre aceste mă
suri, se spune în comunicat, se 
află în primul rînd „achiziții supli- 
.mentare de arme din Anglia în- 
tr-un volum considerabil".

r
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>11) Salazar I
ȘxW Regime 1

Pentru regimul lui Salazar anul a 
început bine — scrie cu ironie zia
rul austriac „Volksstimme“ din care 
reproducem acest desen pe care 
stă scris : Revolta de la Beja ; An
gola; Goa; Iar la poarta ferecată 
cu lacăt — Nu bateți tatei

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. în legătură cu tentativa 

de atentat la viata președintelui Su
karno, Nikita Hrușciov i-a adresat o 
telegramă. „Mă bucură sincer știrea 
că nu ati avut de suferit în timpul a- 

,tentatului mișelesc la viata dv. săvîr- 
șit la 7 ianuarie la Makassar“, se spu
ne în telegramă. N. S. Hrușciov ex
primă condoleanțe familiilor victime
lor acestui act terorist și urează tot
odată președintelui Sukarno și eroi
cului popor indonezian succese în o- 
pera de consolidare a independentei 
nationale.

LONDRA. Corespondentul ziarului 
„Neues Deutschland", doctorul Frantz 
Krahl, a fost nevoit să părăsească la 
9 ianuarie Anglia. în ciuda interven
ției membrilor Parlamentului, autori
tățile engleze au refuzat să revizuias
că hotărîrea Ministerului de Interne 
cu privire la expulzarea Iui.

BERLIN. Cetățenii din R.D. Ger
mană au trimis președintelui R.F.G. 
peste 200.000 de rezoluții de protest 
împotriva persecutării în Germania 
occidentală a patriotilor germani care 
luptă pentru pace și prietenie. în a- 
ceste rezoluții, semnate de 750.000 de 
oameni se cere punerea în libertate 
a lui Oskar Neumann și a tuturor ce
lorlalți patriotă germani care zac în 
închisorile din R.F.G.
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