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Bilanțul însuflețitor 
al unei munci rodnice
Ziarele de ieri au publicat Co

municatul Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1961. Rea
lizările redate în Comunicat sînt un 
prilej de mîndrie pentru oamenii 
muncii din patria noastră, care-și 
văd astfel materializată în noi și 
însemnate succese munca lor en
tuziastă pentru înfăptuirea mărețe
lor prevederi stabilite de cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului.

Anul 1961 a însemnat în întrea
ga noastră economie un nou pas 
înainte pe linia dezvoltării ritmice 
a forțelor de producție și a conso
lidării relațiilor socialiste de pro
ducție, a sporirii eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate. întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a înființării partidului a 
mobilizat larg eforturile creatoare 
ale întregului popor la îndeplini
rea sarcinilor planului de stat, la 
înflorirea continuă a economiei. 
Planul producției globale industria
le a fost îndeplinit în proporție de 
104,2 la sută — volumul produc
ției globale industriale fiind, în 
1961, cu 15,6 la sută mai mare de- 
cit cel realizat efectiv în 1960. A- 
ceste succese, care se adaugă celor 
obținute în anul 1960, ilustrează 
avîntul și hotărîrea cu care oamenii 
muncii înfăptuiesc sarcinile planu
lui de șase ani. Pe ansamblul in
dustriei ritmul mediu anual de 
creștere ' a producției, realizat în 
anii 1960—1961, a fost de peste 16 
la sută, față de circa 13 la sută 
cît era prevăzut.

Creșteri importante s-au obținut 
în ramurile principale ale indus
triei de care depinde dezvoltarea 
proporțională, mereu ascendentă a 
întregii economii naționale. S-au 
produs çeste prevederile pla
nului însemnate cantități de 
fontă, oțel, laminate, minereuri și 
cărbune, motoăre electrice, rul
menți, autocamioane, combine etc. 
— volumul producției globale al 
mijloacelor de producție crescînd 
cu 17,1 la sută față de anul 1960. 
De asemenea, prin creșterea cu 13,4 
la sută a producției bunurilor de 
consum, populația a primit în acest 
an cantități sporite de țesături de 
bumbac, lînă și mătase, tricotaje, 
încălțăminte, mobilă, zahăr, uleiuri, 
unt etc.

Pe baza vastului program de in
vestiții desfășurat în anul 1961 
s-au înălțat și au fost date în func
țiune numeroase obiective indus
triale importante care au sporit po
tențialul economic al țării. Numai 
furnalul de 700 m.c., construit anul 
trecut la Reșița, împreună cu noul 
furnal reșițean intrat în funcțiune 
zilele acestea vor da anual de 4 
ori mai multă fontă decît s-a pro
dus în țara noastră în întregul an 
1938. Pe harta industrială a țării 
au apărut noi unități moderne de 
producție — la Hunedoara, la Că- 
lan, Brazi, la combinatul chimic 
Victoria și la Borzești, noi com
plexe pentru industrializarea lem
nului la Blaj și Gherla, fabrici de 
produse lactate etc. Au început lu
crările la marele combinat siderur
gic de la Galați, obiectivul industrial

Calitatea producției — 
în centrul atenției

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). In 
scopul traducerii în viață a preve
derilor din Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, la uzinele me
talurgice din Sinaia au fost luate în 
ultimul timp noi măsuri pentru îm
bunătățirea calității echipamentului 
de injecție care se fabrică aici. Prin
tre altele, s-a verificat starea stan
dului de probă și a fost întărit con
trolul tehnic de calitate pe toate fa
zele procesului de fabricație. Au 
fost aduse îmbunătățiri constructive 
și tehnologice la unele părți ale re
gulatorului de turație, înlăturîn- 
du-se astfel oscilațiile care luau 
naștere uneori în timpul funcționă
rii pompelor de injecție.

De curînd a fost organizat un nou 
curs de ridicare a calificării pen
tru moiitorii, reglorii și controlorii 
tehnici de la montaj. S-au luat mă
suri pentru introducerea de noi 
mașini-agregate care, pe lingă că 
sporesc productivitatea muncii, asi- 
g> x o calitate superioară a lucru- 
1 De pildă, a fost montat un a- 
gregat care permite efectuarea ope
rațiilor de strunjire, găurire, aleza- 
re, teșire și filetare la corpul injec
tor. Acest agregat înlocuiește 6 ma- 
șini-unelte universale, sporind de 
peste 9 ori productivitatea muncii 
la executarea acestor operații. Anul 
acesta vor fi introduse în producție 
încă 3 asemenea agregate.

---- <>•<>-----

Prime de vechime 
pentru laminatori
GALAȚI (co.resp. „Scînteii“). — 

Muncitorii de la uzina de laminate 
din Galați au primit zilele acestea 
prime de vechime pe anul 1961. 
Maistrul Alexandru Moghior, care 
lucrează în uzină de peste 25 ani, 
a primit ca primă peste 5.000 lei, 
iar maistrul Ion Corolenco 4.795 
lei. Sume mari au primit și lami- 
natorii Gheorghe Mîndru, Petre 
Blaga și alții. Suma totală a pri
melor plătite se cifrează la 
1.150.000 lei.

cel mai important al planului de 6 
ani.

Mari transformări s-au petrecut 
în viața satelor noastre care pășesc 
tot mai hotărît pe calea arătată de 
partid — calea agriculturii socialis
te. La sfîrșitul anului 1961, agri
cultura socialistă deținea 94,7 la 
sută din suprafața agricolă și 92,6 
la sută din suprafața arabilă a țării. 
Consfătuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști — urmărită cu imens in
teres de către toți oamenii muncii 
de la sate — a dat un puternic 
avînt mișcării țărănimii pentru ter
minarea colectivizării. Numai în 
ultimele două luni — decembrie și 
ianuarie — au intrat în gospodării 
colective un număr de circa 205.000 
familii țărănești, cu o suprafață de 
aproape 600.000 ha. teren agricol. 
Odată cu mersul impetuos al colec
tivizării, a continuat să se întăreas
că baza tehnică a agriculturii, a spo
rit producția agricolă globală și 
marfă.

Pe baza trainică a succeselor ob
ținute în dezvoltarea economiei na
ționale, a sporirii venitului național, 
partidul și guvernul au putut lua, 
în continuare, noi măsuri pe linia 
îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii. Anul trecut, 
salariul real a crescut cu 4 la sută 
față de 1960 și cu 16 la sută față 
de 1959. Aprovizionarea populației 
cu bunuri de consum,^industriale și 
alimentare, a continuat să se îm
bunătățească, realizîndu-se pro
grese simțite în ce privește calita
tea și sortimentul mărfurilor puse 
la dispoziția oamenilor muncii. Din 
fondurile statului s-au construit 
41.000 apartamente, numărul total 
al apartamentelor atribuite oame
nilor muncii în primii doi ani ai 
planului de șase ani ridicîndu-se 
astfel la 71.000.

Au continuat să fie investite fon
duri importante pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale — învă- 
țămînt, cultură, sănătatd, prevederi 
sociale etc. — sumele cheltuite anul 
trecut de la bugetul de stat în 
acest scop depășind cu 13,2 la sută 
pe cele alocate în 1960.

Realizările anului 1961 sporesc 
încrederea poporului nostru în for
țele sale ' creatoare,- în capacitatea 
sa de a înfăptui cu succes, sub 
conducerea partidului, mărețele sar
cini ale programului de desăvîrșire 
a construcției socialismului în 
patria noastră. Ele sînt — așa 
cum a arătat recent tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — „rodul muncii 
devotate și pline de abnegație a 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor și ilustrează justețea liniei 
politice a partidului nostru, crește
rea rolului conducător al organiza
țiilor de partid în toate domeniile 
vieții sociale“.

înfăptuirile economice și so
cial-culturale ale oamenilor muncii 
de la orașe și sate obținute în anul 
1961 au creat premize pentru rea
lizarea în condiții mai bune a pla
nului de stat pe anul 1962, pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor, construcțiilor și ce
lorlalte ramuri ale economiei și cul
turii, ceea ce va permite ridicarea 
în continuare a nivelului de trai 
al poporului nostru.

Stimulînd și dezvoltînd în perma
nență inițiativa și spiritul gospo
dăresc al oamenilor muncii, organele 
și organizațiile de partid trebuie să 
se afle mereu în fruntea luptei pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 1962. Succesele de pînă acum au 
verificat din'plin marea eficacitate 
și puterea mobilizatoare a prevede
rilor stabilite de Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste. Aces
te prevederi — care își păstrează 
în continuare întreaga valabilitate 
— trebuie să constituie și pe viitor 
temelia pe care să se desfășoare în
trecerea socialistă a oamenilor 
muncii. Lupta pentru o calitate su
perioară a produselor — împreună 
cu sporirea producției, a producti
vității muncii și reducerea cheltu
ielilor de producție — trebuie so
cotită ca o sarcină centrală în în
deplinirea planului de stat.

însuflețiți de succesele obținute, 
să pășim, sub conducerea partidu
lui, la dezvoltarea în continuare a 
acestor realizări !

• Foileton : P. Dinescu, V. Mi
hai — Nu-i vinul de vină... (pag. 
2-a).

• Postul de corespondenți vo
luntari de la Fabrica de rulmenți 
Bîrlad are cuvîntul : Mașinile pot 
fi mai bine întreținute (pag. 2-a).

• D. Minculescu — Examenul 
calității textilelor (pag. 3-a).

• Răspunsurile amiralului S. G. 
Gorșkov la întrebările unui co
respondent al ziarului „Pravda“ 
(pag. 3-a).

• Corespondență din Roma : 
G. Pastore — După demisia gu
vernului Fanfani (pag. 3-a).

• A 14-a aniversare a Trata
tului romîno-sovietic : Ca frați 
buni, ca tovarăși de nădejde 
(pag. 4-a).TEL EGRAME

•Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne

Dragi tovarăși,
București

În numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
vă felicităm pe dv. și prin dumneavoastră poporul, 
frate romîn cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă. Acest Tratat bazat pe principiile de 
neclintit ale internaționalismului proletar a devenit 
cea mai importantă bază pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei frățești și colaborării multilaterale între 
popoarele țărilor noastre. El răspunde intereselor în
tăririi coeziunii și puterii țărilor lagărului socialist și 
servește cauzei asigurării păcii și securității în Europa.

Ocupați cu traducerea în viață a mărețului program 
de construire a comunismului, adoptat de Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., oamenii sovietici relevă cu 
un sentiment de adîncă satisfacție realizările remarca
bile ale poporului romîn în înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste și marea contribuție pe care 
o aduce la lupta popoarelor iubitoare de pace pentru 
preîntîmpinarea unui nou război mondial, la cauza 
întăririi continue a forței și unității sistemului socialist 
mondial.

Vă urăm din toată inima, dumneavoastră și tuturor 
oamenilor muncii din Republica Populară Romînă, noi 
mari succese în lupta pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului, pentru pace în întreaga lume.

Trăiască prietenia veșnică frățească dintre popoarele 
țărilor noastre !

N. HRUȘCIOV
Prim-secretar al C.C.

al P.C.U.S., 
președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

L. BREJNEV
Președintele 
Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

T ovarășului
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
Moscova

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al po
porului romîn vă transmitem dv. și, prin dumneavoas
tră, întregului popor sovietic un călduros salut tovă
rășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

în cei 14 ani care au trecut de la semnarea Trata
tului, prietenia trainică, colaborarea frățească și alian
ța de nezdruncinat dintre țările noastre S-au dezvoltat 
neîntrerupt și multilateral.

Muncind cu întreaga lor energie creatoare, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, oamenii muncii din țara noastră 
acordă o înaltă prețuire ajutorului internaționalist 
primit din partea Uniunii Sovietice.

împreună cu popoarele celorlalte țări socialiste și 
cu toți cei cărora le este scumpă cauza păcii și a pro
gresului omenirii, poporul romîn se bucură din toată 
inima de marile victorii pe care poporul sovietic, în
suflețit de noul Program .al P.C.U.S. și de hotărîrile 
istorice ale celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
le obține în dezvoltarea economiei, științei, tehnicii și 
culturii socialiste, pe drumul luminos al comunismului.

Profund atașată ideilor' nobile ale păcii și prieteniei 
între popoare, Republica Populară . Romînă sprijină 
întrutotul lupta perseveréntâ a Uniunii Sovietice pen
tru preîntîmpinarea unui nou război mondial, pentru 
întărirea’ continuă a: unității și forței- lagărului țărilor 
socialiste.

Vă urăm din toată inima, dragi - tovarăși, dumnea
voastră și marelui popor sovietic prieten, noi și stră
lucite victorii în înfăptuirea grandiosului Program de 
construcție a comunismului, în lupta nobilă pentru 
apărarea păcii. ,

Să trăiască în veci prietenia trainică și alianța de 
nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul sovietic !

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R.P. Romîne

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., 

președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne

La crescătoarele de păsări din Săveni
de ha. 560 păsări. Din sectorul avi
col am obținut 500.000 lei. Crescă
torii de păsări din gospodăria noas
tră au cîștigat o bună experiență“.-

VOLUMUL PRODUCȚIEI 
GLOBALE INDUSTRIALE

Noi 
locuințe
CONSTANȚA 

(coresp; „Scîn
teii"). — Zilele 
acestea a în
ceput darea în 
folosință a încă 
două noi blocuri 
de locuințe în 
preajma gării 
noi din orașul 
Constanța, Aici, 
95 familii pri
mesc aparta
mente de cîte 
două, trei și pa
tru camere.

Printre cei ca
re se mută . în 
noile blocuri 
sînt și tov. 
Gherghel Ște
fan, marinar, A- 
năucesi Dumi
tru, tractorist în 
port, Lotreanu 
Victor, docher, 
Petrache Cons
tantin, lăcătuș ia 
Șantierul naval 
maritim Cons
tanța, Cercel 
Tudor, sudor, 
Ștefan Mihai, in
giner, și alții.

cd Muncii 
cuvinte Ilie 
gospodăriei 
raionul Fe-

Un om mărunțel urcă la tribună. 
Delegații și invitații la Conferința 
regională de partid București auzi
seră de gospodăria colectivă din 
Săveni, despre acest om care cu 
puțin timip în urmă primise cea mai 
mare distincție : „Erou 
Socialiste". în cîteva 
Crăciun, președintele 
colective din Săveni,
tești, prezintă realizările gospodă
riei colective. Recoltele au fost des
tul de mari (3.320 kg. porumb boa
be, 2.100 kg. floarea-soarelul, 29.000 
kg. sfeclă etc. în medie Ia hectar) ; 
sectorul zootehnic este puternic — 
(762 bovine din care 380 vaci și ju- 
ninci, 2.370 
scroafe, 3.380 
bănești -s-au 
la 7.300.000
muncă întrece 30 lei 
în numerar. Oamenii trăiesc 
Numai în ultimii doi ani, 3.50 
tiviști și-au construit case noi, 250 
și-au cumpărat mobilă, 315 
clete, 25 motorete... Comuna 
electrificată și radioficată ;
construit două cămine culturale...

„Vreau să vorbesc și despre creș
terea păsărilor, deoarece acest sec
tor l-au îndrăgit tare mult colecti
viștii, spuse președintele în conti
nuare. în anul trecut 
23.730 
ficat, 
avem 
găini n 
în total

po-rci 
oi 

ridicat 
lei;

din care 290 
etc.). Veniturile 

în anul trecut 
valoarea 
din care

zilei- 
15 lei 
bine, 

colec-.

bioi-
este
s-au

păsări pe 
în plus 

5.000 de 
matcă.

.. «I am 
crescut la 100

am crescut 
care le-am valori-

„Unde strălucește 
curățenia — merită laude 

gospodina"
Am vizitat zilele trecute gospo

dăria colectivă din Săveni. Pre
ședintele se afla la sectorul avicol. 
Asista la întocmirea rațiilor furajere 
pentru păsări. Brigadierul zootehnic 
Ion Toader, care de 5 ani conduce 
acest sector, ne spune că obținerea 
unor rezultate bune în creșterea 
păsărilor depinde de curățenie, 
hrană, cadre bine pregătite, dra
goste față de muncă... La Săveni 
toate aceste condiții se îndeplinesc.

într-o cămăruță care se află chiar 
în cadrul cotețelor de păsări, o 
măsuță cu o față de masă curată. 
Pe pereți două carpete frumoase 
cusute de mînă. Pe una scria : 
„Unde strălucește curățenia, merită 
laude gospodina“. Cîteva foi rupte 
dintr-un caiet, cu desene colorate 
viu erau de asemenea afișate pe 
pereți. „Așa-i Ioana noastră — spu
ne un colectivist. E foc după cură
țenie. Ea a cusut carpetele și le-a 
adus aici. Are o fată în clasa 7-a 
și desenează tare frumos. Ce i-a 
plăcut mai mult din ■picturi — bine
înțeles păsările — le-a adus aici". 
De trei ani Ioana Bercaru e îngri
jitoare la păsări. Și dacă acum în

sectorul avicol strălucește curățe
nia, asta se datorește ei.

Fără nici o exagerare, îngrijitoa
rele văruieisc zilnic cotețele, scările 
din cotețe, hambarele, jghiaburile, 
spală ușile, șterg geamurile. Asta 
le-a intrat în obișnuință și altfel nu 
pot. E curățenie ca în farmacie. 
Gospodăria n-a avut mortalitate la 
păsări.

Hrana din belșug
Anica Grecu, Eugenia Dumitru, 

Maria Strîmbeanu, Maria Leonte 
intră în cămăruță fiecare cu cîte un 
coș plin de ouă. „Strî-ngem zilnic 
700—800 ouă“ — .spunea una din 
îngrijitoare. Asta înseamnă că am 
pornit bine. Angajamentul nostru se 
va îndeplini. Se vor obține de la 
fiecare găină cîte 150 bucăți, cu 25 
ouă mai mult decît în anul trecut.

— Șl depinde de dvs. dacă se 
realizează mai multe ouă ?

— Desigur — spunea Eugenia 
Dumitru. Producția mare de ouă 
trece -prin gușa găinii. Are găina 
gușa plină de mîncare, și ouă dă 
mai multe. Dar asta nu e totul. Gușa 
nu trebuie umplută cu orice. In
ginerul nostru zootehnic, tov. Vasile 
Iordache, și brigadierul ne-au învă
țat cum să calculăm 
jere. Facem diferite 
Din hrană nu lipsesc

T.
coresp. „Scînteii1

rațiile fura- 
combinații. 

amestecurile

MARIAN
I«

(Continuare în pag. Il-a)

I 
La sfîrșit de sâptămînă
© Vremea nefavorabilă 

din ultimele zile nu a a- 
dus nici o modificare în 
programul de sfîrșit de 
săptămână al turiștilor 
bucureșteni. Ieri după-a- 
miază, cu un tren special, 
peste 1.000 de oameni ai 
muncii de la diferite în
treprinderi ale Capitalei, 
printre care uzinele „23 
August“, „Tudor Vladimi- 
rescu" etc., au plecat în 
excursie spre locuri pito
rești ale patriei. Ei vor pe

trece o duminică plăcută 
la cabanele Trei Brazi, 
Pirîul Rece, Gîrbova, Clă- 
bucet, Gura Diham, Piscul 
Cîinelui, Poiana Stînii, la 
cotele 1400 și 1500 și .în 
alte locuri.

Duminică seara ex
cursioniștii bucureșteni se 
vor întoarce în Capitală.

o Tot ieri, numeroși 
excursioniști din Timișoa
ra au sosit în Capitală, 
unde își vor petrece du
minica.

LA PIATRA NEAMȚ

Se construiește o casă de cultură
BACĂU (coresp. „Scînteii''), — Construirea complexului 

chimic de la Săvinești ca și dezvoltarea întreprinderilor 
existente au sporit simjitor numărul locuitorilor orașului 
Piatra Neam). Pentru satisfacerea cerințelor lor cultural- 
artistice mereu croscînde, aici au început recent lucrările 
de construcție a unei case de cultură a sindicatelor. Casa 
de cultură se compune dintr-o sala de spectacole cu o 
capacitate de 600 locuri, o sală de conferințe cu 250 
locuri, 5 săli pentru diferite cercuri cultural-artisfice, o sală 
pentru bibliotecă, două săli de lectură. In jurul casei de 
cultură se vor amenaja un parc cu o suprafață de 15.000 
m. p., precum și terenuri de sport.

DE PESTE HOTARE
MANIFESTAȚII TUMULTOASE DE 

PROTEST ale partizanilor dezarmă
rii nucleare l-au întîmpinat pe pri
mul ministru al Angliei, Macmillan, 
vineri seara la’ Oxford unde urma 
să ia cuvîntul pentru a justifica po
litica de înarmare nucleară a țării 
— relatează agenția France Presse.

MII DE LOCUITORI AI ORAȘULUI 
HERAKLION ȘI SATELOR ÎNVECI
NATE DIN INSULA CRETA s-au în
trunit la 31 ianuarie la un miting 
de protest împotriva falsificării de 
către autoritățile grecești a alege
rilor parlamentare din 1961. Ei au 
cerut organizarea de alegeri libere 
și cu adevărat democratice în țară.

In Parlament continuă dezbaterile

în legătură cu cererea opoziției dd 
a fi deferiți justiției membrii guver
nului Dovas pentru falsificarea ale
gerilor parlamentare.

ÎN CAPITALA ETIOPIEI, la 2 fe
bruarie s-a deschis conferința 
anuală a mișcării panafricane pen
tru eliberarea Africii centrale și ră
săritene, creată în 1958 de către 
conducătorii partidelor africane 
dintr-un număr de țări din această 
regiune.

Cuvîntul de deschidere a fo-sf 
rostit de împăratul Haile Selassie 
care a subliniat necesitatea dobîn- 
dirli ■ într-un timp oît mai scurt a 
independenței de către toate statele 
africane.

INSTANTANEE

Concursul tinerelor talente
Repetițiile s-au terminat. Aș

teaptă acum, cu toții, după-amia- 
za de sîmbătă sau duminică. 
Oricît s-ar lăuda tinerii concu- 
renți că n-au „trac", simt însă 
cum Ie bate inima ceva mai tare 
la glodul că vor apărea pe scenă 
în fața unui public și a unui juriu 
exigent!..

In toată (ara se desfășoară con
cursul cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor de la orașe și 
sate. Pe scenele căminelor cultu
rale, ale școlilor, ale caselor de 
cultură, sute de ansambluri artis-

Președintele 
gospodăriei, E- 
roul Muncii So
cialiste, tov. Ilie 
Crăciun, contro
lează calitatea 
furajelor date 
în hrana păsă
rilor. (Fotogra
fia din stingă).

Iată echipa 
de colectiviste 
care lucrează la 
ferma de păsări 
zi de zi : Ioana 
Bercaru, Vasili- 
chia Soare, Rada 
Murguță, Ma
ria Strîmbeanu, 
Maria Leonte, 
Eugenia Dumi
tru șl Aurica 
Grecu. (Fotogra
fia din dreapta).

(Foto :
M. Cioc)

tice, 'formații muzicale, coregrafi
ce, teatrale, brigăzi de agitație 
prezintă spectacole adesea remar
cabile prin bogăția, varietatea și 
calitatea artistică a repertoriului. 
Ca să ne putem imagina am
ploarea concursului, un singur amă
nunt : numai într-un raion, în Ne- 
gra-Vodă, 2000 de pionieri și șco
lari au luat parte la întrecerile 
artistice de tot felul.

Concursul e' un bun prilej' de 
afirmare a tinerelor talente și, 
înainte de toate, o mare școală de 
formare și dezvoltare a gustului 
celor mici pentru diferite, activi
tăți artistice-culturale. Cîntecele, 
recitările, piesele, textele brigă
zilor vorbesc despre dragostea ti
neretului față, de patrie, față de 
partid, despre mîndria pentru ma
rile realizări și pentru munca în
suflețită a părinților lor — cons
tructorii. Romîniei socialiste.

Sute de colectiviști din- Do- 
brogea, bunăoară, și-au ascultat 
fiii și fiicele cîntînd în coruri, exe- 
cutînd cu brio dansuri populare, 
oglindind în spectacolele prezen
tate aspecte din viața- nouă a sa
tului colectivizat. Ei au aplaudat 
cu căldură corurile din Saligni și 
Seimenii Mari, din Cobadin și 
Sinoe, au avut cuvinte de laudă 
pentru dansatorii din Mereni, Is
tria, Enisala și Mihail Kogălni- 
ceanu, au urmărit cu vădită plă
cere jocul brigăzilor artistice ale 
școlarilor din Valea Dacilor, Va
lea Seacă și Conacu, al echipei de 
teatru a copiilor din Altîn-Tepe.

Peste tot în țară, continuă între
cerile. Se apropie faza regională.

Cea mai tînără generație, sub 
ochii atenți ai părinților și ai pro
fesorilor, înfruntă cu curaj și en
tuziasm „luminile rampei" la con
cursul școlarilor și pionierilor ta- 
lentați din toată țara.

AURELIA GOLIANU
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pre- 
mai 

apă. 
tro

uvât

maiștri. Tu, Susane, 
la botanica viței de 
Tîrcoleanule, despre 
vinului. Că de cali-

Cercetătorii îi gustă 
la „Vinalcool" tu

șă dea vin de bună 
pe masa omului în

La începutul acestei luni, Teodor Macarie, șeful 
unei echipe de forjori de la. fabrica de rulmen.ți- 
Bîrlad, a trimis redacției o scrisoare în care arăta 
că patru .utilaje de bază din secția forjă1 nu func- 
ționează de multă vreme. „Din această cauză — a- 
rata corespondentul — munca în secția noastră 
este îngreunată. Ar trebui ca serviciul mecanic-șef 
să aibă mai multă grijă pentru buna funcționare 
a mașinilor și utilajelor și să ia măsurile cele mai 
potrivite în vederea îmbunătățirii calității repara
țiilor și reducerii duratei lor".

Ne-am adresat cîtorva membri ai postului de 
corespondenți voluntari, ai „Scînteii’. din fabrică, 
pentru a-și spune părerea în legătură cu cele sem
nalate mai sus. Iată ce ne-au relatat:

În fabrica noastră sînt siite ele mașini-unelte, 
utilaje și instalații moderne. De felul cum funcțio
nează ele, cum sînt întreținute și reparate depind 
în mare măsură rezultatele pe care le obținem în 
producție. De aceea, este 
firesc să le purtăm de 
grijă, să le folosim cît mai I Si 11J!
bine. Este adevărat că, 
față de anii trecuți, acti- IH'tfhrni (TOnT
vitatea serviciului mecanic- 4m. Ul |k |- I I : 
șef, în special a secției LuM
de reparații mecanice și 
electrice, s-a îmbunătățit. Calitatea unor reparații 
capitale și mijlocii executate la o serie de mașini 
și utilaje este bună. în unele cazuri, termenele de 
executare a reparațiilor au fost reduse simțitor. în 
legătură cu reducerea duratei de imobilizare a ma
șinilor pentru executarea de reparații merită sub
liniat rolul important pe care-1 are grupa de pre
gătire anticipată, recent înființată în fabrica noas
tră. Membrii ei stabilesc din vreme, pe baza unui 
studiu amănunțit al mașinii respective, necesarul 
de piese de schimb și materiale. Serviciul mecanic- 
șef al fabricii s-a ocupat și de rezolvarea unor pro
bleme mai dificile. De exemplu, repararea șabotei 
unui ciocan de 750 kg. La această lucrare s-a evi
dențiat lăcătușul Gh. Bocăneț. El a reușit să re
ducă durata și cheltuielile necesare lucrărilor de 
reparație la mai puțin de jumătate față de cît se 
prevăzuse inițial. Rezultate bune au fost obținute 
și la lucrările de introducere a mieii mecanizări, 
în acțiunea de raționalizare a consumului de com
bustibil, lubrifianți etc.

Cît privește scrisoarea tovarășului Macarie, tre
buie spus că el are dreptate. Serviciul mecanic-șef 
al fabricii n-a reparat la timp unele utilaje de la 
forjă, a întîrziat foarte mult instalarea corectă a 
noului ciocan de forjat de 759 kg. Din această 
cauză, secția a întîmpinat greutăți.

In general, se constată o rămînere în urmă a ser
viciului mecanic-șef față de sarcinile care-i stau 
în față. Lucrul acesta a ținut să-l sublinieze și to
varășul ing. Ion Ionescu, șeful secției rectificare. 
El spunea că serviciul mecanic-șef, deși a făcut 
progrese însemnate, nu a reușit să ridice activita
tea de producție la nivelul cerințelor secțiilor di
rect productive. Din vina serviciului mecanic-șef, 
ùn. număr însemnat de mașini semiautomate de

rectificat nu mai funcționează pe ciclu semiauto
mat. Și aceasta tocmai acum cînd se pune un mare 
accent pe ridicarea nivelului tehnic al producției.

în legătură cu mai buna folosire a mașinilor, cu 
modernizarea lor s-a vorbit mult la noi. S-a înfiin
țat și un colectiv de modernizare a mașinilor și 
utilajelor. Pînă în prezent însă, rezultatele activi
tății acestui colectiv nu sînt mulțumitoare. Acest 
fapt a fost criticat și de ziarul „Flacăra lașului“.

Anul trecut, prin luna martie, comitetul de partid 
a analizat posibilitățile existente de îmbunătățire a 
activității de producție în secția reparații meca
nice și electrice. S-au luat atunci o serie de măsuri 
bune. De pildă, era prevăzut să se analizeze pe
riodic, în prezența beneficiarilor, calitatea repara
țiilor unor mașini. ïdeea a fost bună dar... nu s-a 
realizat. Forjorii, strungarii, rectificatorii ar fi avut 
multe de spus cu prilejul unor astfel de analize. La 
rîndul lor, și mecanicii

de corespondents 
wSuntari

aveau de făcut unele reco
mandări sau critici la 
adresa celor care folosesc 
mașinile. în discuțiile pe 
care le-am avut zilele 
acestea, forjorii s-au re
ferit la calitatea necores
punzătoare a reparațiilor 
făcute cuptorului de re-

coacere, unde instalația hidraulică și căile de rulare 
sînt defectuoase ; rectificatorii — la necesitatea re
parării cu precădere a mașinilor unicate ; strun
garii — Ia obligația executării controlului calității 
reparațiilor pe subansamble și faze de montaj.

Un rol însemnat în mobilizarea colectivului pen
tru înlăturarea deficiențelor, pentru dobîndirea 
unor rezultate mai bune în producție îl are între
cerea socialistă. Dar, în secția de reparații meca
nice întrecerea nu a fost organizată cum trebuie. 
De aceea nici rezultatele nu sînt prea bune.

Organizația de bază din secția reparații mecanice 
nu a desfășurat o muncă politică susținută pentru 
întărirea spiritului de răspundere în rîndul lăcătu
șilor față de problemele calității reparațiilor. Pe de 
altă parte, comitetul de partid din fabrică avea 
datoria să urmărească modul cum. sînt înfăptuite 
hotărîrile luate cu privire la îmbunătățirea activi
tății în secția de reparații mecanice, să asigure în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce-i reveneau 
acestui colectiv.

Colectivul fabricii noastre are în rîndurile sale 
oameni destoinici, pricepuți, capabili să înlăture 
lipsurile. Mobilizați și îndrumați de comitetul de 
partid, muncitorii, maiștrii, inginerii și tehnicienii 
fabricii noastre vor reuși să asigure o bună func
ționare à mașinilor și utilajelor, perfecționarea și 
modernizarea lor.

CONSTANTIN HUȘANU, rectificator ; 
ELÏADE SOLOMON, controlor de utilaje ; 
SANDA GALAN, rectificatoare; EUGEN 
OPREA, inginer; MIHAI ASULTANEI, 
maistru forjor, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ de ia Fabrica 

de rulmenți Bîrlad.
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Peisaj de Iarna în Poiana Brașov.
(Foto : O.N.T. „Carpati“)

uruială de porumb, orz, ovăz, 
ouă fierte, lapte acru. De asemenea, 
nu lipsesc furajele mai bogate în 
vitamine : drojdie de bere, untură 
de pește, etc. în ultimul timp a 
crescut producția de ouă prin folo
sirea orzului încolțit și prin înlocui
rea apei cu zer la amestecul de 
uruială.

Inginerul șl brigadierul supra

veghează zilnic întocmirea rațiilor 
furajere, dau îndrumările necesare 
pentru ca munca să se desfășoare 
în condiții bune.condiții bune.

Cine va cîștiga 
întrecerea ?

Pezzi ce trece, se schimbă tot mai 
mult înfățișarea orașului muncito
resc Bocșa, din Tegiunea Banat. 
Harnicii locuitori ai acestui orășel, în 
frunte cu deputați și membri de 
partid, participă în timpul lor li
ber la diferite acțiuni gospodărești 
pentru înfrumusețarea și amenaja
rea străzilor. Valoarea lucrărilor 
executate prin muncă patriotică în 
anul trecut se ridică la suma de 
peste 630.000 lei. Străzi ca Izvorului, 
Coșbuc și altele au fost complet 
amenajate. Fruntași în aceste acțiuni 
au fost deputății Paraschiva Mitrea, 
Iosjf Jaba și alții.

Cu multă hărnicie s-a lucrat la 
extinderea iluminatului public. Stîl- 
pii necesari rețelei electrice au fost 
tăiați din pădure de către cetățeni 
prin muncă patriotică, transportați 
în oraș și plantați pe străzi. Pe 
strada principală. au fost montate 
becuri cu vapori de mercur.

Sfatul popular orășenesc se îngri
jește îndeaproape de aprovizionarea 
orașului, de îmbunătățirea transpor
tului în comun și de alte nevoi ale 
cetățenilor. Pe lîngă magazinul ali
mentar deschis în toamnă în cartie
rul Bocșa Montană, magazin ce 
funcționează în două schimburi, zi
lele acestea a fost deschis un nou 
magazin alimentar la Bocșa Ro- 
mînă.

ocwnțelor
M-am gindit sa 

vă scriu despre 
un anumit aspect 
al frumuseții lo
cuințelor, care mă 
preocupă : plan
tele și florile de 
la ferestre și bal
coane. Puteți să 
vă închipuiți ce 
Bucureștiului noș- 

înflori fiecare

-----o« o-----

Buna'cleservire a populației în uni
tățile cooperației meșteșugărești nece
sită o calificare corespunzătoare a ca
drelor ca lucrează în acest sector. în 
Capitală ygr fi pregătite prin școli 
profesionale de ucenici, școli tehnice 
de muncitori calificați în radio-televi- 
ziune și cursuri de specializare, aproa
pe 2.000 de cadre noi în toate ramu
rile de deservire a populației.

«

LA ODIHNA
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

în stațiunile climaterice din regiu
nea. Ploiești își vor petrece concediul 
de odihnă în acest an aproape 80.000 
oameni ai muncii, cu 20 la sută mai 
mult decît anul trecut.

în aceste zile a sosit o nouă serie 
de oameni ai muncii — a 3-a de la 
începutul anului. Sînt aproape 2.000 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din toate regiunile țării.

în 
la

Fiecare îngrijitoare lucrează 
sectorul avicol de 2, 3, 4 pînă 

Vasilichia 
la pui. îi 
kg. Cîtă 
Cînd puii 
dormeam

Nu, bata-1 vina, vinul n-are de data 
asta nici o vină, 
aromele, cei de 
crează de zor ca 
calitate, prieten 
ceasurile sărbătorești.

★
După cum ne asigură tratatele de 

anatomie și medicină, în elementele 
care compun ființa omului rolul 
cumpănitor îl deține apa. Cică 
bine de 70 la sulă din om este 
însă atunci cînd și-au întocmit 
țațele, oamenii de știință nu l-au 
în vedere pe Traian Bădescu. E 
periculos să umbli cu un chibrit 
aprins prin preajma lui. Mai 
mult de 70 la sută e alcool.

Omul luptă eroic să-și lichi
deze rămășițele, cele mai puțin 

30 la sută, încă impure : bea 
zor să atingă sută la sută, 
ajută astfel în muncă tovară- 
de la ,,Vinalcool"-Ploieșți : ei 
străduiesc să scoată cît mai 

mult vin, el se străduiește să-l 
înghită. La „Vinalcool"-Focșani, 
unde lucra înainte, a avut ase
menea comportări încîl colecti
vul a socotit că Bădescu. n-are 
ce căuta în mijlocul său. A tre
buit să plece de acolo. A ajuns 
la Ploiești.

Există oameni care după astiel de 
pățanii caută să pășească pe un drum 
nou, drept și nu pe patru cărări, ci 
pe una singură și bună. Bădescu a 
înțeles periect de ce fusese îndepăr
tat și ce concluzii trebuie să tragă 
de aici : de acum înainte nu va mai 
bea vin la Focșani. Ci la Ploiești.

îi părea rău cîteodată că la „Vin- 
alcool"-Ploiești, unde izbutise să 
ocupe un post de răspundere, tova
rășii lui de muncă produc mai mult 
decît poate el să înghită, așa cum 
patricienii din Roma antică regretau 
că n-au mai multe stomacuri să în
ghită mai mult. A chemat ajutoare. 
Intr-o bună zi a invitat o întreagă 
trupă de circ. Pivnița „Vinalcoolului" 
a fost transformată în ziua aceea în- 
tr-un fel de arenă.

— Dacă-i bal... circ să fie! a glă- 
suit el, încercînd să se ridice în pi
cioare.

La sfîrșitul anului trecut, cînd s-au 
discutat în întreprindere cifrele 
plan, ar fi trebuit să fie de fală 
Bădescu. Dar n-a fost. „Mă duc 
dezbaterea cifrelor la Urlați" — 

dus.s-a

Dar s-a întîmplat că pe drum i-a 
ieșit în față un iepure. Și poți oare 
să nu stropești un biet iepure ? 
Cifrele de plan s-au muiat, stropite 
cu vreo trei găleți de vin. 
După asemenea „inspecții" atît de 
umede, omul n-are chef de nimic. 
Nici de învățătură. Dar ce te iaci că 
e înscris la școala de maiștri viticoli 
din Drăgășani și, cu toate că-i place 
să înghită atîta, cartea n-o înghite 
de loc. A chemat cîțiva subalterni.

Măi băieți, ia să-mi faCeți 
niște lucrări de control pentru 
școala de 
să-mi faci 
vie. Și tu, 
defectele 
lăți mă ocup eu personal. Și să 
lucrați bine, băieți, că eu am ni
vel înalt și nu pot să dau orice 
fel de lucrare !

într-o bună zi, în calea lui a 
apărut o salariată a întreprin
derii. Bădescu a „plăcut-o". Ea, 
însă, a avut îndrăzneala să nu-1 
placă. Drept care, înghițind ceva 
curaj, fabricație „Vinalcool“-Plo- 
ieșli, Bădescu a început s-o 
persecute. A pus la cale tot felul 
de mașinații și pînă la urmă a 

izbutit să obțină retrogradarea ei.
Am mai putea înșira și alte isprăvi 

ale lui Bădescu. De fapt, însă, inte
resează aici nu persoana lui ; intere
sează în primul rînd faptul că se 
poate ivi undeva un asemenea caz, 
cînd un om cinstit are de suferit de 
pe urma unui element descompus 
moralicește, cînd munca unui co
lectiv harnic și corect e sfidată în 
asemenea măsură. în ce-1 privește pe 
Bădescu, lucrurile sînt clare: el tre
buie trezit, și nu cu o simplă ciorbă 
de potroace. Cîteodată, e drept, se 
fine seama dacă un om a fost sau 
nu în stare de ebrietate, dar aci toc
mai asta e problema: nu vinul e de 
vină, cum spuneam de la început, ci 
felul cum înțelege să-l folosească 
acest jalnic amator de circ.

Și mai e ceva. Forurile de resort 
sînt datoare să-l aducă la realitate 
nu numai pe Bădescu, ci și pe direc
torul de la „Vinalcool"-Ploiești, care 
nu poate fi scutit de răspundere pen
tru cele relatate mai șus.

P. DINESCU 
V. MIHAI

de
și 
la 
și

0^șase ani. Eu — spunea 
Soare, am lucrat doi ani 
creșteam pînă la un 
grijă nu se cere la pui. 
erau mici, în multe seri 
aici, nu plecam acasă. Trebuia eă 
fiu cu ochii-n patru, să fiu atentă 
dacă au căldură destulă, să nu se 
înghesuie. Dar m-am îndrăgostit 
mult de munca asta. Eu am reușii 
să cresc mari 970 de pui dintr-o mie.

Pentru munca conștiincioasă, con
siliul de conducere a trecut-o ,ca 
îngrijitoare permanentă la ferma de 
păsări-matcă.

îngrijitoarele sînt retribuite după 
producția de ouă și creșterea 
greutate a păsărilor, 
sînt cointeresate în 
mai bine.

După Consfătuirea 
rănilor colectiviști, între crescătoa
rele de păsări de la Săveni a por
nit o adevărată întrecere. Se ține 
o evidență precisă ă numărului de 
ouă obținut de la pășăxile din fi©- 
carg coteț și periodic se confruntă 
realizările- Fiecare are de învățat 
din discuțiile care se poartă cu a- 
cest prilej.

E greu de spus de pe acum cine 
va câștiga întrecerea. Un lucru este 
însă cert : vrednicia crescătoarelor 
de păsări de la G.Ä.C. Săveni, ra
ionul Fetești, face ca sectorul avi
col să devină tot mai puternic.

Planul de producție prevede ca 
în acest an să fie crescute 30.000 
de păsări. Gospodăria colectivă va 
putea valorifica astfel un număi 
mai mare de păsări aducând o con
tribuție sporită la aprovizionarea cu 
carne și ouă a populației și reali- 
zînd însemnate venituri bănești.

R?
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de la 4 pînă la 11 februarie 1962
TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : FATA CU GAROAFE — 
duminică 4 (orele 11) ; BORIS GODUNOV
— duminică 4 (orele 19,30) ; CARMEN — 
marți 6 (orele 19,30) ; CAVALERIA RUS
TICANĂ și PAIAȚE — miercuri 7 (ore
le 19,30) ; OEDIP — joi 8 (orele 19,30) ; 
TRAVIATA. -- vineri 9 (orele 19,30) ; 
SEARĂ DE BALET (premieră) — sîmbătă 
10 (orele 19,30) ; TRUBADURUL — dumi
nică 11 (orele 11) ; RIGOLETTO — dumi
nică 11 (orele, 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
DON PASQUALE — duminică 4 (orele
10.30) , Vineri 9 (orele 19,30) ; LYSISTRATA
— duminică 4, miercuri 7, duminică 11 
(orele 10,30) ; VĂDUVĂ VESELA — marți 
6 (orele 19,30) ; VÏNZATORUL DE PĂ
SĂRI — joi 8 (orele 19,30) ; PLUTAȘtJL 
DE PE BISTRIȚA — simbătă 10 (orele
19.30) ; ELIXIRUL DRAGOSTEI — dumi
nică 11 (orele 10,30).

TEATRUL ,.C. NOTȚARA" (Sala Ma- 
gheru) : ANTÖNIU ȘI CLEOPATRA — 
duminică 4, duminică 11 (orele 10), marți 
6 (orele 18,DO) ; PYGMALION — dumi
nică 4, duminică 11 (orele 15,30) ; IN 
NOAPTEA ASTA NU DOARME NIMENI
— duminică 4 (orele 19,30) ; CIOCIRLIA 
•— miercuri 7, vineri 9 (orele K.V 
cînd înfloresc migdalii — joi 
(orele 19,30) ; VLAICU VODĂ — sîmbătă 
10, duminică 11 (oreje 10,30). (Sala 
Studio) : SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLEE Șl DOAM
NA MOON — duminică 4, duminică 11 
(orele 10,30), marți 6, sîmbătă 10 (orele 
20) ; Băieții VESELI — duminică 4, du
minică 11 (orele 16), miercuri 7, vineri 
0 (orele 20) ; VIORI DE PRIMA VARA — 
duminică 4 (orele 20) ; GINTA PRIVI
GHETORILE — joi 8 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE -- duminică 4 (orele 10) ; CIDUL
— duminică 4, duminică 11 (orele 15) ; 
OAMENII ÎNVING — duminică 11, joi 8 
(orele 19,30) ; REGELE LEAR — marți 6 
(orele 19,30) ; DISCIPOLUL DIAVOI.U ■ 
LUI — miercuri 7 (orele 19,30) ; ÎNVIE
REA — vineri 9 (orele 19,30) ; ANNA KA
RENINA -- sîmbătă 10 (oreie 19,3oj, du
minică 11 (orele 10) ; NĂPASTA — du
minică 11 (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — duminică 4 (orele 10), vi
neri 9, duminică 11 (orele 19,30) ; SICI
LIANA — duminică 4 (orele 15), marți 
6 (orele 19,30), sîmbătă 10 (orele 15,30), 
duminică 11 (orele 10) ; TARTUFFE — 
duminică 4 (orele 19,30), duminică 11 (o- 
rele 15,30) ; NAPASTA — miercuri 7 
(orele 19,30) ; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT
— joi 8, sîmbătă 10 (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : SFîrlTA IOANA — duminică 4 (orele 
10) ; ÎNTOARCEREA — duminică 4 ta
rele 15), duminică 11 (orele 19,30) ; AL 
PATRULEA — duminică 4 (orele 19,30) ; 
CUM VA PLACE — miercuri 7, vineri 9 
(orele 19,30) ; PASSACAGLIA — joi 8

(oreje 19,30) ; MENAJERIA DE STICLA
— •iimbătă 10 (orele 20) ; RUSTICA —
duminică 11 (orele 10) ; MOARTEA UNUI 
comis VOIAJOR — duminică 11 (orele 
15). (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76) ; CRED ÎN TINE — duminică 4 (orele 
10), miercuri 7, vineri 9, sîmbătă 10 (orele 
19,30) ; MENAJERIA DE STICLA — du
minică 4 (orele 15), joi 8; duminică II 
(orele 19,30) ; COPIII SOARELUI — du
minică 4, .. - . .
STRUGURE 
(orele 10).

TEATRUL 
COPII (Sala ......... ................ ..
PLUS CINCI FETE — duminică 4, du
minică 11 (orele 11), joi 8 (orele 20) : 
MARELE FLUVIU ÎȘI ADUNA AFELI1
— duminică 4, marți 6 (orele 20) ; NILA
— miercuri 7 (orele 20) ; DE PRETORE 
VINCENZO — Vineri 9, duminică 11 
(orele 20) ! PRIMA INTILNIRE — sîm
bătă 10 (orele 20). (Sala pentru copii) : 
BĂIATUL DIN BANCA DOUA — dumi
nică 4 (orele 11), miercuri 7, vineri 9 
(orele 17) ; DOI LA ARITMETICA — du
minică 4, joi 8 (orele 17), marți 6 (orei»
10) , duminică 11 (orele 11) ; EMIL șl 
DETECTIVII — joi 8 (orele 10), dumi
nică 11 (orele 17) ; COCOȘELUL NE
ASCULTĂTOR — sîmbătă 10 (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — duminică 4 (orele 11), duminică 4, 
miercuri 7 (orele 19,30), duminică 11 
(orele 15,30) ; ȘVEJK — marți 6, joi 3, 
vineri 9, simbătă 10 (orele 19,30) ; PRIE
TENA MEA PIX — duminică 11 (orei»
11) ; MI SE PARE ROMANTIC — dumi
nică H (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : PRO
FESORUL MAMLOCK — duminică 4 
(orele 20) ; JURNALUL ANNEI FRANK
— marți 6, sîmbătă 10 (orele 20) ; CIRI 
BIRI BOM — miercuri 7 (orele 20) ; UN 
MILION PENTRU UN SURIS — joi 8 
(orele 20) ; MERCADET -- vineri 9 (orele 
20) ; LOZUL CEL MARE — duminică 11 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — miercuri 
7 (orele 16), duminică 11 (orele 11) : 
CACTUSUL INTIIUL ȘI ULTIMUL — 
joi 8 (orele 16) ; MICUL PRINȚ — du
minică 11 (orele 19). (Sala Orfeu) : DOC- , 
TORUL AUMÄDOARE — duminică 4 
(orele 11), joi 8 (orele 16) ; ALBĂ CA 
ZĂPADA — duminică 4 (orele 17), sîm
bătă 10 (orele 1G) ; CEA MAI FRUMOASA 
STEA — marți 6, miercuri 7 (orele 16) ; 
ȚĂNDĂRICĂ LA MOȘI — vineri 9 (o- 
rele 16) ; MÄRTUCA ȘI MERELE DE 
AUR și GĂINUȘĂ HARNICĂ — dumi
nică 11 (orele 11) ; MINA CU CINCI 
DEGETE — duminică 11 (orele 20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN- ' 
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL — marți 6, joi 8, dumi
nică 11 (orele 20) ; BALADA PATRIEI — 
vineri 9 (orele 20) ; DIN CÎNTECELE ȘI 
DANSURILE POPOARELOR — sîmbătă 
10 (orele 20).

Scaune—potrivite cu mobila
Garniturile de mobilă prezentate 

la ultimele expoziții au arătat stră
daniile constructorilor de a pune 
la îndemîna populației o mobilă 
cit mai trainică și mai frumoasă, 
potrivit noilor locuințe.

Am sesizat însă o situație, de-a- 
dreptul curioasă : în orice magazin 
de mobilă te vei duce, marea ma
joritate a garniturilor sînt oferite 
fără scaune ; acestea se vînd sepa
rat. N-ar fi în asta nici o dificul
tate dacă stofa cu care sînt tapisate 
scaunele s-ar potrivi cu stofa stu
dioului sau a patului. Dar acest lu
cru nu se întîmplă întotdeauna.

Nu s-ar putea găsi posibilitatea 
de a se coordona mai bine produc
ția scaunelor tapisate, în așa fel 
ca să se pună la dispoziția cumpă
rătorilor scaune de același fel cu 
toate garniturile de mobilă care se 
vînd în magazine ?

MARIN CIUTACU 
tehnician — București

NOTA REDACȚIEI : Cele semna
late mai sus corespund realității. 
Supunem întrebarea forurilor cen
trale de resort — Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Ministerul In
dustriei Ușoare.
7 1 ■. »*»-■-—.. ...........

adreseze grădinarilor „de aparta
ment“.

Mă gîndesc că ar fi bine dacă 
s-ar înființa la București un ma
gazin, poate cu autoservire, pentru 
grădinari amatori, profilat in spe
cial pentru cultura în glastre. Acolo 
s-ar găsi și răsaduri, semințe, bulbi 
și ghivece (cu farfurioare), și pă
mânt de diferite feluri, și îngră
șăminte chimice, și mici unelte. Ar 
fi și multe produsa din masă plas
tică, frumos colorate.: stropitoare 
mici, ooșulețe, ghivece și învalitori 
de ghivece, diferite etajere.

în sfîrșit, dacă gospodinele ar 
fi îndemnate să dea mai multă a- 
tenție aspectului floral al ferestre
lor și balcoanelor, dacă grădinari 
profesioniști și decoratori le-ar su
gera — în paginile revisi&lor și zia
relor — combinații atrăgătoare de 
plante șl flori, cred că am vedea 
curînd înflorind mii și mii de gră
dinițe, chiar și la înălțimile ameți
toare ale blocurilor turn.

în
în felul acesta 
a munci cit

pe țară a ță-

marți 6 (orele 19,30) : UN
IN SOARE — duminică 11

PENTRU TINERET ȘI 
pentru tineret) : PIGULETE

minunat i-ai sta ] 
tru iubit dacă ai 
geam, tiecare balcon ? Bineînțeles 
cu o condiție : să nu ni se mai olsre 
priveliștea neplăcută a unor plante 
crescute în iei de fel de tinichele 
sau vase de bucătărie.

Nu vă grăbiți să le criticați pe 
gospodine I Știți că a trebuit să fac 
cîteva drumuri pînă la Obor ca să 
găsesc ghivece în care să-mi pun 
mușcatele, begoniile și celelalte 
plante cu care mă mândresc? De 
ce nu s-ar vinde ghivece la maga
zine mai la îndemână, pe care lu
mea să le cunoască 7

Mai sînt și alte lucruri de spus des
pre flori. Industria noastră chimică 
produce un îngrășământ excelent 
pentru plante în glastre. Numai că 
acesta nu este destul de cunoscut 
de gospodine, dacă judecăm după 
privirile triste pe care le aruncă 
multe plante în ' stradă. Frunzele 
mici, gălbejite, florile rare, chircite, 
arată clar că pământul din glastră 
este lipsit de substanțe nutritive. Și 
pentru că veni vorba, o altă între
bare : cum să ne procurăm pămînt 
pentru flori de casă ? Să pîndim 
una din căruțele care vin cînd și 
cînd cu pămînt, primăvara ? Nu 
există căi mai moderne ?

Florăriile vînd relativ puține 
plante în ghivece, gata crescute, și 
într-un sortiment foarte restrîns. 
Grădinăresele, chiar de apartament, 
preferă să pornească cu plante 
mici, pe care să le crească ele 
pînă la maturitate. Un adevărat 
amator de flori vrea să-și împodo
bească ferestrele cu plante care 
înfloresc, pe oît posibil, cu rîndul, 
tot anul. Primăvara, am vrea să 
avem oît mai multe flori crescute 
din bulbi — lalele, zambile, nar
cise. Ar trebui să știm de unde Să 
ne procurăm bulbi, nu numai plante 
înflorite.

Dacă aproape toate femeile Iu
besc florile, în schimb puține se 
pricep să le îngrijească așa cum 
trebuie. Se simte neapărat nevoia 
unei broșuri ilustrate (după mine 
oeva mai cuprinzătoare), care să se

ALEXANDRA SÄNDULESCU 
profesoară

ST. BERCIU

Teatrul Muncitoresc C. F. R.

ESSt -

Audiție la secția muzicală 
a Bibliotecii regionale Bacău. 

(Foto ; Gh. Vințilă)

0 (orele 13,30) ; ---------- . ( B

în evi- 
său în 
ucis ?“) 
consec-

Aflat la 6 doua sa piesă (și 
dent progres fajă de debutul 
dramaturgie cu piesa „Cine a 
tînărul autor Ștefan Berciu, — 
vent genului cunoscut sub eiichefa im
proprie de „polifist“, dă în mod fățiș 
o replică producjiei de seria din Occi
dent, stearpă în idei și care se rezumă 
la vicierea morala sau incitarea instinc
telor.

„Oameni și umbre“ urmărește, în li
mitele și cu mijloacele specifice genu
lui, transmiterea și afirmarea unui me
saj luminos și educativ. Ea dezvăluie, 
înfr-o formulă dramatică antrenantă și 
accesibilă, lupta intransigenților și cu
rajoșilor lucrători clin securitate pentru 
anihilarea rămășijelor unei rețele a a- 
genfurilor de spionaj imperialist, pri
pășite în (ara noastră, care încearcă, cu 
jalnice eforturi dar cu mijloace odioase 
și criminale, să tulbure liniștea viofii 
cetajenilor pentru a le smulge infor- 
mafii și documente secrete din dome
niul economiei.

Semnificativ în această luptă nu este 
senzajionalul ci — și aici meritul auto
rului trebuie accentuat — desprinderea 
și evidențierea resorturilor social-poli
tics care animă oamenii — olijerii 
securității și alături de ei oamenii mun
cii, animaji de idealuri nobile, —• în 
opozijie flagrantă cu umbrele — man
datarii unui irist trecut, foști negustori 
sau moșieri, care cu cinism și bestiali
tate încearcă zadarnic să-și „recruteze“ 
acoliji.

Evolujia acjlunii scoate limpede în 
evidentă valoroasa idee că nefastele 
Influente ale agenturii de spionaj nu«șl 
pot găsi locul în mijlocul viejil noastre 
noi, că ele sînt respinsa puternic da
torită patriotismului, spiritului de abne
gație șl vigilenfel oamenilor cinsll|l din 
(ara noastră, Furia umbrelor se ampli
fică pe măsură ce-și văd intențiile de-

jucate și cîmpul de acțiuni „minat“ de 
fermitatea și dîrzenia oamenilor cins
tiți, apărători ai rînduieIilor socialiste.

Autorul dovedește capacitatea de a 
conduce abil intriga dramatică, utili- 
zînd cu măsură mijloacele genului — 
elementul de surpriză, momentele de 
suspensie — răsfirînd cu tact, la înce
put, făgașele diverse ale acțiunii pen
tru ca apoi, în finalul piesei, să le a- 
dune prin legături de cele mai multe 
ori logice, deși neprevăzute pentru 
spectator.

Tehnica e ingenioasă, cu afît mai 
mult cu cît autorul evită efectele în 
sine, dînd enigmelor și rezolvării lor 
un caracter cît mai convingător ;• a- 
ceasfa oferă satisfacție spectatorului 
„prins“ în urmărirea intrigii, pe par
cursul căreia nu trebuie să-și pună în
trebări care să rămînă în final fără răs
puns.

în acest sens, observăm totuși în pie
sa „Oameni și umbre“ o prea mare a- 
glomerare de fapte, în dauna întregirii 
unor caractere. Personaje ca prof, loa- 
chimeșcu, Dan și chiar colonelul Bo
zianu, au momente facile, declarative. 
Tot așa cum diaiogui, în general alert, 
menit sa nu întîrzie ritmul dramatic, cu
prinde pe alocuri platitudini și naivi
tăți.

La Teatrul C.F.R. Giulești piesa „Oa
meni și umbre" a fost încredințată re
gizoarei Geta Vlad care, fără șă sa 
lase tentată do formula „polijistă" și să 
sconteze pa afecte exterioare, specta
culoase, i-a dai viajă 
rație și fantezie.

Eroii își dezvăluie 
ostentație, dialogul 
viol, umorul e de.bună calitate. Ritmul 
spectacolului lasă însă de dorit (mai 
ales în actul II). Scenografia (Sanda 
Mușalescu), a Imaginat un dacor simplu 
șl deseori sugestiv ; păcat că nu s-a

scenică cu inspl-

trăsăturile fără 
decurge firesc și

găsit în același timp o formulă mai 
ușor de manevrat din punct de vedere 
tehnic, pentru a scurta pauzele între 
numeroasele tablouri.

Merită apreciată distribuția bine a- 
leasă și îndrumată precum și contribu
ția discretă a regizoarei în portretiza
rea scenică a diverselor tipuri. La care 
se adaugă aportul efectiv adus de cei 
mai mulji inierprefi. Se detașează Co- 
rado Negreanu într-o triplă cornpozijie, 
realizată cu fineje plastică, precum și 
Cornel Vulpe care l-a întruchipat pe 
Gică Frumosul cu aplomb comic și na
turalele. Amintim de asemenea pe Eu
genia Bădulescu, parcurgînd cu vibra
ție, subtilitate și siguranță un roi difi
cil și pe înzestratul Șt. Bănică (M. Bbn- 
dea) într-o inedită compozijie, care în
seamnă în dezvoltarea sa actoricească 
un pas înainte.

Cu talent și autenticitate au fost in
terpretate alte personaje de Dana Com- 
nea, Sabina Mușafescu, Marga Anghe- 
leșcu și Athena Zahariacle. Din păcate, 
în rolul important 
Iulian Necșulescu 
aducă suficientă 
prea mult. Titu Vedea l-a caracterizat 
pe banditul Dobrotă în mod superfi
cial, mai mult prin purtări brutale și 
gesturi necontrolate (scenele bruscării 
fizice a Lolei fiind de-a dreptul vul
gare), I. A. Manolescu a fost falș pa
tetic, iar Al. Azoijei și I. Oancea au 
apărut pe scenă parcă stingheriji, ju- 
cînd exterior, fără convingere.

Cu aceste fisuri reparabile, sa cuvine 
menjionată munca pozitivă a teatrului 
pentru a antrena în jurul său noi dra
maturgi, cît și atanjla acordată specta
colului „Oameni și umbre“ care se 
bucură de un succes de public bine
meritat.

PROFESORUL MAMLOCK :
Fi'iinu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Republica 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). S-A FURAT 
O BOMBA : Patria (9 ; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). București (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), înfrățirea între popoare (10,30 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21). PRIMELE ÎNCERCĂRI : Ma- 
gheru (seria a.ll-a — 10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). PRETUTINDENI --------------
MENI : Miorița (10 ; 
20,30). DARCLEE : V. 
16,30 ; 18,45 ; 21). IN 
13 : Elena Pavel (10 ;

TRĂIESC 
12 ; 16,15 ;
Alecsandrl i 
NOAPTEA 
12 ; 14,15 ;

12 ; 14,30 ;
> ; 17 ; 19

o _ e

al col. Bozianu, 
n-a reușit să 

căldură, a pozat

EMIL RIMAN

ambele serii : Grivlța (15,30 ; 19). DOUA 
VIEȚI — ambele serii : Unirea (16 ; 19,30). 
AUSTERLITZ — cinemascop : Alex. Sa
hia (9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI : Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
OAMENI PE GHEAȚĂ : T. Vladimirescu 
(11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 8 Mal (15 ; 17z. '
21). MARINARUL ÎNDRĂGOSTIT : < ( 
ca (12 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). PITICUL VKA 
JITOR : Popular (16 ; 18,15 ; 20,30). VIN- 
TUL S-A OPRIT ÎN ZORI : C-tin David 
(15,30 ; 18 ; 20,30), Moșilor (11 ; 16 ; 18 ; 
20). PÏNZE PURPURII : ~ 
SECERIȘUL VERDE : N.
12 ; 15 ; 17 ; 19 , 21), Giga ,
18 ; 20,30). MAMELUCUL — rulează la 
cinematograful G. Coșbuc (10,30 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21). ÎNVIEREA — rulează la- cine
matograful G. Bacovia (11,30 ; 16 ; 18 ; 
20).

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — EMISIUNE 
PENTRU COPII. 10,30 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Teatru în studio „TREI 
LA ZERO PENTRU NOT“. Comedie de 
Lev sinelnikov. 20,00 — Transmisiune 
din Saia Dinamo a meciului de handbal 
în 7 masculin dintre echipele Dinamo — 
Clubul sportiv școlar. In jurul orei 21.10
— Filmul artistic „FATA IN NEGRU"
— o producție a studiourilor din Grecia. 
In încheiere : ultimele știri și rezulta
tele sportive.

OA-
19.30 ; 

(14.30 ;
SPRE
10.30 ;

18,45 ; 21), 23 August (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 31,15), Volga (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
NU E I.OC PENTRU ANIMAI,E SAI.BA- 
TICE : Lumina (de la 10 la 13,30 rulează 
în continuare ; 15,15 ; 17 ; 19 ; 21), Liber
tății (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30),
TOM DEGEȚELUL. : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (0,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 10,45 ; 21,15), V. Boaită (9,45 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,-13 ; 21), Donca Simo (0 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21). O INTÏMPLARE EX
TRAORDINARA — ambele serii : Cen
tral (10 ; 13 ; 10,15 ; 19,30). SALT SPRE 
GLORIE : Victoria (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Gh. Doja (10 ; 12,1Ș ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21), 16 Februarie (11 ; 16 ; 18 ; 20), 
Arta (10 ; 18,15 ; 20.30). DRAGOSTE DE 
SEPTEMBRIE : Tineretului (11 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), STELE ÏN PLINA Zt : Tim
puri Noi (10 ; 11,50 ; 13,45 ; 13,30 ; 17,20 ; 
10,10 i 21). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII : 13 Septembrio (rulează în 
continuare de la orele io pînă la orele 
13). CAIDUL : 13 Septembrie (14,30 ; 16,30 ;
18.30 i 80,30). FATA CU CHITARA: Cul
tural (10,30 Î 10 i 18,15 ; 30,15). PORTO ................. -..................................  ...
FRANCO : Alex. Popov (10 ; 18,10 ; 14,20 ; variabil, mal mult acoperit, Precipitații
10,33 ; 10,30 ; 31), M, Emlnenou (11,30 i 13 I v,nt”..........* ------
17 ; II) ; 21), Iile pinttlie (13 1 17 1 19 i 31).
BUFONUL REGELUI ; 8 Martie (10 ; 12 1
13 ; 17 ; 19 ; 31). RĂZBOI ȘI PACE —

19 ; 21), Olga

ții , IQ , J-O , 
Floreasca (19). 
Băicescu (io ; 
Bancic (15,30 ;

__ X a 
(10,30 ; 15 ; 17 ;

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, 8 

șl 7 februarie : Vreme umedă, cu corul

locale. Vînt potrivit, temporar plnă la 
tare din sectorul nordic. Temperatura 
staționara. Minimele vôr fi cuprinse în
tre minus 0 și plus 4 grade, iar maxi
mele între minus 4 șl plus 6 grade.
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Examenul calității textilelor TEIÆæKAME EXTERNE

Intri înfr-Un magazin. 
Cercetezi cu atenție o țesă
tură. îți place. De acest 
lucru au avut grijă exami
natorii produselor textile, 

.•'“i cunosc pretențiile înfe- 
•îeiate ale cumpărătorilor : 

calitatea. Stofele sau țesă
turile nu și-au ocupat lo
cul în rafturile magazine
lor pînă nu li s-a ve
rificat rezistența la ru
pere, elasticitatea, rezisten
ța ia lumină sau la spălat 
etc. Articolul respectiv ia 
drumul comerțului numai 
după ce a „promovat“ la 
toate probele de calitate.

Să vizităm „sălile de e- 
xamen“ ale laboratorului 
central de încercări și ana
lize ai Ministerului 
dusfriei Ușoare.

. nată
■ Aici 
I timp

este deosebit de cel casnic. 
O mostră vopsită este așe
zată în mijlocul altor două 
mostre nevopsite (se for
mează un fel de sandviș). 
Niște termose acționate e- 
léctric se învîrfesc cu o vi
teză de 60 de rotații pe 
minut. După „spălat“, mos-

■ trele sînt limpezite și con
trolate.' Dacă cea vopsită 
n-a „cedat" clin culoare 
celeilalte albe, a trecut 
examenul.

cu un aparat special, 
mostrele se „spală“ 
de Va oră. Spălatul

In-

„SATELIȚII"

a-

niște plă
cu mostre

lumină, 
este în- 
75 ore. 
face un

( Secția colorisfică. Un 
parat ciudat îți atrage aten

ția. Infr-o carcasă mefali-
1 că, o lampă cu xenon re

varsă o lumină albă, apro
bi piață de lumina zilei. în 

jurul ei se învîrfesc perio
dic „sateliții“ 
cufe metalice

I textile vopsite. Învîrfindu-sa 
{ în jurul lămpii „sateliții“ 
1 trec prin faza... „ziua șl 
1 noaptea". Numai că aici o 

zi și o noapte durează un.., 
minut. Pentru determinarea 
rezistenței culorii la

I orice stofă vopsită 
j cercată timp de 
j După 4 ore li se

prim control, un prim exa
men. Notele ? După... „răs
punsuri“. 8 este nota maxi
mă pe care o acordă exa- 

( minatorul. Atunci-materia
lul respectiv este conside- 

i rat de calitate bună, adică 
nu se decolorează la lu
mină. Gospodinele sînf 
însă foarte exigente. Pre
tind — șl pe bună drep- 

i1 täte — ca țesăturile „să nu 
iasă la spălat“. Rezistența 

' culorii la spălat e determi-

„PLOAIE TORENȚIALĂ" 
Ș8 ALTE SlîRPRlZE...

lată și secția chimică. 
Aici te întîmpină o... 
„ploaie torențială“. Pe un 
suport înclinat la 45 grade, 
care imită direcția ploii, so 
află o mostră textilă. Din- 
tr-un duș situat la o anumi
tă înălțime deasupra 
terialului textil „plouă 
rențial“ 20 de minute.

ma- 
to- 
Ca

în miezul verii, Cînd ploaia 
a încetat se constată cîfă 
cantitate de apă a absorbit 
țesătura. în funcție de acest 
lucru se determină rezis
tența ei la ploaie. Cu cît 
absoarbe mai puțină apă 
cu atît valoarea ei de utili
zare e mai mare.

în această secție, cu a- 
juforul a numeroase apara
te de precizie, ingine
rii de laborator descope
ră impuritățile dăunătoare 
materialului textil sau din 
produsele auxiliare, stabi
lesc procentajul de grăsimi 
de la lînuri etc. Nimic nu 
scapă neobservat 
cîmpul lor vizual.

Secția fizico-mecanică — 
și ultima — este cel puțin 
fot atît de spectaculoasă ca 
și celelalte. Aici lucrează 
cei mai mulfi specialiști ai 
laboratorului. în această 
secție e stabilită rezistența 
la rupere a fibrelor, fi
nețea și elasticitatea lor 
etc. înfr-un cuvînf aici

din

în acest aparat ziua și noaptea durează doar... 
un minut. Laboranta Mariana Costiniu veriiică re
zistența la lumină și întuneric a țesăturii.

(Foto : M. Cioo)

Pentru ridicarea calificării
La întreprindere^ forestieră Sebeș a funicularelor cîf și cu expeditorii și 

s-au organizat cursuri de ridicare a 
calificării pentru toate meseriile prin
cipale. La unitatea de industrializare 
din Sebeș un număr de 19 gaferișfi și 
circulariști urmează aceste cursuri. în 
cele 3 sectoare de exploatare (Oașa, 
Valea Sebeșului și Zlafna) s-au orga
nizat cursuri cu toți maiștrii, gestionarii 
de parchete, sorfatorii și muncitorii de 
pe rămpile de încărcare și descărcare

Știri sgsoHive

muncitorii din depozitele finale. Cursu
rile au fost pregătite pe baza unui 
plan pentru specificul fiecărui loc de 
muncă în parte.

La aceste cursuri — la care participă 
72 de muncitori, sortatori, gestionari, 
șefi de parchete, maiștri — s-au pre
lucrat în -prima etapă toate STAS-urile 
și normele interne pentru lemn de 
rotund și despicat.

Lecțiile teoretice sînf urmate de 
monstrafii practice pe teren și 'de 
minării pentru verificarea cunoștinfelor 
cursanjilor.

fag

de
se-

După cum s-a mai anunțat, în semi
finalele „Cupei campionilor europeni" 
Ia handbal în 7, echipa feminină Știin
ța București va juca ou echipa iugosla
vă O.R.K. Belgrad. S-a stabilit ca pri- 

ia
se

mul joo să aibă loc la 
București, urmînd 
dispute la 4 martie la

*

Cu prilejul unui concurs de atletism 
disputat la Madison Square Garden, 
John Uelses a stabilit cea mai bună 
performantă din lume la săritura cu 
prăjina pe teren acoperit, realizînd 
4,88 m, Gary Gubner a aruncat greu
tatea la 19,46 m. (cel mai bun rezul
tat mondial de sală).

★

Campionatul feminin de șah al 
U.R.S.S. se apropie de sfîrșit. Pînă a- 
cum s-au disputat 15 runde, în fruntea 
clasamentului aflîndu-se, la egalitate, 
Valentina Borisenko și tînăra Kușnlr, 
cu cîte l(F/s puncte fiecare. Pînă la 
încheierea competiției au mai rămas 
de disputat 4 runde.

★

La campionatele mondiale feminine 
de handbal în 7, oaro vor fi organi
zate în R. P. Romină anul acesta, în
tre 8 și 15 iulie, și-au anunțat parti
ciparea 9 echipe reprezentative : 
U.R.S.S., Danemarca, R. D. Germană, 
Japonia, Iugoslavia, R. P. Polonă, R.P. 
Romînă, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Ungară, Conform regulamentului, la 
campionate nu vor participa mai mult 
de 8 echipe. Federația internațională 
de handbal a stabilit ca două echipe 
din cele de mai sus, care urmează să 
fie ulterior desemnate, să susțină un 
meci preliminar. Echipa învingătoare 
din acest meci va căpăta dreptul do a 
participa la campionate.

r*:
„Cupa Dinamo" la schi a început 

sîmbătă la Poiana Brașov cu disputa
rea probelor de ștafetă. în timpul în
trecerilor, a nins ușor. Stratul do ză
padă măsoară 40 om. Ștafeta 4x10 km. 
bărbați a fost cîștigată de echipa Dina
mo în "1152’12”, urmată de Casa Ofițe
rilor 7 -șov — cu 2h59’13” și Olimpia 
- 3b .0”.

Concursul echipelor feminine s-a 
terminat cu succesul sohioarelor do Ia 
„Olimpia".

ca
11 februarie 

returul să 
Belgrad.

W
Pe stadionul Bislet din Oslo s-au des

chis ieri campionatele europene mascu
line de patinaj viteză. Participă spor
tivi din U.R.S.S., Olanda, Finlanda, Sue
dia, Franța, Norvegia și alte țări. Prima 
probă a campionatelor — 500 de m. — 
s-a încheiat ou victoria patinatorului 
sovietic Evgheni Grișin, care a reali
zat timișul de 40”7/10. în urma lui s-a 
clasat tot un sportiv sovietic, Boris 
Stenin (41”7/10), în timp ce actualul 
campion mondial, Van Der Grieft (O- 
landa), a ocupat locul trei la egalitate 
cu francezul Kouprianoff (42”4/10).

★

Echipa feminină de baschet Chemie 
Halle (R.D.G.) a întîlnit sîmbătă seara 
în sala Giulești echipa I.C.F. Jocul s-a 
încheiat ou scorul de 72—67 (31—22) 
în favoarea baschetbalistelor oaspete.

Astăzi dimineață de Ia oro. 10 în sala 
Giulești, Chemie Halle întâlnește în 
meci amical Rapid București.

(Agerpres)

in industria textilă, 
serie de lucrări au 

îmbu-

se efectuează analizele fi- 
zico-mecanice, începînd de 
la materia primă — lînă, 
bumbac, in, cînepă, mătase, 
fibre artificiale și sintetice 
— pînă la produsele fi
nite, inclusiv țesăturile.

Șl ACUM DESPRE 
„PROFESORI"

Specialiștii laboratorului 
desfășoară o activitate com
plexă de primă importanță.

în 1961 s-au făcut studii 
pentru îmbunătățirea cali
tății materiilor prime utili
zate

O
fost orientate spre 
nătățirea proceselor tehno
logice de prelucrare a linii 
indigene.

Inginerii laboratorului 
și-au concentrat atenția și 
asupra posibilităților de fo
losire a coloranților reac
tivi în industria textilă. Re
zultatul acestei activități : 
de anul trecut chiar, colo- 
ranții reactivi se folosesc 
la vopsirea materialelor 
textile (celofibră, bumbac, 
mătase naturală) în între
prinderile „Teba“-Arad, 
„Mătasea populară“-Bucu- 
rești și altele. Acești colo- 
ranți au o rezistență mărită 
la purtare, o strălucire deo
sebită șl se 
simplu.

Succesele 
datorase fără 
vifății
vului . și 
dernizării laboratorului, mă
ririi și înzestrării lui cu a- 
parate dintre cele mai mo
derne.

Și dacă cumpărătorilor li. 
se oferă mărfuri de calitate 
din ce în ce mai bună, un 
merit îl au și oamenii care 
lucrează în laboratorul cen
tral de încercări și analize 
al Ministerului Industriei 
Ușoare.

D. MINCULESCU

aplică mai

obținute se 
îndoială acti- 

rodnice a colecti- 
bineînțeles mo-

rrwra minisirai»! stateior
Halte ele Well ne entre
UMIM tteriior EM
Sîmbătă, 3 februarie, ministrul 

Afacerilor Externe, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiența pe noul 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii, William A. Crawford, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

o«

Noi circumscripții medicale
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

In scopul asigurării unei cît mai 
bune asistențe medicale a populației, 
în orașul Brașov au luat ființă re
cent 6 noi circumscripții medicale. 
Trei dintre acestea au fost amena
jate în complexele de blocuri noi ri
dicate în cartierele muncitorești

Steagul Roșu și Tractorul. Ele au 
fost încadrate cu medici de specia
litate și personal sanitar.

De asemenea, în cadrul grupului 
școlar profesional Steagul roșu și la 
școlile medii Ștefan Gheorghiu și 
nr. 1 s-au amenajat cabinete den
tare pentru deservirea elevilor.

u

Demisia guvernului Fanfani a sur
venit imediat după încheierea con
gresului de la Neapole asl partidu
lui democrat-creștin. Ținut între 27 
ianuarie și 1 februarie, congresul 
s-a văzut pus în fața destrămării 
majorității parlamentare care sus
ținuse pînă atunci guvernul. Des
compunerea majorității devenise 
fapt la sfîrșitul recentei dezbateri 
din parlament, cînd social-demo- 
crații și republicanii au refuzat să 
voteze încrederea în guvern în le
gătură cu o moțiune depusă de co
muniști, care condamna guvernul 
pentru răspunderea pe care o 
poartă în scandalul iscat in- jurul 
construirii aeroportului de la Fiu- 
micino. De fapt, criza politică plutea 
în aer de mai multă vreme și anume 
încă din iulie 1960, momentul pră
bușirii, sub presiunea maselor, a 
guvernului profascist al liderului 
democrat-creștin Tambroni.

După dezbateri uneori furtunoase 
și îndeosebi după îndelungate tîr- 
guieli 
rente 
dului 
dat 
așa-zis de centru-stînga, 
din democrat-creștini, 
mocrați și republicani 
jinit „din afară“ (adică 
lament, dar nu și prin partici
pare la guvern) de partidul socia
list condus de Nenni. Soluția reco
mandată presupune astfel trecerea 
în opoziție a partidului de dreapta 
al liberalilor.

Ce a determinat congresul demo
crat-creștin să facă această reco-, 
mandare? Din raportul secretarului 
general al partidului Mord ca 
și din cuvîntăxile rostite de Fan
fani și de alți vorbitori, a. reieșit că 
atît pe plan internațional cît și pe 
plan intern au avut loc ■ schimbări 
de care cercurile conducătoare ale 
democrației creștine nu pot să nu 
țină seama.

Pe plan internațional nu mai 
poate fi ignorat, de pildă, faptul 
că politica de coexistență pașnică, 
promovată de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări socialiste, cu toată 
opoziția cercurilor imperialiste a- 
gresive, găsește ecou tot mai larg nu

numai în rîndurile maselor munci
toare, dar și în rîndul grupărilor 
mai. realiste ale burgheziei care 
cer ca Italia să aducă o contribu
ție proprie la asigurarea păcii și 
înțelegerii între popoare.

Pe plan intern devine tot
puternic avîntul maselor pentru o 
schimbare radicală în politica 
țării. Fapt este că anumita creș
tere 
lizată 
puterea monopolurilor, făcînd

mai

a producției industriale rea- 
în ultimii ani a întărit 

Și

Corespondență din Roma

Ssmnarea convenției și planului de colaborare 
ne 1962—1963 intre Academia R. P; Romine 

și Academia de științe a R. P. Ungare
BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — La 

2 februarie, la Budapesta s-au sem
nat convenția și planul de colabo
rare științifică pe 1962—1963 între 
Academia R. P. Rorpîne și Acade
mia de Științe â. R.. P. 'Ungare. 
Planul prevede1 dezvoltarea colabo
rării între ambele academii pe linia 
cercetărilor științifice, a schimbului 
de documentare, precum și a cerce
tărilor în domeniul matematicii, fi
zicii, tehnicii, biologiei, medicinii și 
al științdlor sociale,

Tratativele s-au desfășurat într-o

i partea romînă de către acad. V. 
Malinschi, membru în Prezidiul Aca-

■ demiei R. P. Romîne, iar din partea 
ungară de către acad, L. Ianossy,

• vicepreședintele Academiei de Ști
ințe a R. P. Ungare.

La semnarea acordului au asistat 
președintele Academiei Ungare, 
membri ai Academiei, precum și 
alte personalități ale vieții culturale 

' și științifice din R. P. Ungară. La 
semnare aü asistat de asemenea 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. 

atmosferă tovărășească și de întele- Romme in R. P. Ungară, precum și 
" " .....................alți reprezentanți ai Ambasadei Ro

mîne.

■O© <5-------------

gere reciprocă. • Convenția și planul 
de colaborare au fost semnate din

Să pună capăt discriminării rasiale
■ în Mrica de Sud!

FRAGA 3 (Agerpres). — Louis F.S.M. subliniază că va depune toa- 
Saillant, secretar^ general al Fede- te eforturile pentru a sprijini lupta 

oamenilor muncii și a poporului 
Africii de sud pînă la eliberarea lor 
definitivă de discriminare rasială și 
de toate urmările acesteia.

rației Sindicale Mondiale, a adre
sat o scrisoare lui U Thant, secre
tar general provizoriu al -O.N.U., 
și o telegramă lui H. Verwoerd, 
primul ministru al Republicii Sud- 
Africane, în legătură cu. organizarea,. 
la 7 februarie 1962, a Zilei de soli
daritate internațională cu oamenii' 
muncii și cu poporul Africii de 
sud.

în pofida protestelor hotărîte ale 
opiniei publice mondiale, ale tu
turor oamenilor muncii și sindica
telor din întreaga lume, în pofida 
hotărîrilor Organizației Națiunilor 
Unite, se spune în scrisoarea, către 
U Thant, guvernul sud-afrieah con
tinuă să promoveze și să intensifice 
politica ele apartheid și de discri
minare rasială față de ^sud-africani, 
care reprezintă majoritatea popu
lației. Federația Sindicală Mondială 
cere adoptarea unor masuri mai se
vere față de guvernul Africii de 
Sud. Oamenii muncii și sindicatele 
din întreaga lume sînt unanimi în 
condamnarea odioasei politici rasis
te și a apartheidului : promovat de 
guvernul sud-african. .

în telegrama adresată de L. Sail
lant primului ministru al Repùblicii 
Sud-Africane se spune că, după cum 
o dovedesc evenimentele recente, 
în loc să-și plece urechea la glasul 
opiniei publice, acest guvern a in
tensificat persecutarea oamenilor 
cinstiți care luptă pentru drepturile 
lor. Federația Sindioală Mondială 
și cei 120 milioane de membri ai 
ei condamnă încă o dată cu hotă- 
rîre poziția guvernului sud-african,

Lupta minerilor japonezi 
pentru apărarea 

intereselor lor vitale
TOKIO 3 (Agerpres). — La Tokio 

și-a încheiat lucrările al 32-lea Con
gres extraordinar al Federației sin
dicatelor muncitorilor din industria 
carboniferă. Congresul a împuterni
cit conducerea Federației să organi
zeze mari acțiuni de masă ale mi
nerilor pentru apărarea intereselor 
lor vitale. Primul val de acțiuni de 
masă ale minerilor va fi organizat 
la sfîrșitul lunii februarie — în
ceputul lunii martie.

Congresul minerilor a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care își 
exprimă solidaritatea cu minerii din 
Franța.

Sărbătoarea națională 
a! Ceylonului'.y

Poporul 
astăzi ziua 
ționale. Cu 14 ani în urmă, lin piața septembrie 1959 — se pronunță pen- 
centrală din Colombo, capitala țării, tru coexistență pașnică, pentru re-, 
a fluturat pentru întîia oară liber lății de prietenie cu țările socialiste, 
steagul național ceylonez. pentru înfăptuirea dezarmării gene-

Vreme de aproape patru veacuri rale și totale. Datorită politicii sale 
și jumătate, Cëylonul s-a aflat, pe 
rînd, sub stăpînirea colonială : a 
Portugaliei, Olandei și Angliei. Co
lonialiștii au jefuit fără cruțare bo
gățiile țării, frînînd dezvoltarea ei 
economică și storcînd de vlagă 
populația. - Dar lupta : împotriva asu
pritorilor n-a încetat nici un mo-

ceylonez sărbătorește ■ ranaike, asasinat mișelește de forțele 
independenței; sale na- reacțiunii interne și internaționale în

iubitoare de pace, Ceylonul și-a 
cîștigat un binemeritat prestigiu pa 
arena internațională.

Poporul romîn nutrește senti
mente de simpatie și solidaritate cu 
lupta poporului ceylonez pentru un 
viitor luminos. în- ultimii ani, între 

T- ---- - —--7, ----- — popoarele noastre s-au statornicit
ment pe „Insula mirodeniilor , cum legături prietenești și de colaborare ' 

rodnica; între cele doua țari au fost 
încheiate acorduri comerciale reci
proc avantajoase. Năzuințele noa
stre comune pe plan internațional, 
cît și sentimentele de prietenie care 
unesc popoarele romîn și ceylonez — 
a spus acum cîteva zile tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prile- ' 
jul prezentării scrisorilor de acre
ditare de către ministrul Ceylonului . 
în R. P. Romînă, — creează un te
ren favorabil dezvoltării relațiilor 
dintre țările noastre.

De ziua independenței Ceylonului, 
poporul romîn își reafirmă senti
mentele prietenești față de poporul ; 
ceylonez, urîndu-i din toată inima • 
succese în lupta pentru întărirea 
independenței naționale, pentru 
pace și progres.

mai este denumit Ceylonul.
în noile condiții internaționale de 

după cel de-al doilea război mon
dial, caracterizate prin apariția și 
dezvoltarea sistemului mondial so
cialist, odată cu avîntul puternicei 
mișcări de eliberare națională în 
întreaga Asie, forțele patriotice din 
Ceylon și-au intensificat lupta, si
lind în cele din urmă Anglia să re
cunoască independența Ceylonului 
în cadrul Commonwealth-ului.

Poporul ceylonez, pășind cu însu
flețire la înlăturarea înapoierii eco
nomice moștenite de la colonialism, 
dezvoltă colaborarea economică cu 
țările lagărului socialist.

în politica sa externă, actualul 
guvern al Ceylonului, prezidat de 
d-na Sirimavo Bandaranaike, ca și 
guvernul prezidat de S. Banda-

Răspunsurile amiralului S. G. Gorșkov la întrebările 
unui corespondent al ziarului „Pravda“

MOSCOVA 3 (Agerpres).MOSCOVA 3 (Agerpres). — Zia- Mării Negre devenite capete de. primul și al doilea război mondial, 
rul P.RAVDA publică următoarele pod ale N.A.T.O. , în concepția șa asupra mijloacelor-,

: a războiului, a- .-. 
supra posibilităților actuale, ami- • 
ralul englez a rămas în urmă cu
cei puțin un sfert de veac. Coman-:- 
dantul forțelor navale britanice din. 
Marea Mediterană ar trebui să știe. ■ 
mai bine ca oricine că în condițiile •• 
unui război racheto-nuclear noțiu
nea de blocadă este nerealistă și 
absurdă. Rachetele nu pot fi blo- 
cate și tocmai ele vor lovi mijloa-- • 
cele cu care Holland-Martin are de 
gînd să „localizeze" și să „distrugă“ 
flota noastră din Marea Neagră, să- 
„împiedice“ ieșirea ei în Marea Me-, 
diterană.

Această declarație a fost făcută, 
chipurile, în scopul sprijinirii Tur
ciei. Dar la noi, la ruși, în aseme- 
rea cazuri se spune în popor : „A 
face un serviciu așa cum l-ar face 
ursul“. Atunci cînd ursul à văzut o 
muscă pe capul unui om, prieten ■ 
cu el, care dormea a vrut să-l -ajute 
și a ridicat o piatră pentru a omorî -, 
musca dar a omorît omul. Proce- • 
deul amiralului englez este aidoma 
acestui serviciu al ursului.

Este ciudat că conducătorii turci 
dau unor amirali străini zeloși 
peste măsură posibilitatea de a face 
declarații provocatoare pe terito
riul Turciei și că le permit să se 
joace cu soarta acestei țări.

Am vrea să....sperăm că cei-ce 
poartă răspunderea pentru politica 
__ LI — căreia oamenii sovietici, 
îi doresc numai bine și cu care 
Uniunea Sovietică ar dori să între
țină relații bune de adevărată bună-, 
vecinătate, țel spre care U.R.ȘIS. 
tinde. în mod neabătut — vor trage ' 
concluzii juste și nu vor permite . 
să se pună în primejdie soarta țării, ;' 
însăși existența^ ei.

în ultimul timp nu lipsesc decla- . 
rațiile impertinente din partea unor .. 
personalități militare americane, 
engleze și din alte țări membre, ale t 
N.A.T.O. De aceea nici declarația . 
lui Holland-Martin nu poate fi con- '. 
siderată ca un simplu punct de ve? .' 
dere personal. Fără îndoială că ea . 
este dictată de orientarea generală 
agresivă a politicii acestui bloc mi- .-

răspunsuri date unui corespondent în ce privește însă asigurările modeme de ducere 
al șău de amiralul S. G.. Gorșkov,, date de Douglas-Eric Holland-Mar- supra posibilități loi 
comandantul suprem al flotei mari-' 
time'militare a U.R.S.S.

ÎNTREBARE: Recent a fost dată 
publicității la Istanbul declarația 
amiralului Douglas-Eric Holland- 
Martin, comandantul șef al forțelor 
navale britanice. din Marea Medițe- 
rană, care a spus că „dacă ar iz
bucni un război, prima lovitură o va 
primi Turcia". „Dar de îndată ce 
vom primi un semnal de alarmă, a 
spus el în continuare, vom acorda 
ajutor, imediat și prin toate mijloa
cele prietenei și aliatei noastre Tur
cia". Ce părere aveți despre această 
declarație . a amiralului englez ?

RĂSPUNS : Amiralul englez are 
dreptate într-o anumită privință : 
dacă imperialiștii vor dezlănțui un 
război împotriva U.R.S.S. și a alia- 
ților ei, și tocmai la aceasta poate 
duce politica agresivă a țărilor 
N.A.T.O., prima lovitură a’armei 
rachetă sovietice nu va cruța, fi
rește, țările care, făcînd parte din 
blocurile militare ale puterilor oc
cidentale, și-au oferit teritoriile pen
tru amplasarea de baze militare 
străine și, prin urmare, nici Turcia. 
Din păcate, însă, amiralul nu a dez
voltat această idee justă. Dacă ar 
fi făcut-o, tabloul pe care ar fi fost 
nevoit să-l înfățișeze nu ar fi cores
puns cîtuși de puțin tonului lăudă
ros de care este pătrunsă declara
ția să'.. Mă văd obligat să .precizez 
ceea ce amiralul englez, din motive 
pe care'. el le; cunoaște, a trecut sub 
tăcere.

în calitate de comandant suprem 
al flotei maritime militare sovie
tice pöt decläfa cu toată răspunde
rea că chiar "numai forța racheto- 
nucleară de care

răspunsuri date unui corespondent

tin că la un semnal de. alarmă se 
va acorda imediat „ajutor“ Turciei 

; această asigurare va împovăra 
conștiința amiralului englez. Ade
vărul este însă că dacă Turcia ar 
continua să îndeplinească rolul ce 
i s-a rezervat în planurile blocurilor 
militare N.A.T.O. și C.E.N.T.O., în 
cazul în care agresorii ar dezlăn
țui, cu participarea Turciei, un 
război împotriva Uniunii Sovietice 
și a țărilor socialiste prietene cu 
ea, Turcia ar primi firește o lovi
tură racheto-nucleară. După aceas
ta „ajutorul“ pe care amiralul Hol
land-Martin îl promite cu atîta mă
rinimie Turciei nu va mai fi pro
babil necesar, întrucît nimeni nu 
va mai avea nevoie de el.

Doar amiralul nu poate să nu 
știe că dacă ar izbucni un război 
racheto-nuclear, chiar de la bun în
ceput teritorii imense ar fi supuse 
contaminării radioactive. Chiar și 
numai acest fapt face ca afirmația 
cu privire la ajutor să fie lipsită 
de sens, deoarece, din motivele men
ționate, un. asemenea ajutor nu va 
mai fi cu putință.

De altfel, cine va 
„ajutor ?“. Judecind 
celor spuse se poate 
prezentaritul suspus al amiralității 
engleze se referă la aliații Turciei 
din. N.A.T.O., și este de presupus Turciei *- 
că. printre ei și la Marea Britanie 
pe care o reprezintă. Dar-după cum 
s-a mai arătat în repetate rînduri, 
pe oricine ar atenta împotriva 
Uniunii Sovietice și a statelor ce îi 
sînt prietene, -îl așteaptă o contra- 
loyitură zdrobitoare. Ar fi util să 
amintim avertismentul dat. cu cîte- 

.. .. va zile în urmă de R. I. Malinov-
nucleară de care dispune flotă ski, ministrul Apărării al U.R.S.S., 
noastră din. Marea Neagră ar fi care a declarat că Uniunea Sovie- 
mai mult decît suficientă pentru à . tică este capabilă să șteargă de pe 
transforma în ruine țările din zona ^ata pămîntului cu o singură lovi

tură racheto-nucleară orice obiec
tive, toate centrele industriale și 
politico-administrative ale S.U.A. și 
să distrugă integral țările care și-au 
oferit teritoriile pentru amplasarea 
de . baze militare americane în ju- 
rul Uniunii Sovietice și altor țări ^ltar- Asemenea declarații se fad în

lor de rînd ai partidului socialist, 
se opune politicii lui Nenni și adep- 
ților -săi de scindare a unității mun
citorești..

Atitudinea comuniștilor va fi fixată 
de plenara C.C. al P.C.I. care se va 
întruni la 12 februarie. Italia are ne
voie, a declarat Palmiro Togliatti, 
de o adevărată coțitură spre stînga 
care să-' însemrie „rezolvarea pro
blemei participării oamenilor mun-

cialist un alibi prețios pentru a- 
bandonarea eforturilor de autono
mie față de comuniști".

în ce privește însă programul de 
guvernămînt, conducerea democrat- 
creștină nu înțelege să renunțe la ,, , - , - „ ... ,
vechile sale principii. îndeosebi în C11 a conducerea țarii, înfnngerea 

Moro : , putem monopolurilor și îndreptarea
i guvern de economiei naționale spre cerințele 

e loc pentru 'maselor largi"/ ■
w Donfrii rorrli ,7 rvror

acoi'da acest 
după sensul 

deduce că re

mod vădit pentru a încuraja-pe- 
partenerii minori ai S.U.A. și Angliei 
din blocul N.A.TiO., pentru, a-is.t 
stimula și mai . mult în pregătirile . 
militare și sporirea cheltuielilor dé

în culise între diferitele cu- 
din partid, congresul parti- 
democrat-creștin a recoman- 
constituirea unui guvern 

compus 
social-de- 
și spri- 

în par-

mai scandalos huzurul bogătașilor, 
în lîndurile cărora se accentuează 
formele de parazitism și descompu
nere. Pe de altă parte, ea nu numai 
că n-a lecuit, dar a accentuat 
vechile tare ale dezvoltării capi
taliste în Italia : șomajul de masă, 
mizeria unor largi pături de țărani 
și muncitori agricoli, contrastul din
tre nordul industrial și sudul slab 
dezvoltat, insuficiența tot mai tra
gică a sistemului de învățămînt, 
specula sîngeroasă ce se face cu 
locuințele, cu energia electrică, cu 
transporturile etc.

Față de eșecul alianțelor cu par
tidele situate la dreapta lui, par
tidul democrat-creștin încearcă 
acum, cu prețul unor concesii mi
nime, să-și prezinte politica într-un 
ambalaj mai atrăgător. în 
scop ,el se adresedză, diipă 
a spus Moro, partidului socialist 
ca „unei rezerye la care 
pentru obținerea unui 
mai stabil al puterii“.

Acțiunea proiectată 
totodată atingerea, vech.iului țel al 
reacțiunii catolice din Italia : scin
darea adîncă a maselor muncitoa
re prin ruperea alianței dintre co
muniști și socialiști și izolarea ce
lor două partide muncitorești 
unul de celălalt. „Dacă - partidul 
democrat-creștin ar refuza să în
cerce experiența, a declarat Fân
tâni la congres, ea și-ar arunca 
aliații ei tradiționali, locial-deino- 
crații și republicanii, spre un front 
popular... și ar da partidului so

politica externă, ] 
că, .în. perspectiva unui 
ceri'țru-stîn.ga, ,,riu < 
neutralism" . :(la .care 
nenniștii). In politica 
a făcut aluzie într-o formă ambi
guă și reticentă la o posibilă na
ționalizare a surselor de energie 
și la alte reforme marginale.-

Precizîndu-și poziția în legătură 
cu congresul partidului democrat- 
creștin, conducerea partidului so- 

a 
în 

„partidul socialist în- 
înlesnească formarea

cialist, reunită la 2 februarie, 
dat publicității un comunicat 
care arată că 
țelege să 
unui guvern care să se angajeze 
într-o acțiune de reînnoire democra
tică și de destindere internațio
nală..."

Totul arată însă că de fapt nu 
este vorba de „reînnoire“, sau de „o 
cotitură spre stînga", ci de intenția 
de a se da o fațadă de stînga unui 
guvern șubred, unei politici discre
ditate, în scopul dublu : a) de a 
menține bazele acestui guvern și de 
a continua vechea politică și b) de 
â împiedica formarea unei strînse 
unități a forțelor democratice, sin
gura cale pentru a obține o adevd- 

acest rată-înnoire în viața politică a Ita- 
'cuiri' liei. Soluția preconizată arată șu- 

brezirea pozițiilor partidului demo
crat-creștin, care se vede nevoit să 
recurgă la o asemenea- manevră și 
totodată ilustrează rolul nefast al 

urmărește liderilor din aripa' dreaptă a'Parti
dului Socialist, condusă de Nenni’, 
care acceptă rolul de „șalvatori" de 
ultimă oră ai principalului partid al 
reacțiunii italiene. Este semnificativ 
că odată cu comunicatul Conducerii 
P.S.I., ziarul „Avanti" a publicat de
clarația grupului de lideri socialiști 
de stînga — Tulio Vechetti, Lelio 
Basso și alții — în care aceștia își 
exprimă dezacordul cu unele puncte 
de vedere din acest comunicat. 
După cum se știe, to-omai acest 
grup, exprimînd dorințele membrl-

face apel 
■echilibru

guvern de economiei naționale spre cerințele 

se referă Pentru realizarea . unei astfel-de 
internă el cotituri, a spus el, e nevoie de .uni

tatea tuturor muncitorilor comu
niști, socialiști și, catolici, a tuturor 
forțelor democratice ale țării în- 
tr-un efort unic — îndreptat împo
triva monopolului politic al parti
dului democrat-creștin, spre înfăp
tuirea progresului-social în țară, a 
coexistenței pașnice și a dezarmării 
generale și totale, în relațiile inter
naționale.

Unele ziare reacționare au jubi
lat în legătură çü manevra inițiată 
de partidul democrat-creștin cu 
sprijinul nenniștilor, considerînd că 
pe această cale se;va da o lovi
tură partidului comunist, cea mai 
influentă forță politică' din Italia. 
Se poate spune că acele ziare își 
fac iluzii, fiindcă partidul comunist 
va milita în continuare pentru 
unirea forțelor democratice și în 
primul rînd pentru realizarea uni
tății,- jos, la bază, cu socialiștii.

Cu tot caracterul ei limitat și cu 
toate că tinde de fapt la dezbina
rea forțelor democratice, cotitura 
spre stînga a' conducerii democrat- 
creșfi’ne trezește îngrijorarea cercu-' 
rilor celor ' nidi-reacționare din Ita
lia și din străinătate, care văd în ea 
un început de -cedare în'iață presi
unii forțelor -populare. Partidul neo
fascist M.S'.I. ă și' jSublicat un co
municat în care ' atuză congresul 
democrat-creștin de „a fi- cedat în 
fața marxismului" (1). In rîndurile 
partidului democrat-creștin- Scelba, 
Gonella, Andreotti și alți lideri ai 
aripei de dreapta și-au exprimat 
îngrijorarea ca alianța cu socia
liștii să nu altereze privilegiile cla
selor posedante și fidelitatea abso
lută a guvernului italian față de po
litica celor mai agresive cercuri ale 
coaliției atlantice.

G. PASTORE

socialiste. Amiralul englez și" cei 
care se află în spatele lui ar face 
o greșeală ireparabilă dacă' ar con
sidera că acest avertisment nu se 
referă la ei.'

ÎNTREBARE,:. Amiralul Holland- război, ... ;
Martin ;.a^ flfifmat : „Vom localiza Aceste ■ declarații ale persoria.îită- 
flota rusă îp Marea Neagră și o vom tilor militare din-- Occident urmâ-U- 
distruge. Dispuriem de planuri pen- resc - de asemenea - să producă im- -L 
tru-a preveni in. caz ele război ieși-- • Tt • •• e • 'rea .flotei ruse,prin- strîmtori, în preste asupra Umunn Sovwtrce. în- 
Marea Mediterana". Cum. apreciați ■ această privință-trebuie să se spună '/ 
această afirmație ,a amiralului en- foarte clar ca ele nu își ating-- 
glez? scopul.

RĂSPUNS: Esté greu de spus ce Declarații de genul ..celei făcute/' 
’ ' recent .de. amiralul, englez arată,

încă o dată ce valoare, au afirma-. • 
țiile făcute uneori/de reprezentanții.'- 
oficiali ai Occidentului că sînt peti- ' 
tru dezarmare, pentru însănătoșirea 
situației internaționale. Aceste de
clarații nu pot fi calificate altfel 
decît ca provocatoare.

Dar, domnule amiral, dacă vreți 
război, -aflați că Uniunea Sovietică 
dispune de toate mijloacele necesare 
pentru a se apăra și pentru a-și ' 
apăra aliații, pentru a da o lovitură 
zdrobitoare, nimicitoare, agresori-,/ 
lor care vor dezlănțui războiul,

-o9<> , „

predomină în această declarație : 
simpla lăudăroșenie sau lipsa de 
răspundere ? .

Se naște întrebarea: cum intențio
nează amiralul .englez să închidă 
strîmtorile Mării Negre, să „locali
zeze“ și să „distrugă" flota noastră 
din Marea Neagră ? Crede el că ar 
putea să stea călare pe aceste strîm- 
tori șiș să le blocheze prin această 
manevră, de cavalerie ? Este însă 
greu de crezut că amiralul contează 
pe aptitudinile sale. în această di
recție. Această concepție, face parte 
din metodele cu care au fost duse

Chester . Bowles este nevoit
să recunoască»*V •

YORK 3 (Agerpres). _ — cele mai generoase programe de a-NEW YORK 3 (Agerpres). — < „ _____ , -
După cum anunță' agenția .United jutor sau cele mai strălucite dis- 
Press lnternatipna!^consilierul, pre- cursuri rostite în Adunarea Gene-

ra-lă • °-n-u- »“ » ™ 
Minnesota, în fața unei asistențe de 
1.500 de persoane compuse din 
personalități ale vieții publice și 
ziariști, a declarat că Statele Uni
te nu trebuie să adopte o politică 
de amenințări la . adresa țărilor care 
primesc ajutor economic american, 
dar care nu sînt de acord cu poli
tica S.U.A.

„Statele Unite nu pot controla 
viitorul evenimentelor mondiale“, a 
spus Bowles, subliniind că „nici

folos dacă nu; vom înțelege forțele 
fundamentale care pun în mișcare 
popoarele și guvernele în făurirea 

. istoriei vremurilor noastre”. Printre 
aceste „forțe fundamentale" Ches
ter Bowles a enumerat „trezirea po
poarelor Africii, Asiei și Americii 
Latine spre o mai mare libertate și 
„prosperitate“ și „ridicarea Uniunii 
Sovietice' la rangul ei prezent ca 
una din cele mai mari puteri in
dustriale și militare“.
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In sprijinul Cubei revoluționare

HAVANA 3 (Agerpres). — Teatrul 
National din Cuba a prezentat în pre
mieră la Havana piesa lui Al, Miro- 
dan, „Celebrul 702." Rolurile princi

pale au fost interpretate de Jose An
tonio Rivero, Carlos Badias și Ofelia 
Nunez, Piesa s-a bucurat de un fru
mos succes.

Poporul nostru aniversează astăzi 
cu bucurie un important eveniment 
— împlinirea a 14 ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică.

încheiat la scurtă vreme după 
cucerirea deplină a puterii de stat 
în patria noastră de către oamenii 
muncii, Tratatul romîno-sovietic 
consfințește și consolidează rela
țiile de prietenie, alianță și colabo
rare frățească dintre cele două po
poare și țări.

Oamenii muncii din patria noas
tră nutresc sentimente de profundă 
dragoste față de poporul sovietic, 
ai cărui glorioși fii, luptînd eroic 
pentru zdrobirea hitlerismului, și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea 
patriei noastre din .robia fascistă. 
Văzînd în poporul sovietic prietenul 
său cel mai apropiat, poporul ro- 
mîn consideră alianța și colabo
rarea cu Uniunea Sovietică, cu cele
lalte țări ale lagărului socialist, 
drept o cucerire de preț, garanția 
de nădejde a independenței și secu
rității sale, a construirii cu succes 
a socialismului și comunismului.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu profundă admirație 
marile succese obținute în toate do
meniile de Uniunea Sovietică, suc
cese al căror bilanț strălucit a fost 

-făcut la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. ; ei sînt însuflețiți în munca 
și lupta lor de mărețele perspective 
deschise în fața poporului sovietic 
de noul Program al P.C.U.S., planul 
construirii primei societăți comu

niste din istorie.
Tratatul romîno-sovietic, pe care-1 

aniversăm azi, constituie o expresie 
a relațiilor de tip nou, care s-au 
statornicit trainic între țările socia
liste — relații bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, pe intr-ajuto
rare frățească și sprijin reciproc. 
Așa cum arată tovarășul N. S. 
Hrușciov, „prietenia sovieto-romînă, 
bazată pe principiile internaționa
lismului proletar, este puternică și 
de nezdruncinat. Noi avem interese 
comune și un țel comun: construi
rea socialismului și comunismului, 
pe noi ne unește marea învățătură 
marxist-leninistă. Noi, ca cei mai 
aprdpiați frați și tovarăși care 
luptăm pentru aceeași cauză, îm
părtășim împreună și bucuriile, și 
durerile, sîntem întotdeauna gata 
să venim unul înjyutorul celuilalt“.

' Rodnicia acestor relații s-a vădit 
cu putere în tot cursul acestor ani. 
Colaborarea cu Uniunea Sovietică a 
avut și are pentru țara noastră o 
importanță hotărîtoare, care se vă
dește cu atît mai mult cu cit 
înaintăm în construcția socialistă. 
An de an, a crescut sfera relațiilor 
economice și a schimburilor co
merciale, U.R.S.S. ocupînd primul 
loc în comerțul exterior al țării 
noastre. în viitor, ele vor lua o și 
mai mare extindere, potrivit acor
durilor încheiate pentru livrări re
ciproce de mărfuri în 1961—4965 
și pentru acordarea de către 
U.R.S.S., în perioada 1961—1968, 
de ajutor tehnic R. P. Romîne în 
construirea unor întreprinderi in
dustriale, precum și protocolului pri
vind livrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1962, semnat zilele trecute. 
Sprijinul multilateral acordat de 
Uniunea Sovietică în cadrul rela
țiilor de colaborare și intr-ajuto
rare este nu numai masiv ca volum, 
dar și îndreptat în mod constant 
către direcțiile-cheie pentru făuri
rea noii orînduiri, pentru rezolvarea 
cu succes a problemelor creării ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui, ale industrializării socialiste, 
ale ridicării țării noastre la nivelul 
țărilor celor mai avansate. Astfel, 
cu ajutorul Uniunii Sovietice, potri
vit Directivelor Congresului al III- 
lea al P.M.R., se construiește noul 
centru siderurgic de la Galați — 
obiectiv principal pe viitorii 10 ani 
ai -programului de perspectivă — 
care în faza finală va produce circa 
4 milioane de tone oțel anual.

Prin munca sa însuflețită și bucu- 
rîndu-se de avantajele colaborării 
din cadrul sistemului mondial socia
list, poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, a ‘ 
obținut într-un termen istoricește 
scurt, realizări de seamă care au 
schimbat în mod radical fața țării. 
Dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată și o agricultură înapo
iată, ea s-a transformat într-un stat 
cu o industrie în continuă dezvol
tare, cu o agricultură mecanizată, 
cu o cultură înfloritoare și în 
care nivelul de trai al oamenilor 
muncii este în

Se dezvoltă
continuă creștere, 
neîncetat relațiile

dintre R.P. Romînă și Uniunea So
vietică în domeniul științei, culturii 
și artei. Schimbul de delegații cul
turale, vizitele oamenilor de ști
ință, literatură și artă au contribuit 
la cunoașterea reciprocă a realiză
rilor științifice și culturale și la a- 
propierea continuă a popoarelor 
ambelor țări.

O puternică demonstrație a rela
țiilor frățești romîno-sovietice și, în 
același timp, o contribuție de sea
mă la dezvoltarea continuă a cola
borării reciproce dintre partidele și 
țările noastre, în interesul ambelor 
popoare, la consolidarea coeziunii 
marii comunități a țărilor socia
liste, a constituit-o vizita făcută în 
Uniunea Sovietică, în vara anului 
trecut, de către delegația de partid 
și guvernamentală a R. 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Această 
s-a transformat într-o 
sărbătoare a prieteniei 
vietice, a scos încă odată în 
dență unitatea deplină de vederi a 
partidelor și guvernelor celor două 
țări în toate problemele relațiilor 
sovieto-romîne, ale construirii so
cialismului și comunismului și ale 
vieții internaționale. „Partidele și 
țările noastre — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la mitin
gul prieteniei sovieto-romîne de la 
Moscova — merg cu hotărîre, nea
bătut, în cadrul lagărului socialist, 
pe calea marxism-Ieninismului, 
umăr Ia umăr, ca tovarăși de nă
dejde, ca frați buni, de nedespărțit, 
în lupta pentru triumful cauzei co
munismului și păcii“.

Tratatul romîno-sovietic are o în
semnătate deosebită ca instrument 
de pace și securitate internațională. 
Exprimînd năzuințele popoarelor 
lor și ale întregii omeniri, U.R.S.S., 
R. P. Romînă și celelalte țări socia
liste promovează cu hotărîre o po
litică iubitoare de pace, bazată pe 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite. Țările socialiste mili
tează neobosit pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internațio
nale litigioase, pentru zădărnicirea 
uneltirilor cercurilor imperialiste 
agresive, pentru lichidarea defini
tivă a sistemului colonial, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, mijlocul radical de stator
nicire a unei păci trainice.

Poporul romîn aprobă cu căldură 
eforturile neobosite și inițiativele 
guvernului sovietic în lupta sa tita
nică pentru preîntîmpinarea răz
boiului și asigurarea păcii. Spriji
nind activ propunerile sovietice, 
țara noastră își aduce propria con
tribuție la promovarga coexistenței 
pașnice și colaborării internațio
nale. în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre U.R.S.S. și R. P. Ro
mînă, cele două țări ale noastre 
condamnă politica de stimulare a 
revanșismului și militarismului în 
Germania occidentală, se pronunță 
cu hotărîre pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania, pen
tru normalizarea, pe această bază, 
a situației din Berlinul occidental. 
Militînd neabătut pentru apărarea 
păcii, Uniunea Sovietică și R. P. Ro
mînă, toate țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, consideră 
ca o înaltă datorie față de popoarele 
lor și pacea generală să-și întă
rească necontenit capacitatea de 
apărare pentru a fi gata să dea 
riposta cuvenită oricăror amatori 
de aventuri militare. Țările socia
liste continuă, totodată, eforturile 
pentru salvgardarea și consolidarea 
păcii.

în actualele condiții internațio
nale, cînd forjele socialismului și 
păcii precumpănesc asupra forțelor 
reacțiuriii și războiului, cînd siste
mul mondial socialist a devenit 
factorul determinant al evoluției 
evenimentelor internaționale, răz
boiul poate fi preîntîmpinat, cauza 
păcii poate fi cu succes asigurată.

Astăzi, la cea de-a 14-a aniversare 
a Tratatului romîno-sovietic, po
porul nostru își reafirmă hotărîrea 
fermă de a păzi ca lumina ochilor 
prietenia și alianța frățească cu 
marele popor sovietic și cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, de a face 
totul pentru continua lărgire a re
lațiilor prietenești între țările noas
tre. Cu acest prilej, poporul romîn 
transmite un călduros salut oame
nilor sovietici, urîndu-le din toată 
inima noi și mari succese în lupta 
pentru îndeplinirea hotărîrilor isto
ricului Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S., pentru construirea comu
nismului, pentru pace în lumea în
treagă.

P. Romîne, 
Gheorghe 

vizită, care 
adevărată 

romîno-so- 
evi-

Libertate Lui Antoine Gizenga !
® Colonialiștii vor să însceneze un proces împotriva 
eroului poporului congolez ® Cîrdășie între autorită

țile O.N.U. și guvernul marionetă al lui Chombe
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — 

Agenția France Presse, citind 
cercuri parlamentare congoleze, a- 
nunță că Antoine Gizenga a fost 
transferat în noaptea de vineri spre 
sîmbătă din lagărul militar Binza 
în localitatea Moanda de pe coasta 
Atlanticului, în apropiere de Kitona. 
Agenția Associated Press, relatînd 
despre acest transfer, arată că el a 
fost efectuat sub o puternică pază.

Agenția Associated Press lasă să 
se înțeleagă că transferarea lui Gi
zenga a fost hotărîtă de autoritățile 
de la Leopoldville în urma creșterii 
impetuoase a mișcării de protest 
împotriva arestării discipolului lui 
Lumumba.

„Potrivit informațiilor existente, 
Antoine Gizenga va fi acuzat de ac
tivitate scizionistă și incitare la re
beliune a unităților militare din 
Stanleyville", a declarat la 2 fe
bruarie corespondentului din Cairo 
al agenției Ceteka cunoscutul avo
cat Amin Fahim din R.A.U., care 
îl va apăra pe Antoine Gizenga, la 
rugămintea sa, în procesul ce se 
pare că i se înscenează.

„A acuza pe continuatorul lui 
Lumumba de încălcare a unității 
Congoului, a subliniat Amin Fa
him, este mai mult decît ciudat, 
de vreme ce Antoine Gizenga a ce
rut ca o condiție principală pentru 
participarea sa în guvernul cen
tral să se pună capăt scindării 
Congoului. în ce privește acuzația 
de incitare la rebeliune a unităților 
militare din Stanleyville, trebuie 
spus că ea este absolut neînteme
iată deoarece aceste trupe nu erau 
subordonate lui Gizenga, ci ge
neralului Lundula".

După cum se știe, cercurile reac
ționare congoleze și presa impe
rialistă i-au atribuit cu mare vîlvă 
tot lui Gizenga răspunderea pentru 
uciderea unor misionari belgieni 
în nordul Katangăi. Aceste calom
nii menite să submineze prestigiul 
forțelor patriotice congoleze s-au 
dovedit a fi absolut neîntemeiate.

Generalul Lundula care s-a înapo
iat recent dintr-o călătorie la Kon- 
golo, unde a avut loc masacrul, a 
declarat că în această localitate și 
în împrejurimi au fost uciși nu 
numai misionarii belgieni, ci și „nu
meroși cetățeni pașnici de către 
jandarmii, lui Chombe, care înain
te de a se retrage din această lo
calitate au comis un măcel sălba
tic, dînd foc caselor și omorînd 
pe toți cei ce nu sînt katanghezi“. 
După cum a arătat Lundula, uni
tățile armatei naționale congole
ze au luptat, dimpotrivă, împotriva 
bandiților lui Chombe.

Pe de altă parte, Chombe primește 
noi întăriri prin Rhodesia de nord 
și Angola. După întîlnirea de la 2 
februarie între Chombe și Dumon- 
tet, șeful adjunct al operațiunii ci
vile a O.N.U. în Congo, s-a căzut de 
acord să fie create două comisii 
mixte compuse din membri ai „gu
vernului" katanghez și reprezen
tanți ai O.N.U. Aceste comisii .nu au 
nicidecum sarcina de a suprave
ghea alungarea din Katanga a mer
cenarilor străini, așa cum au pre
tins în urmă cu cîteva zile unele 
oficialități ale O.N.U. de la Leopol- 
ville. Potrivit unui comunicat ofi
cial katanghez, aceste comisii vor 
avea pur și simplu sarcina „de a 
constata că jandarmeria katanghe- 
ză este comandată în întregime de 
katanghezi”. Cu alte cuvinte, repre
zentanților O.N.U. li se cere să con
firme vechile declarații ale lui 
Chombe că, chipurile, mercenarii 
nu ar deține posturi de comandă în 
armata sa.

Sub semnul
celei de-a 14-a ani-Cu prilejul 

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Uniunea Republici
lor Soviet-ice Socialiste și Republi
ca Populară Romînă, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P. Romîne. Permiteți-mi, 
se spune în telegramă, să-mi ex
prim convingerea că prietenia so- 
vieto-romînă se va dezvolta și pe 
mai departe spre binele popoare
lor noastre și în interesul păcii 
și socialismului.

*
Cu același prilej, Corneliu Mă- 

nescu, miniștrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Romîne, a trimis o te-

Premiera unei piese 
rominești ia Havana

Acțiuni pentru pace ale studenților din S.U.A.
NEW YORK 3 (Agerpres). — După 

cum relatează săptămînalul „THE 
WORKER", o serie de organizații 
studențești din Statele Unite — 
Uniunea studenților pentru pace, 
Studenții pentru o politică nucleară 
sănătoasă. Studenții pentru apăra
rea societății democratice, secțiu
nea de tineret Philadelphia a Comi
tetului prietenilor păcii, Comitetul 
de coordonare din Boston și altele 
— au dat publicității un apel în care 
cheamă pe studenții iubitori de 
pace din întreaga țară să se întru
nească la Washington în zilele de 
16 și 17 iebruarie la o adunare pen
tru a cere „să se pună capăt cursei 
înarmărilor“ și „o nouă orientare în 
politica externă".

Cu acest prilej va avea loc 
un marș pe străzile Washingto
nului care se va încheia cu un mi
ting public. Printre cei ce urmează 
să ia cuvîntul la miting sînt Nor
man Thomas, lider al Partidului So
cialist American, și Emil Mazey, se
cretar trezorier al Sindicatului unit 
al muncitorilor din industria de au
tomobile din S.U.A.

Proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile 
R.P. Rumine și R.S. Cehoslovace la O.N.U.

NEW YORK 3 (Agerpres). — După cum se știe, Adunarea Generală 
a O.N.U.' urmează să ia în discuție plângerea Cubei privind amenin
țările pentru pacea și securitatea internațională rezultînd din noile 
planuri de agresiune și acte de intervenție din partea guvernului Sta
telor Unite ale Americii împotriva guvernului revoluționar al Cubei. 
In legătură cu aceasta, delegațiile R. P. Romîne și R. S. Cehoslovace 
au depus următorul proiect de rezoluție :

Adunarea Generală,
Adînc îngrijorată de situația în

cordată existentă în regiunea Mării 
Caraibilor, a cărei continuare 
poate mări pericolul pentru pacea 
și securitatea internațională.

Reamintind că scopul O.N.U. 
constă în întărirea relațiilor de 
prietenie pe baza principiului ega
lității și autodeterminării popoare
lor, precum și a 
treburile interne

neamestecului în 
ale vreunul stat,

Opinia publică 
solidară cu

Cheamă insistent guvernul S.U.Ä. 
să înceteze amestecul în treburile 
interne ale Republicii Cuba pre
cum și toate acțiunile îndreptate 
împotriva integrității teritoriale și 
a independenței politice a Cubei,

Cheamă guvernele Cubei și 
S.U.Ä. să rezolve divergențele exis
tente între ele cu ajutorul ’mijloa« 
celor pașnice, pe calea tratativ' 
lor și fără a recurge la forță.

latino-americană
Cuba eroică

Unor profanatori 
ai culturii

Sinistre vă sînt glumele ! 
Cum ? N.A.T.O. pe Acropolă ? 
...Doar dacă-i schimbă 

numele
Cu-acela de Necropolă!

MARCEL BRESLAȘU

S.U.A. un grup de șomeri aștep- 
tind în fața Uzinelor din Chica
go zile în șir, cu speranța de a 
fi angajați.
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BRAZILIA. După cum anunță agen
ția Prensa Latina, primul ministru 
al Braziliei, Tancredo Neves, a de
clarat că sprijină pe deplin poziția 
delegației braziliene condusă de 
ministrul de Externe, Santiago Dan- 
tas, la conferința O.S.A. Se știe că 
delegația Braziliei a refuzat să vo
teze pentru rezoluția impusă de Sta
tele Unite de excludere a Cubei din 
organismele O.S.A.

ECUADOR. Aceeași agenție trans
mite din Quito, capitala Ecuadoru
lui, că președintele Arosemena a 
trimis ministrului său de Externe, 
Acosta Yepez, care a condus dele
gația Ecuadorului la Conferința de 
la Punta del Este, o telegramă în 
care își exprimă deplina satisfacție 
față de poziția delegației la Confe
rință. „Ecuadorul, spune el, nu va 
aproba nici o dată rezoluția de ex
cludere din O.S.A., care nu are nici 
o bază legală, și care constituie o 
violare a principiilor promovate de 
țara noastră".

CHILE. Senatorul democrat creștin 
Rodomiro Tomic, care s-a înapoiat 
de la conferința de la Punta del 
Este, unde a asistat în calitate de 
observator al partidului său, a de
clarat că această conferință a de
monstrat că „sancțiunile propuse 
.împotriva Cubei au un caracter vă
dit ilegal“. In legătură cu planuri
le și uneltirile S.U.A. împotriva Cu
bei și a popoarelor latino-america- 
ne, Tomic a spus că „nici în Ame-

rica mersul istoriei nu poate fl oprit 
șl sistemul interamerlcan trebuie să 
accepte ideea coexistenței pașnice 
a unor regimuri diferite".

Tomic a încheiat subliniind că 
tendința de „a transforma O.S.A. în- 
tr-un fel de gardian al sistemului 
economic în vigoare este lipsită de 
orice bază și se sprijină numai pe 
egoism, lăcomie și exploatare“.

Manifestație la Havana cu ocazia 
lichidării analfabetismului în întrea« 
ga Cubă.

Cresc dificultățile economice
<>•<>

De ce a fost amînat pentru a șasea oară 
zborul orbital al cosmonautului american

în lumea capitalului
3 (Agerpres). — Admi-NEW YORK 

nlstrația nationals pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului cosmic 
a dat publicității o declarație oficială în 
care se spune că amînarea pentru a șa
sea oară a lansării cosmonautului ame
rican Glenn într-un zbor orbital în jurul 
Pămîntului se datorește „dificultăților teh
nice'". In declarajie se spune că la ra
cheta „Atlas 109 D", care trebuia să pla
seze pe orbită capsula cu Glenn, s-a des
coperit o infiltrafie în rezervorul de car
burant. Carburantul s-a infiltrat prin stra
tul izolator spongios care separă rezer
vorul de carburant de rezervorul de oxi
gen lichid.

Potrivit relatărilor presei americane, 
defecțiunile rezervoarelor de carburant 
pun sub semnul întrebării valoarea a 50 
la sută dintre rachetele balistice inter
continentale militare „Atlas“ care se află 
în prezent pe rampele de lansare din 
Statele Unite. Ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" anunjă că tot o scurgere din 
rezervorul de carburant, a provocat, 
printre altele, amînarea lansării navei cos
mice „Ranger III" în direcția Lunii.

Un reprezentant al companiei „Gene
ral Dynamics", care produce rachetele 
„Atlas“, a declarat reprezentanților pre
sei că el nu cunoaște cauzele scurgerii 
carburantului în rachetele de acest tip.
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Cine împiedică formarea guvernului 
de coaliție

PRABANG 3 (Agerpres).

al Laosului

§. IL A. : 0 pătrime din 
metalurgică — complet

producția 
paralizată

anglia: viața continuă
să se scumpească

Luang i---------------;
— Audiența fixată pentru 2 februa
rie primului ministru, prințul Su- 
vanna Fumma, la regele Laosului 
nu a avut loc. Liderii grupului de 
la Savannaket au împiedicat în ul
timul moment sosirea primului mi
nistru la Luang Prabang. După cum 
s-a aflat, în noaptea de 1 spre 2 
februarie, prințul Boun Oum a tri
mis prințului Suvanna Fumma o te

prieteniei romîno-sovietice
realizării politicii externe leninis
te a Uniunii Sovietice, victoriei 
cauzei socialismului și a păcii.

★
Cu prilejul celei de-a 14-a aniver

sări a Tratatului romîno-sovietic, 
Consiliul General A.R.L.U.S. a trimis 
Asociației de Prietenie Sovieto-Ro- 
mîne — Moscova — o telegramă 
în care se transmit felicitări și urări 
de noi succese în activitatea Aso
ciației pentru dezvoltarea și întări
rea. continuă a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări.

★
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Sîm

bătă seara ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova, Nicolae Guină, a 
vorbit la postul de televiziune în le
gătură cu aniversarea Tratatului 
romîno-sovietic.***' WM. —— ---- — - --- -- .--- — .

legramă de felicitare lui A.A. Gro-
mîko, ministrul Afacerilor Externe MOSCOVA 3 (Agerpres). — Cu 
al U.R.S.S. ............... - - ■ ■ • •

Folosesc această ocazie — se
arată în telegramă — pentru a ___ . ... .
vă ura noi succese în activitatea roului Consiliului General A.R.L.U.S., 
dv. rodnică, dedicată dèzvoltârii și și Evgheni Afanasenko, ministrul 
în viitor a relațiilor de prietenie și învățămîntului al R.S.F.S.R., preșe- 
colaborare dintre țările noastre, dintele Consiliului de conducere al

prilejul aniversării Tratatului ro- 
mîno-sovietic, acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinte al Bi-

Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mînă, scriu în paginile ziarului „Iz- 
zestia“ din 3 februarie despre în
semnătatea acestui tratat.

*
IAȘI. în aula Bibliotecii Centrale 

„Mihail Eminescu" a avut loc 
sîmbătă o adunare organizată de 
Consiliul regional A.R.L.U.S., consa
crată aniversării Tratatului romîno- 
sovietic.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Ion Niculi, președintele Consiliului 
regional A.R.L.U.S. Despre impor
tanța Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între 
R. P. Romînă și U.R.S.S. a vorbit 
prof. univ. Cristofor Simionescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, rectorul Institutului 
Politehnic din Iași.

A luat cuvîntul și prof univ. Ion 
Șandru, prorector al Universității 
„Al. I. Cuza”.

Cu același prilej a avut .loc o a- 
dunare și la Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Cluj la care au luat 
cuvîntul acad. Raluca Ripan și prof, 
univ. Ioan Baciu.

legramă, în care se cerea ca o con
diție pentru sosirea acestuia din 
urmă la Luang Prabang, să opreas
că „ofensiva“ de la Nam-Ta" și să 
retragă unitățile armatelor unite pe 
pozițiile inițiale.

Procedînd astfel, grupul de la 
Savannaket a creat o nouă piedică 
artificială în calea formării guver
nului de coaliție al Laosului. Pen
tru nimeni nu este un secret fap
tul, că armatele acestui grup, spri
jinite de detașamente tailandeze și 
de alte detașamente străine, au a- 
tacat primele unitățile guvernului 
legal și Neo Lao Haksat, inclusiv 
în regiunea Nam-Ta. în prezent, 
cînd ofensiva rebelilor a eșuat, la 
Vientiane se face tapaj susținîn- 
du-se că partea adversă a încălcat 
acordul cu privire la încetarea fo
cului și se încearcă să se salveze 
situația prin refuzul de a duce în 
continuare tratative cu privire la 
crearea unui guvern de coaliție.
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NEW YORK. Comen- 
tînd capitolul consa
crat problemelor eco
nomice în mesajul la 
„Starea Uniunii", ros
tit recent de președin
tele S.U.A. Kennedy, 
senatorul Scott (statul 
Pennsylvania) spu
nea : „Frazele fru
moase nu pot ascun
de unele fapte extrem 
de neplăcute. în pre
zent șomajul este mai 
ridicat decît acum un 
an. Costul vieții s-a 
urcat. Programul în 
domeniul agriculturii 
a fost fără efect".

Reflecțiile sumbre a- 
supra actualei situații 
economice a Statelor 
Unite, făcute de acest 
senator și de alți 
membri ai Congresu
lui S.U.A., sînt confir
mate de numeroase 
date cuprinse în arti
cole de specialitate' 
publicate de presa 
americană. Revista 
„U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT“
mintește că în prezent 
mai mult de o pătri
me din capacitatea de 
producție a industriei 
metalurgice a S.U.A.

a-

a fost 
plet.
YORK 
zează 
industriei oțelului 
fost anul
1.300.000 de tone sub 
nivelul atins în 1960. 
„Anul 1961 a fost al 
patrulea într-o serie 
continuă în care uzi
nele siderurgice au 
funcționat mult sub 
capacitatea lor", scrie 
ziarul prevăzînd că 
anul viitor „aceste u- 
zine vor funcționa din 
nou cu mult sub ca
pacitatea lor de pro
ducție".

paralizată com- 
Ziarul „NEW 
TIMES" preci- 
că producția 

a
trecut cu

Urmările recesiunii în industria siderurgică 
vesf-germană

Conducerea concernului Salzgit
ter — Braunschweig, aflată în pro
prietatea statului vest-german, a a- 
nunțat că datorită recesiunii care se 
resimte în industria siderurgică 
vest-germană, în cursul lunii fe
bruarie va fi închisă mina „Worth- 
lah" din apropiere de Salzgitter-Oh
lendorf, iar mina „Hannoversche 
Treue“ își va reduce considerabil 
extracția de minereu

Consiliul întreprinderii a comuni
cat că drept urmare a închiderii mi
nelor sau reducerii extracției de 
minereu, într-un viitor apropiat, 
peste 1.000 de muncitori din minele

și întreprinderile siderurgice ale a- 
cestui concern vor fi concediați.

în același timp în R.F.G. se inten
sifică lupta oamenilor muncii împo
triva urmărilor nefaste ale recesiu
nii, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață.

86 la sută din cei 250.000 de mun
citori metalurgiști din landul Ba
den-Wiirtenberg s-au pronunțat în 
cadrul referendumului organizat de 
Sindicatul metalurgiștilor pentru 
declararea unei greve. Ei'cer o ma
jorare cu zece la sută 
și prelungirea duratei 
anual.

a salariilor 
concediului

LONDRA 3 (Agerpres). — Ministe
rul de Finanțe al Angliei a publicat 
la 2 februarie o Carte Albă din care 
reiese că guvernul inlenfionează să 
ducă în continuare politica de redu
cere a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Judecind după Cartea Albă, guver
nul consideră că sporirea salariilor ar 
fi justificată numai în cazul în care 
muncitorii ar accepta „o muncă mal 
încordată sau condiții mai grele 
muncă“ sau ar renunja la drepturile 
sindicale.

Or, în ultimele 12 luni viaja
scumpit cu 5 la sută în Anglia și con
tinuă să se scumpească.

de 
lor

s-a

Noi acte teroriste 
ale fasciștilor O* A. S« 

în Algeria

VARȘOVIA. în capitala Poloniei a 
avut loc o conferință de presă la care 
au fost prezentate ziariștilor polo
nezi și străini noi documente demas- 
cînd activitatea actualului secretar de 
stat de la Bonn, Hans Globke, partici
parea lui la elaborarea și înfăptuirea 
politicii fasciste de ocupație în Polo
nia și în alte țări ale Europei.

RIO DE JANEIRO. Termenul de 
valabilitate a acordului braziliano-a- 
merican cu privire la înființarea pe 
insula braziliană Fernando Noronha a 
unei baze pentru proiectile teleghidate 
și la transferarea acestei insule către 
S.U.A. pe termen de cinci ani a ex-

pirat. După cum relatează ziarele bra
ziliene, Brazilia a refuzat să prelun
gească acordul. Conform prevederilor 
acordului, după expirarea termenului 
de cinci ani, toate instalațiile monta
te de americani la această bază ur
mează să treacă la dispoziția Brazi
liei.

LONDRA. Direcția sălii de concerte 
„Albert Hali" din Londra a refuzat să 
închirieze această sală pentru ținerea 
adunării festive cu prilejul ani
versării a 90 de ani dc la nașterea lor
dului Bertrand Russell, filozof englez 
și cunoscut fruntaș al vieții publice. 
Direcția sălii „Albert Hali" își moti-

ca in timpul 
„ar putea fi tulburată ordi-

vează refuzul prin aceea 
adunării 
nea publică".

ROMA. Populația Italiei numără 
50.463.762 dc locuitori, anunță Institu
tul central de statistică care a publi
cat primele date oficiale ale celui 
de-al zecelea recensămînt general al 
populatiéi” din Italia, organizat la 15 
octombrie 1961.

BEIRUT. Agenția France Presse a- 
nunță arestarea lui Assăd el Așkar, 
fost șef al Partidului popular social, 
principalul răspunzător pentru încer
carea neizbutită de lovitură de stat din 
Liban din 31 decembrie.

ALGER 3 (Agerpres). — Cores
pondentul din Alger al agenției 
France Presse relatează despre mo
dul barbar în care O.A.S.-iștii l-au 
ucis pe Mustafa Fodil, vechi mem
bru al Partidului Comunist Alge
rian, care se afla internat în spital. 
O.A.S.-iștii au pătruns în camera 
bolnavului și au tras asufiÿfo \mai 
multe focuri de revolver.

In cursul zilei de vineri autorită
țile franceze au anunțat că legă
tura directă de telecomunicații în
tre Alger și Marsilia a fost între
ruptă, în urma avarierii cablului 
submarin care leagă cele două ora
șe. în cercurile oficiale — relatează 
France Presse — se afirmă că este 
vorba de un sabotaj al O.A.S. De 
asemenea, legăturile telefonice din
tre Oran și Alger au fost întrerupte 
în urma unei puternice explozii 
care s-a produs la centrala telefo
nică din Oran.

Se semnalează, de asemenea, nu
meroase atacuri ale O.A.S. al căror 
mobil a fost jefuirea unor case de 
bani. Totalul sumelor furate vineri 
se ridică la peste 100.000 franci noi. 
--------------- —-------- ÜMI
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