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Alexandru (de la Ion

e nevoie să extindem me- lor în cotețe mobile. In a- Cobadin ne-ar putea da, roți de la unele pluguri și

Premiera 
artiștilor 
amatori

La parterul 
noilor blocuri

Sala cu 850 de locuri a cinematografului ce se va deschide peste 
citeva zile în cartierul Floreasca din Capitală.

I. A. GAGARIN, primul pilot-cosmonaut, a plecat în dimineața zilei de 6 februarie din Ghana în Liberia.

ROBERT KENNEDY, ministrul Justiției al S.U.A., care vizitează Japonia, a fost obiectul unor puternice manifestații ostile, organizate de studenții Universității Waseda din Tokio.

urmă în acestei

tenis.
fost înzestrate 

valțuri, polizoa- 
talpă etc.

Curs de pregătire 
a președinților 

de gospodării colectivePrima zi de tabără
In cadrul acțiunii de școlarizare 

a cadrelor de conducere din gospo
dăriile colective din regiunea Cluj 
un număr de 283 președinți au luat 
parte la un curs de scurtă durată 
organizat la centrele școlare agri
cole din Bistrița și Turda. Ei au 
făcut cunoștință cu diferite metode 
de lucrare a pămîntului și îngrijire a 
animalelor, cu problemele legate de 
retribuirea muncii în raport și cu 
producția obținută în sectorul ve
getal și animal ș.a.

în prezent un asemenea curs este 
urmat de alți aproape 100 președinți 
de gospodării colective.

4 PAGINI - 20 BANI

IN URMA PUTERNICEI DEMONS
TRAȚII DIN FAȚA AMBASADEI A- 
MERICANE LA DJAKARTA, guvernul S.U.Ä. s-a văzut nevoit să revoc® permisiunea acordată avioanelor o- landeze, transportînd întăriri pentru garnizoana din Irianul de vest, de a folosi ca puncte de escală bazele americane situate în Oceanul Pacific..

casnice, elec- Noile unități

să de Florian Pîrjol, au început selecționarea semințelor de ovăz, mazăre și porumb. S-a și pregătit sămînța necesară de porumb hibrid, cu care se vor însămînța cele 200 ha. de pe care colectiviștii din Furculești și-au propus să realizeze 5.000 kg. porumb boabe la hectar, în cultură neirigată.Totodată, în atelierele gospodăriei au fost reparate 62 pluguri, 45 grape și 22 prășitori, cu care se va lucra pe acele porțiuni de teren unde lucrările nu pot fi executate cu mijloace mecanizate (de la Radu Neăgu, colectivist).

Lucrări de modernizare

oferit să 
întocmi- 
de pen- 
personal

— în acest an, în întreprinderile 
forestiere din regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară continuă să se ex
tindă mecanizarea lucrărilor din 
pădure. Din cele 19 funiculare care 
se vor introduce anul acesta, prime
le două au și fost instalate : la în
treprinderile forestiere Toplița, 
Gheorghieni și Odorhei se lucrează 
la montarea altor funiculare.

toiul
ca poștașul 
pensia Au 
surorile de 
Constantina

Membrii gospodăriei colective din Furculești, raionul Alexandria, .se pregătesc intens în vederea muncilor de primăvară. O vie activitate desfășoară colectiviștii repartizați să lucreze la grădina, de legume și zarzavaturi. Ei au însămînțat în răsadnițe, pe o suprafață de 100 m.p. sămînță de varză de vară, iar pe 200 m.p. sămînță de roșii timpurii.Membrii brigăzii a treia, condu-
Cea mai tînără unitate a întreprinderii „Adesgo" din Capitală este se ia de blănuri artificiale, intrată recent în funcțiune. Ea va produce anual 100.000 m.p. de blănuri.Din fire și fibre sintetice se execută aici sortimente variate de imitații de blănuri. Noile produse realizate pentru prima oară în țara noastră sînt tricotate, ceea ce le conferă un grad înalt de asemănare cu cele naturale. (Agerpres)

medic 
tor a) 
care 
bolnava să 
lipsă de 
vorbă în vorbă, a aflat 
că e singură. Și, cu 
timpul, doctorifa Elena

ORAȘELE ALGER ȘI ORAN au fost centrul acțiunilor fasciste desfășurate de elementele ultracolonialiste din organizația O.A.S. împotriva populației pașnice. După cum relatează agenția France Presse, la 5 februarie s-du comis 10 noi atentate care au provocat moartea a 6 persoane și rănirea altor cinci.

șl de conducă- 
unei instituții 

se îngrijea ca 
nu ducă 

nimic. Din

S.M.T.-uri și G.A.S.-uri etc., astfel încît chiar din această lună să fie lichidată rămînerea în urmă și să se asigure oțelăriilor cantitățile sporite de fier vechi de care au nevoie. Cu sprijinul organizațiilor de partid, al organelor sindicale și U.T.M. din întreprinderi și de la sate, al sfaturilor populare este necesar să se identifice și să se pună în valoare noi surse de fier vechi care să ia operativ calea uzinelor siderurgice. A aduna cu grijă fiecare bucățică de fier vechi și a o preda unităților I.C.M. este o îndatorire patriotică a fiecărui colectiv de întreprindere. Tineretul, care a colectat în toate regiunile țării însemnate cantități de fier vechi, este chemat să continue această acțiune gospodărească.Pentru a intensifica acțiunea de colectare a fierului vechi, ministerele >și direcțiile generale, sfaturile populare, sînt chemate să îndrume și să vegheze ca toate întreprinderile pe care le tutelează să încheie neîntîrziat contractele privind livrarea de fier vechi către unitățile I.C.M. și să asigure îndeplinirea întocmai — decadă cu decadă — a prevederilor acestor contracte. Trebuie arătat că în momentul de față există încă întreprinderi care tărăgănează încheierea contractelor .cu unitățile I.C.M.-ului.în interesul lărgirii acestei acțiuni, este necesar ca ministerele și direcțiile generale, procedînd cu discernământ și simț de răspundere, să urgenteze formalitățile de casare a unor mașini și utilaje scoase din uz. La Direcția generală S.M.T. din Ministerul Agriculturii. s-au adunat și stau nesoluționate un mare număr de dosare de casare. E de la sine înțeles că rezolvarea lor operativă ar face ca depozitele oțelăriilor să primească importante cantități de fier vechi.în aceste zile, în toate regiunile țării s-au deplasat pe teren colective formate din delegați ai I.C.M. și ai ministerelor, care au sarcina să urmărească încheierea contractelor, să accelereze predarea ritmică a fierului vechi și să urgenteze întocmirea documentelor de casare. Aceste colective trebuie să se bucure de tot sprijinul organelor locale de partid și de stat, al organelor sindicale și U.T.M.în permanență, organele întreprinderii de colectare a metalelor trebuie, să asigure, prin măsuri bine chibzuite, preluarea operativă a cantităților de fier vechi colectate și expedierea lor ritmică spre oțelării.

întreprinderile forestiere din re
giune vor fi înzestrate cu noi fie
răstraie mecanice și tractoare. O a- 
tenție deosebită se acordă în acest 
an ridicării indicelui de mecaniza
re la încărcat și descărcat. între
prinderile vor fi dotate cu 20 auto- 
remorci cu instalații de trolii pen
tru încărcare.

C&le discutate la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști au stîrnit un viu interes printre membrii gospodăriei colective din comuna noastră. Pe marginea recomandărilor și Chemării Consfătuirii s-au purtat discuții însuflețite. O atenție deosebită au acordat colectiviștii noștri problemelor privind creșterea păsărilor. Unele din acestea au fost tratate într-o serie -de articole apărute de cu- colec- radio-

la întreprinderile unde 
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vechi- 
La ie- 
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pregă-

Voinescu a ajuns s-o 
viziteze și în calitate 
de prietenă.

Fusese greu bolnavă 
Directoarea spitalului 
a sfătuit-o să se pen
sioneze. Aveașivîrsta 
Elena N muncise în 
multe locuri O soră 
de ocrotire de la po
liclinica de adulfi, Ma 
ria Ispas s-a 
se ocupe de 
rea dosarului 
sie. A lost

Teste 20 de tipuri de veioze și becuri în forme și culori diferite, circa 15 sortimente de a- parataje pentru instalații electrice — acestea sînt cîteva din noile modele realizate de industria electro-tehnică, pe baza sugestiilor făcute de consumatori la cel de-al IlI-lea Pavilion de mostre. Noile produse au și apărut în magazine.

La Uzinele chimice ro mine din 
Capitală se desfășoară, lucrări de 
reutilare a întreprinderii și de mo
dernizare a producției.' Pînă acum 
au fost montate trei benzi automa
te pentru confecționarea cizmuli- 
țelor de cauciuc, dintre care una 
a început să producă. Acestea asi
gură o calitate superioară a produ
selor șt contribuie la sporirea pro
ductivității muncit. De asemenea, 
au mai fost date în funcțiune 30 
de prese automate pentru produ
cerea pantofilor de

Secțiile au mat 
cu utilaje noi ca : 
re, mașini de croit

in premiera 
„Ana Lu- 
în inter- 
artiștilor 

din între-

La recoltatul stufului în Delta Dunării
(Foto : Agerpres)

Mecanizatorii din brigada a 8-a de la S.M.T. Slobozia, care deservesc gospodăria colectivă din comuna Gh. Lazăr, raionul Slobozia, sînt gata să înceapă muncile agricole de primăvară. Ei au executat în atelierele gospodăriei lucrările de repafații la cele 7 tractoare, 14 pluguri de tractor și celelalte mașini agricole. Primii care au terminat reparațiile au fost mecanizatorii *• Vasile Drăgueanu,. :Neagu și Vasile Mocanu 
Iordănescu, colectivist).
PENTRU GRĂDINĂ DE

Locuiește într-unul 
din cartierele Constan
tei. A trecut multă 
vreme de cînd i s-a 
prăpădit bărbatul. Era 
singură. Nici copii 
n-avea. Cînd se în
torcea de la lucru n-o 
aștepta nimeni. Cîte- 
odată. Elena N. se gin- 
dea ce-o să se intim- 
ple dacă va cădea bol
navă là pat ? Cine o 
va îngriji atunci ? 
Prieteni nu prea avea

Viata avea să-l dea 
răspuns la întrebare 
într-o zi s-a îmbolnă
vit. internată în spital 
a fost 'înconjurată cu 
atenție tovărășească 
de doctori, de surori 
îngrijită bine cu dra 
goste Pînă aici, nimic 
neobișnuit

în timpul convoies 
center o vizita direc
toarea spitalului. In 
dubla sa calitate : de

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Ieri dimineață pe Bd. Lenin din Brașov s-au deschis 3 noi magazine — de articole trice și de sticlărie, comerciale, aflate la parterul unui complex de blocuri, sînt amenajate cu mult gust. Aici se practică forme noi de prezentare a mărfurilor și de servire a cumpărătorilor.

Crește gradul de mecanizare 
a lucrărilor forestiere

1.000 DE MUNCITORI PANAMEZI de la docurile din Cristobal, proprietatea .Companiei Canalului Panama, aflat în stăpînirea S.U.A., au încetat lucrul cerînd sporirea salariilor. Compania a trecut la amenințări cu concedierea masivă, dar muncitorii continuă greva.

EMURLA SABRI, președintele G.A.C., 
GHERGHINA MANOLIU, colectivistă, 
OCTAVIAN SPÎNU, inginer zootehnic, 
DUMITRU SATMARICI, secretarul comi
tetului comunal de partid, ANTON ERE- 
MIA, tractorist, BADIN RASIM, brigadier 
zootehnic, din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ din comuna Coba- 

dîn, regiunea Dobrogea

urma să i se 
lească bolnavei 
mea în muncă 
șirea din spital 
N. a avut 
til pentru 
să-i aducă 
ajutat-o și 
ocrotire 
Coza și Elena Obrescu

Elena N. nu se mai 
simte singură In viata 
ei au apărut prieteni 
noi.

Și în/elegem emoția 
cu care ne-o scris.

„Mă socoteam sin
gură pe lume. Nici 
n-am știut cili prieteni 
adevărati sînt în iurui 
meu, qata să-mi dea 
ajutor în r-lipe grele 
Sînt tineri cu. suflet 
bun și ales crescuți în 
timpurile noastre Le 
mulțumesc".

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
■ în acest an, în întreprinderile

Dezvoltarea în ritm susținut a 
wSly . economiei națio-

S re teme e 'Snale este nemi-î- Z_ locit legată dev zznn r^n iii cresterea produc- ției de metal a tării. Mai mult metal înseamnă avînț industrial, progres tehnic, mașini, mai multe bunuri materiale — într-un cuvînt putere economică crescîndă.Industria noastră siderurgică va produce în acest an — conform prevederilor planului de stat — pește 2,5 milioane tone oțel — o producție de 9 ori mai mare de- cît cea realizată în 1938. Pentru realizarea acestor sarcini sporite, oțelării depun eforturi intense, se străduiesc să folosească mai bine capacitatea de producție a agregatelor, să scurteze timpul de elaborare a șarjelor. Eforturile lor trebuie sprijinite printr-o bună a- provizionare cu materie primă, îndeosebi cu fier vechi — „pîinea“ cuptoarelor. Iată de ce colectarea și predarea fierului vechi — acțiune de mare însemnătate economică — trebuie să se desfășoare mai intens și să capete o mai mare extindere.în prima lună multe colective au strîns și au I.C.M. însemnate vechi. Merită relevate obținute în această direcție uzinele de fabrica de țevi Roman feriștii din cadrul direcțiilor gionale C.F.R. Iași și Cluj, și-au realizat riguros sarcinile le reveneau prin plan în legătură cu colectarea și predarea fierului vechi.Trebuie spus însă că există destule întreprinderi care, deși dispun de importante cantități de fier vechi, nu procedează cu grija gospodărească cuvenită în ce privește strîngerea și trimiterea lui spre oțelării. Uzinele „23 August“- București, uzinele de construcții metalice și mașini agricole Bocșa, fabrică de vagoane Arad și alte unități, industriale nu și-au realizat în luna ianuarie sarcinile privind colectarea fierului vechi, în- greunînd astfel aprovizionarea o- țelăriilor. Unele întreprinderi, de pildă fabrica de zahăr din Giurgiu, sînt mult rămase în ce privește îndeplinirea sarcini.Există posibilități ca de strîngere a fierului vechi să capete o largă extindere în fiecare întreprindere, pe șantierele de construcții, în unitățile C.F.R., în

Invățînd din experiența anilor frecuți — cînd am constatat că unele îngrijitoare neglijau să facă amestecul furajelor, am organizat pentru acest an o echipă de furajare. Această echipă uruiește concentratele pe care le depozitează în boxe separate, pe sortimente, amestecîndu-le apoi conform normativelor, după care Ie repartizează fiecărei îngrijitoare în funcție de numărul păsărilor pe care le are în primire.Ca să hu hrănim păsările numai cu ceea ce scoatem din magazie, toda de întreținere a ceastă privință, S.M.T. contra cost, o serie de mașini agricole scoase din uz, pentru a putea confecționa, în atelierele gospodăriei, cotețe mobile.Pentru încălzirea puilor vom folosi anul acesta becuri cu raze infraroșii. Vrem ca în acest an, cînd noi punem accent pe creșterea puilor de frigare, să livrăm pentru aprovizionarea orașului Constanța și a stațiunilor de pe litoral pui în vîrstă de 2—3 luni, în greutate de 1,5 kg. fiecare. Crescînd astfel de pui, în mai multe serii, aprovizionare a oamenilor muncii veniți la odihnă și vom spori veniturile gospodăriei noastre.Ca să realizăm ceea ce ne-am propus avem nevoie de cadre calificate în creșterea păsărilor. Toate colectivistele din sectorul avicol își vor îmbogăți cunoștințele la cursuri special organizate în cadrul gospodăriei, iar cele ce vor lucra la incubatoare vor face practică — o perioadă de timp — la stațiunea de incubație a U.R.C.C. din Coba- din. Venind vorba de incubația artificială trebuie să spunem că incubatoarele gospodăriei, fabricate la fostul Centru mecanic din Otopeni, ne dau multă □ătaie de cap. Electromotoarele nu sînt bine bobinate, din care cauză, anul trecut, în incubatoare nu s-a asigurat o ventilație suficientă, umiditatea a fost mai mare decît cea indicată, fapt care s-a răsfrînt asupra procentului de ecloziune.Discutînd aceste probleme, luînd măsurile amintite mai sus, colectiviștii din Cobadin sînt hotărîți ca în acest an să crească cel puțin. 700 păsări la 100 de hectare.

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii“).— Spec
tatorii pileșteni au 
vizionat zilele tre
cute 
opereta 
gojana" 
pretarea 
amatori 
prinderile și insti
tuțiile din ■ Pitești. 
Printre interpreți 
se află Ion Cim- 
poeșu-strungar, Co- 
stache Dumitru-in- 
giner petrolist, Pe- 
truța Nicolae-iunc- 
ționară, Elvira Mo- 
roianu • profesoară 

și alții.

CEI 70.000 DE MUNCITORI ai uzinelor de automobile „Fiat" — cea mai mare întreprindere din Italia — au declarat grevă la 6 februarie. Muncitorii-de la „Fiat" și de la alte uzine au organizat o impunătoare manifestație pe străzile centrale ale orașului Torino.

PREDEAL (trimisul „Scînteii“). — Marți s-a deschis aci tabăra internațională studențească, cuprinzînd 1.600 de studenți. Deschiderea festivă a avut loc dimineața pe stadionul orașului. Tinerii au pornit apoi să petreacă prima zi de tabără după preferință : turiștii au mers într-o excursie pe Cioplea și Clăbucet ; mulți au ales pîrtiile de schi și săniuș.Programul casei de cultură cuprinde conferințe, audiții muzicale, prezentarea unor cărți etc. Studenții artiști amatori, împreună cu cei care studiază canto, arta dramatică etc., au stabilit un program de spectacole. Sălile de ping-pong, șah și alte jocuri sînt de asemenea pline. Artiștii amatori ai uzinelor „Metrom“ din Brașov au prezentat aci un spectacol.

rînd în „Scînteia", articole citite de sute de tiviști și audiate, prin mijlocirea stației de ficare, de toți locuitorii comunei.Gospodăria noastră crește de mai multă un număr însemnat de păsări. Anul trecut, pornind de la o matcă de 4.000 păsări, am scos 22.000 pui. In acest an vom crește 26.000 păsări, din care vrem să păstrăm, la sfîrșitul anului, pentru matcă, 5.000 găini. Pentru aceasta am luat încă de pe acum măsurile necesare. Ne-am preocupat, îndeosebi, de prevenirea boli-L» «”“2 ia “LS M " OiMT dorite în creșterea păsă- Kp/ I II liiVJ I rilor din cauza unor pier- Xfflț 11 11deri provocate de boli, ÆZæ nț mm m am început să executăm /""Va Iii 1Ü L I o serie de lucrări de de- ËÜSgSaM__ j|||£n Inzinfecție în întreaga fer- 53mă de păsări. Răzuim pereții și pardoseala cotețelor, le dezinfectăm cu soluție de sodă caustică, le văruim. In toamnă am arat padocurile după ce în prealabil am împrăștiat var nestins. In padocuri vom executa încă o arătură adîncă. In legătură cu prevenirea bolilor este necesar să fim sprijiniți de organele raionale și regionale. Sîntem în perioada cînd procurăm ouă pentru cele patru incubatoare de volum pe care le avem. Sfatul popular raional, cît și cel regional, ar trebui să ne ajute să procurăm ouă de la- acele -unități care cresc păsări de reproducție, unde organele sanitar-veterinare au exercitat un control riguros.
O atenție deosebită acordăm hrănirii păsărilor. Furajele cît mai variate, folosite în rații dé hrană echilibrate, duc la obținerea unor producții mari de ouă și carne. Pentru a îmbogăți rația cu proteină, vom folosi de la abatorul din Constanța — pe baza înțelegerii cu I.R.I.C. — supa pe care abatorul o prepară din subprodusele rezultate. Totodată gospodăria a procurat un separator de lapte. Laptele tras îl vom folosi în hrana puilor. Vom face un amestec de concentrate cu brînză și lapte acru. Pentru a da păsărilor furaje bogate în vitamine, am luat și alte măsuri. La moara cu ciocane a gospodăriei facem făină de fîn, pe care o dăm păsărilor, în amestec. Avem însilozate cantități îndestulătoare de morcovi furajeri și am amenajat încăperi speciale în care punem Ia încolțit orz și ovăz. Ne-ar fi de mare folos o mașină de tocat bostănoase și rădăcinoase, pentru procurarea căreia ar trebui să ne ajute sfatul popular regional.

a acestui an, de întreprinderi predat unităților cantități de fier rezultatele de .Republica" din Capitală, de ce- re- care ce

Pregătiri pentru muncile 
de primăvară

In secția sculârle a uzinelor „9 
Mai” din Capitală, brigada con
dusă de Ilie Gheorghe este apre
ciată pentru rezultatele pe care 
le obține în producție. In ultima 
lună, brigada a realizat economii 
de diferite materiale în valoare 
de peste 5.000 lei.

Se extinde metoda de călire 
prin curenți de înaltă frecvență PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Călirea superficială a pieselor prin curenți de înaltă frecvență se aplică cu bune rezultate la uzinele „1 Mai“ Ploiești. Această metodă a contribuit la reducerea timpului de călire a pieselor și la îmbunătățirea calității acestei operații. Prețul de cost al tratamentului termic este astfel mai scăzut.în ultimul timp s-au luat măsuri pentru extinderea acestei metode tehnologice moderne. în acest scop se montează în prezent două instalații noi. S-au studiat piesele care vin la secția tratamente termice, stabilindu-se peste 100 repere la care există posibilitatéa aplicării metodei de călire superficială prin curenți de înaltă frecvență.De la începutul anului și pînă în prezent s-a și introdus călirea prin curenți de înaltă frecvență la aproape 10 repere de la utilajul petrolier fabricat în uzină, urmînd ca în lunile următoare sa se introducă metoda și la alte piese.

Articole
de La dispoziția populației urmează să fie puse în curînd și alte noi modele de articole prezentate la Pavilion, printre care candelabre, aspiratoare de praf, ventilatoare, fiare de călcat cu regulator de căldură etc.Pentru confecționarea noilor modele sînt folosite pe scară largă masele plastice, de culori diferite, care dau un aspect _______ plăcut produselor și asigură o rezistență jficiale mârilâ- (Agerpres)

în satele regiunii Crișana
Noi gospodarii 

colective
ORADEA (coreșp. „Scînteii"). — 

Intovărășiții din satul Chier, raionul 
Ineu, au transformat întovărășirea 
agricolă din comuna lor in gospodă
rie colectivă. Ei au pășit pe această 
cale după ce au vizitat gospodăriile 
colective din Șicula, Ineu, Tîrnava 
și din alte comune învecinate unde 
au avut multe lucruri bune de vă
zut. In același timp, organizația de 
bază a desfășurat o largă popu
larizare a Chemării și a celorlalte 
documente ale Consfătuirii pe țară a 
colectiviștilor. Noua gospodărie co
lectivă. numără 572 familii cu o su
prafață de aproape 1500 ha. pămînt.

De asemenea, în satul Chișlaca, 
din același raion, întovărășirea s-a 
transformat în gospodărie colectivă. 
In această gospodărie, aproape 300 
de familii de țărani muncitori și-au 
unit o suprafață de 790 ha.

★
în ultimele zile au luat ființă gos

podării colective și în raionul Beiuș, 
ca, de pildă, la Crîncești, Ogești, 
Rotărești în care au intrat toți ță
ranii muncitori din aceste sate.

Tfrrrr g
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(Foto : Agerpres)

înșămînțat cantitatea de 13.000 kg. orz 
de primăvară, 5.000 kg. mazăre, 3.000 
kg. borceag, 5.000 kg. fasole etc. Sar
cinile din planul de producție al gos-

PLOIEȘTI (cor&sp.. „Scînteii"). — Biroul comitetului regional de partid a analizat zilele acestea felul cum se desfășoară învățămîntul de partid. Analiza făcută arată că membrii comitetelor raiopale și orășenești de partid participă în mai mare măsură la pregătirea propagandiștilor, conduc seminarii și lac expuneri în fața acestora, îi informează periodic a- supra problemelor actuale ale orașului sau raionului respectiv. Secretarii Comitetului raional de partid Buzău, de pildă, au vorbit în fața propagandiștilor despre lucrările consfătuirii pe țară a colectiviștilor și despre sarcinile care revin organizațiilor de partid din raion privind intensificarea muncii politice pentru colectivizarea agriculturii și întărirea ’ economico-organizatorică a gospodăriilor colective. Metode interesante folosește și Comitetul raional de partid Ploiești, care invită la pregătirea propagandiștilor conducători de întreprinderi pentru a face expuneri privind experiență pozitivă cîștigată de colectivele de muncitori în realizarea sarcinilor de plan.Biroul regional de partid — .în urma analizei făcute — a adoptat o hptărîre în care se prevede, printre .altele, ca membrii birourilor comitetelor raionale și orășenești de partid . șă controleze calitatea materialelor ce .se expun în fața propagandiștilor, să țină mai des lecții, să conducă .seminarii. în luna majrtie a.c., secția de propagandă și agitație a comitetului regional de partid va organiza două consfătuiri cu propagandiștii cercurilor de e- conomie concretă din industria petrolului și de utilaj petrolier, pe tema : „Cum .se asigură dezbgterea problemelor teoretice în cercurile de economie concretă, în strînsă legătură cu problemele producției",
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Constructorii de vase de la șantie-

rul naval din Galați au de realizat 
în acest an -o producție globală mai 
mare cu 25 la sută decît. în anul 
1961. îndeplinirea ■ acestor sarcini ................... .
constituie obiectivul principal al podar,iei colective au fost defalcate pe 

brigăzi și echipe. Biroul organizației de 
bază a organizat prelucrarea pe echipe 
și brigăzi a sarcinilor de producție și a 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Organizația. de bază din cadrul gospodăriei 1 colective din comuna Do- chia, raionul Piatra Neamț, se îngrijește de atragerea în rîndurile sale a celor mai buni colectiviști.în cursul anului .1061, organizația de bază a primit 13 membri de partid și 6 candidați. Printre noii membri de partid se numără Ana Bădulici și Ion Stan, fruntași în îngrijirea a- nimalelor gospodăriei', Vasile Voi
nica și Vasile C. Cazacu din brigada legumicolă și alții. în cursul lunii ianuarie, organizația de bază a mai primit în rîndurile sale încă 3 candidați de partid — pe Dumitru Gabor și Maria Păduraru din brigada de cîmp, precum și pe medicul veterinar Vasile Costea.în prezent, organizația de bază numără aproape 50 de membri și candidați de partid. Majoritatea dintre ei lucrează în lopurile importante de muncă din gospodărie.

TG. LAPI1Ș (coresp. „Scînteii“). — 
La exploatarea minieră Bălul, raionul 
Tg. Lăpuș, s-au ivit la începutul lunii 
ianuarie unele defeefiuni în realiza
rea ritmică a planului. Discutînd ope
rativ această situație, comitetul de 
partid a alcătuit un colectiv alcătuit 
din directorul exploatării, șeful ser
viciului producție, șefii de secții, pre
cum și secretarii organizațiilor de 
bază de la cele două mine.

Pe baza propunerilor făcute de co- 
I lectiv au fost luate o serie de măsuri 
i care au dus la îmbunătățirea muncii.

muncii politice pe care o desfă
șoară comitetul de partid de pe șan
tier. Studiind propunerile făcute de 
muncitori și tehnicieni cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan, comite
tul de partid a îndrumat conduce- ■ 
rea întreprinderii să se ocupe în 
mod deosebit de ridicarea nivelului 
.tehnic al .producției, de asigurarea 
asistenței tehnice ,p,e toate schimbu
rile și folosirea deplină a timpului 
de lucru.

In același scop, organizațiile de 
bază folosesc diferite forme ale 

' muncii politice de masă : agitatorii 
țin cu regularitate convorbiri și dis
cuții la locurile de muncă ; ga
zetele de perete, panourile și grafi
cele au căpătat un caracter concret, 
mobilizator, subordonat sarcinilor 
principale ale producției.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Pentru anul 1962 colectiviștii din 
Mereni au prevăzut să sporească pro
ducția de grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, lapte, ouă, carne, lînă etc. 
După aprobarea planului de pro
ducție de către adunarea generală, bi
roul organizației de bază a luat de în
dată măsuri pentru a contribui la mo
bilizarea tuturor membrilor gospodă
riei la îndeplinirea planului. Membrilor 
și candidaților de partid — repartizați 
în locurile cele mai grele și mai im
portante de muncă — li s-au repartizat 
sarcini concrete. în 
brii și candidații 
vișfii din Mereni 
mari pregătirile pentru începerea cam
paniei de însămînfări de primăvară. Ei 
au cărat la cîmp peste 1.800 tone gu
noi ; reparatul atelajelor și al unelte
lor a fost terminat. De asemenea, a 
fost selecționată și pregătită pentru
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Tineri cetățeni ai unui tînăr oraș. (Pe străzile orașului Victoria).
■■ ■ ■■■■' --------

frunte cu mem-
de partid, colecfi- 
au terminat în linii

De ce a rămas îo urmă 
creșterea porcilorGospodăriile colective din raionul Tecuci- au .acordat în ultimii ani .o atenție mai mare "dezvoltării sectorului zootehnic. Numai în anul care a trecut, numărul taurinelor proprietate obștească a crescut cu 3.600 capete. Dintre acestea 1.250 sînt vaci de lapte și juninci. Numărul toilor a icrescut de asemenea cu peste 10.000 capete. Cum stau însă lucrurile în privința creșterii p.pp cilor? Unele gospodării au dobîn- dit rezultate bune. Gospodăria colectivă' din Munteni, 'de exemplu, are în prezent 515 porci. Anul trecut această gospodărie a obținut peste 200:000 lei din vîn- zarea porcilor. în planul de producție pentru anul 19.62 este prevăzut să șe vîndă un număr mai mare de porci ; la sfîrșitul anului gospodăria va rămîne cu un efectiv ;de 600 capete.Rezultaite bune au .obținut în creșterea porcilor și gospodăriile colective din comunele Cîrlomă- nești, Tălpigi, Cudalbi. în raion există . îngrijitori cunoscuți pentițu priceperea cu care lucrează în acest sector; de pildă, Ion Neagu, de la G.A.C. Tălpigi. El a învățat la cursurile agrozootehnice cum să administreze furajele, cum trebuie îngrijiți porcii în taberele de vară, cum se pot obține sporuri de carne cu un consum minim de concentrate. Ton Neagu a reușit să obțină anul trecut cîte 16 purcei în medie de la fiecare scroafă.Astfel de exemple bune sînt însă puține în raion. Gospodării colective mari, cum sînt cele din comunele Ghidigeni, Movileni, Negrilești, nu îngrașă măcar cîte un porc la- suta de hectare. Oare nu au co'ndiții? Să ne oprim, de exehiplü, la G.A.C. „6 Martie“ din comuna' Drăgănești care are 1.000 ha;'de teren Aici, colectiviștii au construit o maternitate pentru 50 de scroafe. Dar cîte scroafe are gospodăria ? Doar șapte. Dacă socotim și purceii fălați de curînd, numărul total al porcilor gospodăriei ajunge abia la 40.— Avem de toate : porumb, sfeclă, construcții, bani, dar nu avem de unde cumpăra scroafe — spune tov. Ion Caiser, președintele gospodăriei,La contabilitatea gospodăriei însă se poate citi o adresă prin care li se face cunoscut celor din Drăgănești că li s-au repartizat spre cumpărare 35 de scrofițe de la G.A.S. însurățeii Au trec'jut luni de zile, dar, scrofițele ’ tot n-au fost cumpărate.Nici gospodăriile colective din Ghidigeni, Țcpu, Brăhășești și altele nu folosesc posibilitățile pe care le au pentru creșterea porcilor.în raionul Tecuci se cultivă suprafețe mari cu porumb, care constituie furajul de bază pentru creșterea porcilor. La secția agricolă a sfatului popular raional am găsit și un calcul . economic din care reiese rentabilitatea creșterii porcilor. Din păcate acest calcul nu l-au. aflat șiCum urmă

IN RAIONUL
TECUCI

Premierea unor comitete 
de

colectiviștii din raion, se explică rămînerea în în ce privește creșterea
----- O ®o

Colectivul fabricii „Munca textilă" 
din Capitală a introdus. în fabricație 
fibra artificială cuprama, din care a 
realizat pături mult apreciate de 
cumpărători.

în acest an, în afara noilor modele 
de pături, la „Munca textilă“ a înce
put producția unor stofe de mobilă în 
culori variate, din fibre cuprama. 
Noile produse vor îmbogăți sorti
mentele de stofe, de mobilă exis
tențe»

porcilor? în primul rînd prin faptul că rezolvarea problemelor de care depinde dezvoltarea acestui sector nu s-a bucurat de atenția cuvenită din partea organelor raionale de partid și de stat. Gospodăriile colective n-au fost îndrumate să prevadă în planurile anuale de pro- .ducție creșterea unui .număr mai mare de porci.Pentru anul acesta, ținînd seama de învățămintele Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, gospodăriile colective din raionul Tecuci au prevăzut în planurile de producție sporirea numărului de porci. Prevederile totale pe raion reprezintă •un mare pas înainte. Dar in unele gospodării n,u se folosesc toate posibilitățile existente (G.A.C. Ghidigeni, Brăhășești, Negrilești etc.). Este necesar ca în cel mai scurt timp comitetul raional de partid și sfatul popular raional să analizeze temeinic posibilitățile existente pentru dezvoltarea acéstei ramuri și să ia măsurile necesare.
GH. BALTA 

coresp. „Scînteii"

Recent, 120 comitete de stradă frun
tașe din raionul Lenin au fost premiate 
pentru activitatea lor susținută pe linie 
obștească și pentru ajutorul dat sfatului 
popular în acțiunile sale de gospodă
rire și înfrumusețare a raionului. Printre 
comitetele de stradă premiate sînt cele 
din circumscripțiile 57, 70, 85, 88, 129, 
157,

------0*0------

La Arad: $e extinderețeaua de apă și canalizare
Una din preocupările Sfatului popu

lar orășenesc Arad este extinderea re
țelei de apă și canalizare. Se acordă 
atenție introducerii rețelei de apă po
tabilă în cartierele mărginașe ale ora
șului — Grădiștea, Drăgășani și altele. 
Cartierul dintre strada Romanilor și 
rj.ul Mureș a fost complet canalizat.

Pentru extinderea rețelei de apă și 
canalizare, în anul 19.62 au fost alo
cate investiții în valoare de peste 3 
milioane lei.

Cu tot anotimpul rece, instalarea re
țelei de apă continuă și în prezent,

Stupina, un sătuc așezat in j- mijlocul unei păduri care se în- 
( tinde în plină cîmpie a raionului 
( Slatina, numără doar 32 de case. 

Pînă în anii puterii populare oa- f menii de aici trăiau izolați de 
ț restul lumii, mulți dintre ei nu f văzuseră încă orașul și nu um- 

blaseră vreodată cu trenul.f Aproape toți stupinenii erau 
[• analfabeți. Rar se încumeta cîte 
( un părinte să-și lase băiatul (de j- fete nici vorbă) să meargă prin 
( pădure 10 km. dus și întors, pînă 
)• în comună, la școala din Cîrlo- 
( gani. Pentru a merge la școală, 
( copiii trebuiau să treacă pe o ( parte din moșia unui oarecare f Totescu. Distracția lui era să-i 
[ urmărească din balconul conacu- J- lui și să-i amenințe cu pușca. Fi- 
f rește că pe-atunci, cînd lipseau 
( școlile în atîtea sate cu mult mai 
f mari, nimeni nu s-a gîndit să f facă școală în Stupina. In schimb, 
f perceptorii și jandarmii nu-l oco- 
[ leau cînd era vorba de dări și 

impozite.
( După eliberare, a fost numit 
[ aici un învățător tînăr care a 
ț început alfabetizarea vîrstnicilor, f iar pe copiii neștiutori de carte 
( i-a adunat în clasa I-a, într-o ț odăiță a socrului său. Tînărul se i căsătorise în sat.

Ä activitatea culturală
în perioada de iarnă, comisiile 

de femei din cartierele Capitalei 
desfășoară o bogată activitate cul
turală. Formele acestei activități 
sînt variate ; conferințe sanitare și 
cultural-educative, „Ora femeii“, 
seri tematice și seri literare, „Sfa
tul gospodinei“, simpozioane. în 
ultimele 2 luni, la „Ora femeii“,

ea, avea să ia ființă o 
și pentru întîia oară 
stupinenii la ei acasă 
ei, un radio cîntînd. 

fiecare seară, la

aproape un se- 
de cînd a luat 
nici măcar un 
putut urma la

După cîțiva ani, în sătucul cu 
32 de case s-a făcut și școală. 
Odată cu 
bibliotecă 
au văzut 
și pentru
De-atunci, în 
școală stăruie pînă tîrziu lumi
nile aprinse. Oamenii vin să as
culte o conferință sau muzică, să 
împrumute o carte sau să ci
tească împreună broșuri agroteh
nice din care învață să facă pă
mântul mai rodnic.

Dacă timp de 
col și jumătate, 
ființă micul sat, 
singur tînăr n-a
școală mai departe, în anii noștri 
s-au ridicat de-aici peste 20 de 
muncitori calificați, tehnicieni, 
agronomi.

Anul acesta, în primele trei 
clase învață 8 elevi. în clasa a 
IV-a nu sînt școlari pentru sim
plul motiv că în 1951, în sătuc 
nu s-a născut nici un copil...

O școală nouă în inima pădurii și un învățător la 8 copii ! Un 
cîntec nou, ivit prin partea locu
lui, se încheie astfel :

...,,Și-n pădure la Stupina
rA pătruns de-acum lumina 1“ i

I
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PETRE POPA j

a comisiilor de femei
de ie-

raionul 
de con
ți cetă-

au participat peste 11.000 
mei.

Comitetul de femei din 
1 Mai a organizat 2 cicluri 
ferințe pe teme pedagogice
țenești. In colaborare cu casa de 
cultură raională, a mai organizat o 
seară tematică pe problema educa
ției copilului.

Se împlinesc 150 de ani de la naște
rea marelui scriitor realist englez Char
les Dickens, aniversare sărbătorită de 
Consiliul Mondial aii Păcii.

Charles Dickens s-a născut în 1812, 
în familia unui mic funcționar al de
partamentului marinei, avînd prilejul să 
cunoască încă din 
copilărie realitatea 
sumbră a vieții din 
Anglia primei ju
mătăți a secolului 
al XlX-lea. Deși ur
mează la școală 
pînă la 16 ani, se 
poate spune totuși 
că adevărata școală 
a viitorului scriitor 
a consfituit-o viața. 
Activitatea lui de 
reporter l-a ajutat 
să înțeleagă falsita
tea democrației 
burgheze.

Atras de activita
tea literară, începe 
îm 1833 să publice 
schițe pe care le 
va aduna înfr-o cu
legere în 1836. 
(1836—1837) apare 
man „Documentele 
bului Pickwick" și 
1870, anul morții, 
iveală, neîntrerupt, 
pe regulate, o lungă serie de romane.

Ceea ce-i conferă operei sale un loc 
de frunte în patrimoniul culturii uni
versale 
șeșfe să 
critic, al 
rane lui.

Dickens creează în opera sa tipuri 
specifice societății capitaliste în dezvol
tare cum ar fi acela al lui Ralph 
Nickleby, burghezul hrăpăreț (în 
„Nicholas Nickleby“J, figura capitalis
tului Dombey (în -„Dombey și fiul“) 
ș.a. Profund dezamăgit de „democra
ția americană", ei o demască aspru în 
volumul „Note din America".

• Observator fin, Dickens atacă falsi
tatea familiei burgheze în care căsă
toria se reduce la o simplă tranzacție 
comercială (,,Dombey și fiul"). Tendin
țele sale democratice, opuse cohserva-

torismului, îl fac să se oprească asu
pra sistemului retrograd de învățămînt 
din acea vreme, arăfînd racilele lui și 
faptul că școala devenise un simplu 
obiect de antrepriză burgheză („Nicho
las Nickleby") ; el 
Ire cele mai iubite

Intîmplările pe care le vom povesti 
aci se ascund sub o frază simplă, a- 
proape banală. Deunăzi, în gazeta de 
uzină „Bumbacul“, se putea cili : „Așa, 
de pildă, tovarășa Vasilica Orban ți-a 
realizat planul în proporție de 120 Ia 
sută...“

Sînt atîtea muncitoare care-și depă
șesc planul, și într-un loc ca uzinele 
textile „7 Noiembrie“ se petrec atîtea 
lucruri interesante, îneît adesea o ga
zetă de uzină, ca să ie poată cuprin
de cît de cît, le rezumă în articole 
și fraze lacon-ce. Ne-arn oprit la nu
mele Vasilicăi Orban numai pentru că 
era primul dinfr-o listă înireagă, înși- 
rînd realizările secției răsucit-dublaf. 
Despre semnatarul articolului, ziarul 
uzinal nu dădea altă indicație decît 
că-l cheamă Ion Mirică.

Ce-a' li să publicăm odată un soi 
de „supliment“ la astfel de articole la
conice, să vedem cum a ajuns Vasilica 
Orban să-și depășească planul și cum 
a ajuns Ion Mirică să scrie despre ea ? 
Poate au ceva de adăugat.„Are ceva cu mine“

Vasilica Orban era codașa secției. 
Tntîrzia, lipsea, mașina la care lucra 
se defecta, nefiind bine îngrijită, iar 
Vasilica, avînd și ceva necazuri pe-a- 
casă, se certa de zor cu toată lumea 
și în primul rînd cu maistrul, un anume 
Ion Mirică, cel care a cifat-o deunăzi.

La toate criticile colectivului, Vasi
lica avea un răspuns : „Are el ceva 
cu mine“. „El“ era Mirică ; era con
vinsă că maistrul are necaz pe ea.

— Nu mai e nimic de făcut cu Or- 
banca, spuneau unele țesătoare, sfă- 
tuindu-l pe maistru să se lase păgu
baș. Și, înfr-adevăr, toate metodele 
„clasice" de critică fuseseră încercate, 
dar nimic nu se lipea de ea. Mirică 
la 31 de ani ai lui, are 18 Irăiți aici, 
în uzină, unde a lucrat și mai lucrea
ză încă maică-sa ; alsia fusese con
firma* membru de partid și nu-i venea 
la îndemînă să se declare învins toc
mai e1, căruia de la 19 ani I s-a dat o 
secție pe mînă și tocmai cînd ? tocmai 
cînd organizația de bază pune un ac
cent deosebit pe munca de educație. 
N-are prea multă școală, dar a trecut 
prin universitatea vieții, școli politice, 
lecturi, și s-a gîndit să-și pună capul 
la contribuție, să găsească ceva nou.

— Vasilico, i-a spus el într-o zi, 
mașina tot sță vino să-ți arăt ceva...

Oricine știe că înfr-o uzină textilă 
există un anumit procen’ admis da 
deșeuri. La „7 Noiembrie" nu este 
nimic neobișnuit, numai că Mirică a 
ales anume locul mai „spectaculos" din

erau îngrămădite 
cu deșeuri, 
asta ?

pivniță, unde 
multe baloturi

— Știi ce-i
— Știu, a zis ea înciudată.
— Cînd la fine ața se înșiră pe ci

lindri în loc să se înșire pe fus, uite 
ce se întîmplă. Și noi n-avem spațiu 
prevăzut pentru asta : noi dăm pro
ducție de calitate. Să te 
asta.

Vasilica a continuat să 
inferioară.„De ce tocmai

Era mașina unei muncitoare fără ab
sențe, cu lucru de calitate. A dus-o la 
a doua mașină ; la a treia ; însă la a 
patra, Vasilica n-a mai vrut să meargă.

— Lasă-mă în pace. Am înțeles.„Așa, de pildă,..“
ție

gîndești la

dea produceu?“
— Vasilico, te rog să vii cu mine.
— Să nu ma chemi iar să văd de- 

șeurile, că am
A dus-o la 

ful sectorului, 
spălăiură. Se 
maiștri cărora 
punifi de față cu oamenii lor ; 
le scade prestigiul ; dar Mirică știa 
el ce știa.

— Am socotit dinainte ce-o să se 
petreacă în sufletul ei. La ședințe din 
astea mai luăm cu noi cîfe-un fruntaș 
— și asta rar — dar niciodată un mun
citor codaș. Mi-am făcut însă socotea
la : fata crede că sînt eu exagerat, 
cusurgiu, și că de fapt n-are chiar atî- 
fa importanfă o absență acolo, nu se 
fine o evidenfă chiar atît de strictă, 
pe fiecare mașină. Las' să vadă cu 
ochii ei cît 
să se 
crede 
cauza 
eram 
ram ;

fost de trei ori... 
ședinfa maiștrilor cu 'șe- 
Aici Mirică a primit o 
aștepta la asta. Există 
nu le place să fie să- 

cică

Las' să
cînfărește fiece mașină ; 

încredințeze că eu, pe care mă 
,,al dracului“, sînt frecat din 
ei mai rău decît ea. Și cu cît 

criticat, cu atît parcă mă bucu- 
o priveam cu coada ochiului.

După ședință. Mirică s-a 
atît de amărîf că nu i-a mai 
silicăi nimic. Ea a tăcut, n a 
o întrebare. Nu s-au văzut 
simțitoare în munca 
acolo de vreo două 
dată Vasilica Orban 
O dată însă n a mai 
cea sugrumată de un fel de ciudă pe 
care nu 51-0 înțelegea l-a întrebat :

— Ascultă, de ce mă tot duci 
ședința aceea numai pe mine ? De 
tocmai eu ?

El i-a arătat mașina de alături, 
care era prins un cartonaș.

— Cîte absențe șîn* trecute aici ?... 
Și ce procent de calitate?... Și ce pro
ducție ?

prefăcut 
spus Va-
PU5 nici 

schimbări 
ei. A mai dus-o 
ori. și de fiecare 
nu întreba nimic, 
răbdat și, cu vo-

la
ce

de

VyCînd omul muncește bine, altfel 
arată și fața, e împăcat cu viața, ceva 
strălucește în ochii lui. Vasilica 
își ridică privirile fără urmă de 
fața ei rotundă are ceva vesel, 
și încrezător în oameni :

— Uife-așa a fost, tovarășe, 
mai mult cam cu trei sute de lei, 
recăsătorit și am un soț bun, șofer, fot 
în textile lucrează, merg și la univer
sitatea populară, e foarte interesant.

Altfel privești stelele și cerul cînd 
ești la universitatea populară ; nu e 
păcat să trăiești pe lumea asta fără 
să știi ce pîlpîie noaptea, acolo sus, 
deasupra capului, ce-i cu stelele și 
cu soarele ? N-a spus ea chiar așa, dar 
cuvintele i se citeau din priviri, din- 
fr-un echilibru lăuntric al ființei.

Mirică a văzut-o odată în fața stan
dului de cărți.

— la-Ji cartea asta, o să-ți placă.
— N-am bani, zău că n-am.
— Nu-i nimic, citește-o, și dacă-ți 

place și n-ai bani, echipa o s-o plă
tească, meriți tu atîta lucru. Nu-i așa, 
fetelor, că plătim noi ?

Știa că o să se jeneze să lase pe 
alții să plătească pentru ea. Vasilica a 
devenit cititoare. Acum lucrează la o 
mașină mai dificilă, la fir negru, unde 
vizibilitatea și rezistența sînt mai mici. 
Lucrează exemplar, trăiește mai fru
mos, îi place să se uite la stele și, 
după cum scria- deunăzi un oarecare 
Ion Mirică în gazeta de uzină 
bacul“, tovarășa 
în proporție de

largă și neîntreruptă pentru educația 
comunistă. L$ „ladusțria Bumbacului" 
(B), o altă întreprindere care intră în 
raza gazetei „Bumbacul", secretara co
mitetului de partid ne-a recomandat, 
ca fiind priceput în munca de educație 
comunistă, pe tînărul Cezar Parfenie, 
un 
fie

mecanic, care răspunde de educa- 
în cadrul comitetului U.T.M.

Orban 
sfială, 
sincer

Cîșfig
m-am

„Eu n-am reeducatpe nimeni“
lafă-f pe Cezar Parfenie ; e un fînăr 

scund și agil, cu ochi verzi îndrăznefi 
și declară parcă sfidător :

— Eu n-am reeducat pe nimeni. Nu 
e mare glorie să tragi omul de păr și 
să-1 scofi din strîmfoare.

— Cum asia ?
— Uife-așa, cum îți spun. Totul e 

să pui colectivul în mișcare. Colecti
vul să se ocupe de om. Ți-e mai puțină 
rușine cînd ai de-a face cu unul sin
gur ; cînd însă se uită la tine șapte 
deodată, se schimbă

Parfenie, utemist 
la rangul de tată 
vîrsfă de trei luni),

și-a
120
★

ca Mirică

„Bum- 
planul

și sîntDacă oameni
mulți — se preocupă de găsirea unor 
metode adaptate unui „caz" sau altul, 
faptul se datorește activității educative 
complexe desfășurate de întregul co
lectiv, sub conducerea comitetului de 
paitid. Diferitele forme ale învățămân
tului politic conferințele pe teme edu
cative. cursurile universități' populare, 
activitatea gazetelor de perele, a bi
bliotecii etc. generează o preocupare

chestia.
proaspăt avansat 
(are

,, e un 
rator al lui Makarenko, 
studiat pe vremea cînd 
școală de educație fizică. Era sportiv 
de performanță, dar o fractură la mî-nă 
l-a făcut să părăsească educația fizi
că ; un coleg din acea vreme i-a lăsat 
însă pasiunea pentru pedagogie.

— Și ce metode folosești ?
— Nu există o metodă pentru toți 

tinerii. O fată lipsește ia învățămînful 
U.T.M. N-o chem la biroul de U.T.M. ; 
mă duc la ea la mașină, o întreb cum 
îi merge,'dacă are vreun necaz pe-aca- 
să. Ss plînge că i-e soju1 bolnav. Mă 
interesez de ce n-a vizitat-o respon
sabilul cu asigurările sociale, iau mă
suri și mă înființez iar ia ea.

— Ascultă, zice ea, de ce ie tot 
teresezi de mine ?

— Pentru că nu vii la seminar.
— S-a simțit prost, spune Parfenie. 

De atunci n-a mai lipsii. Trebuie să 
privești omul în totalitatea lui, nu pe 
felii, O fată stă la ședință, urmează 
să fie primită în U.T.AA. Cîtnva încep 
s-o întrebe de ce poartă breton. Avem 
utemiste foarte atente la pieptănătură,

un băiat în 
mare admi- 

pe care l-a 
învăța la o

in

a făurit multe din- 
personaje-copii ale 
literaturii, cum ar fi 
David Copperfield, 

Umorul lui Die- ' 
kens, care a făcut 

„Pickwick” al 
să fie urmărit 
nesaț de mase 

neobișnuit 
de cititori 
lei vremi, 
mul său, 
cu care a 
eroi pozitivi pe 
care cititorul nu 
poate să nu-i îndră
gească, simpatia 
pentru oamenii sim
pli, tendințele de
mocratice care se 
manifestă în critica 
societății contempo
rane, darurile sale 

de prozator de vastă anvergură au făcut 
ca Dickens — contrar părerii esfeților 
ce-l consideră „învechit" — să rămînă 
unul dintre cei mai populari scriitori, un 
mare artist a cărui operă e apreciată 
de milioane și milioane de oameni.

La noi după 23 August 1944, operele 
sale au fost editate în tiraje mari. Nu
mai din 1953 pînă azi scrierile lui 
Dickens au fost tipărite 'intr-uri 
tiraj de cca. 300.000 de exemplare, 
cuprinzînd titluri de cea mai largă 
popularitate.

------- ------0®0------

Aproape simultan 
și primul său ro- 
posfume ale du

de atunci pînă în 
Dickens va da la 
la intervale aproa-

este faptul că scriitorul reu- 
creeze un vast tablou realist, 
societă|ii engleze confempo-

ai zice că aici se ascunde lot nivelul 
politic. Mă scol și o întreb ce filme 
a văzut în ultima vreme, îmi răspunde, 
și atunci o rog să-mi facă o compa
rație între „Serioja“ șî.„Carmen de ta 
Ronda“. După ședință, vreo două to
varășe m-au chemat de o parte să 
mă întrebe de ce într-o ședință serioa
să, de primire în U.T.M., mă apuc să 
discut pe larg despre filme. — Dacă 
voi dafi at'ita importanfă buclișoarelor 
de pe cap, dafi-mi voie și mie să mă 
interesez ce-i înăuntrul capului.

— Nu zic, adaugă el, și ținuta o- 
mufui are importanfă ei. Dar e măi 
ușor să sări ta amănunte exterioare 
decît să te apropii de concepția des
pre viafă a omului. Și e mai ușor să 
repezi un tînăr, decît să-t cîștigi. Tre
buie să faci treaba cu plăcere, nu în
cruntat, să dezarmezi omul cu o glu
mă. Acum vreo trei săptămîni mă uit 
în caietul de conspecte al unei țesă
toare și văd că nu și-a pregătit lecfia. 
îi .... ‘arăt foaia goală :

— Uite, aici ai făcut o greșeală.
Ea se uită mirată la fila albă :
— Nu văd nimic, nu e scris nimic.
— Păi tocmai asta e greșeala, îi spun. 
Deunăzi, cînd intru la un seminar 

să văd cum se desfășoară, fata îmi 
sare în întîmpinare, cu caietul deschis :

— Uite, zice ea, n-am mai greșit — 
rîde, și-mi arată conspectul făcut.Mărunțișuri și stilși

M-am ținut pe urmele lui Parfenie 
să văd cum controlează desfășurarea 
învăfămînfului. îi ajută pe propagan
diști, fără să le încalce autoritatea ; 
unul a făcut o greșeală și Parfenie a 
căutat căi ocolite ca s-o repare. în 
schimb, la alt seminar, unde tinerii 
erau prea tăcuți, Parfenie a enunțat, 
rar și tare, o dată care era greșită. 
Anume făcuse așa. imediat, spre satis
facția lui, un cor de voci l-a întrerupt 
și l-a corectat, cursanții au prins curaj.

Toate astea par mărunțișuri, care 
nu-și găsesc locul în spațiul unei ga
zete de uzină, dar astfel de mărun
țișuri au importanța lor în munca vie cu 
oamenii. Parfenie, utemist și totodată 
membru de partid, « numai unul din 
sutele de textiliști care se ocupă în 
aceste uzine de țesătura gingașă nu
mită suflet omenesc, se pricep să-i dea 
tărie fără s-o înăsprească și scot la 
iveală lucrători care știu cum să de
pășească planul și să înalțe calitatea, 
cum să privească spre stele și cum să 
devină, la rîndul lor, oameni demni 
de a se numi comuniști, prieteni și 
educatori ai tovarășilor lor.

SERGIU FARCAȘAN

de largi 
ai ace- 
umanis- 
căldura 

plămădit 
pozitivi 
cititorul

MUZICANTUL ORB : Sala Palatului 
R. P. Romtpe (19,30), Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; ’21), Elena Pavel (10; 11,45; ÎS,10; 
15,15; K; 18,45;' 20,30). FRUMOASA LU
RETTE : Pfltria (10; 11,45; 13,30; 15,15; ,17; 
19; 21), INSULA — cinemascon :
Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21).
S-A FURAT O BOMBĂ : București 
(9; 10,30; 12; 13,30; 15; 17; 19; 21), Gll. 
Doja (10; 12; 15; 17; !»: 21), Alex. Sahia 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (10: 12; 15; 17; 19; 21). PROFESO
RUL MAMLOCK : I. C. Frimu (10; 12; 
15; 17; 39; 21). BALADA SIBERIEI rules: ă 
la cinematogrutul V. Alecstmdri (15; 17; 
T9; 21). FĂCLII — cinemascop : I.umina 
(iO: 12; 14: 1<J; 18.15; 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 10,30; 
111.30; 20,SO). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21). POVESTE DESPRE O FATĂ t 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEK
SANDR NEVSKI : Tineretului (16; 18.15;
20.30) . COADA PRIVIGHETORII — ANI
MALELE ARCTICE — JOS DIN-PAT — 
VREAU SA ȘTIU TOT Nr. 18 — EL 
GRECO IN TOLEDO : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII rulează în continuare de lz 
orele 10 pînă la orele 13 la cinemato
graful 13 Septembrie. CAZACII : 43 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : înfrățirea între popoare (14; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (14.30; 16,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Cultural (15; 16,50; 18.40;
20.30) , Munca <15; 17; 19; 21). TOM. DEGE
ȚELUL rulează la cinematografele Alex. 
Popov (9,30; 11,45; 14,05; 16,30; 18,55; 21), 
Arta (11; 15; 17; 19; 21), Volga' (10; 12; 
15; 17; 19; 21). CÎNTECUL PORUMBIȚEI 
CENUȘII : 8 Martie (15,30; 18; 20,30). FATA 
CU CHITARA : Grivița (15; 17; 19; 21). 
PE URMELE. BRACONIERULUI .rulează 
la cinematograful C-tln David (15,30; 18;
20.30) . PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele
serii : V. Roaită (10; 13,15; 16,45; 20,15), 
Libertății (10; 13,15: 16,30; 19,45). SECE
RIȘUL VERDE: Unirea (16; 18,15; 20,30), 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21). ROSEMARIE : 
T. Vladimirescu (11; 15; 17; 19; 20,45).
SALT SPRE GLORIE : Popular (16; 18,15;
20.30) . PORTO-FRANCO : Moșilor (16; 
18,15; 20,30). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(16; 18; 20), PRETUTINDENI TRĂIESC 
OAMENI : 16 Februarie (16; 18; 20). CĂ
LĂTORIE PESTE TREI MARI (cinema
scop — ambele serii) : M. Eminescu (16.30;
19.30) , CER SENIN : Iile Pintili'e <16; 
18,15; 20,30). INTÎLNIRE PE CABLU8 
Mai (15: 17; 19; 21). DON GIOVATCL : 
Floreasca (19) TE IUBESC VIAȚA'-- a 
lează la cinematograful N. Bfilcescu (16;'- 
18,15; 20,30). FLĂCĂRI IN TAIGA : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). SOSEȘTE CIR
CUL : Olga Banele (15; 17; 19; 20.45). 
SOARTA UNUI OM : Drumul serii (16; 
18; 20). BUFONUL REGELUI : 30 Decem
brie (15; 17; 19; 21). CAIDUL rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (14: 15.45; 
17:30; 19,15: 21). COPILUL TRUPEI .ru
lează la cinematograful B. Delavrancca 
(16: 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii Ridicarea calificării profesio
nale. preocupare permanentă a colecti
vului nostru. ..Inovații și Inovatori“ la 
F.C.M E. O după-amlază la clubul Uzi
nelor ..Grivița Roșie“. Program muzical 
înregistrat pe peliculă.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de B. 9 

și 10 februarie : Vreme în general ume-'Â 
cu ceața slabă dimineața și seara. Cer 
noros cu înseninări trecătoare. Izolat 
lapoviță și ninsoare. Vîntol va predo
mina din vest suflînd slab pînă la po
trivit Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 1 și minus 
11 grade, iar maximele între minus 3 șl 
plus 7 grade.
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Întîlnire prietenească la ambasada

Romine din Moscova
Corespondentul

S-a hotărît deci ca

romînești

■față omul în 
zborului cos- 
la cosmonaut 
acțiuni. coti-, 
și nu oarbe:

Ziarul „KRASNAIA întâmplătoare,'. scrie 
111. à început autorul. Nimeni nu se 

mai ocupase de aceas- 
E. Petrov, tă problemă. Căi bă-

I. Arhipov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Sfat pentru relațiile eco
nomice externe, S. Tihomirov, vicepre
ședinte al Consiliului economic de 
stat, E. Afanasenko, ministrul învăfă- 
mînfului al R.S.F.S.R., A. Popov, minis
trul Culturii al R.S.F.S.R,, S. Astavin, 
directorul Secjiei a V-a pentru Europa 
din Ministerul Afacerilor Externe al ' 
U.R.SIS. și alții.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

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

Manifestări consacrate culturii 
în Italia

MOSCOVA 6. - 
Agerpres transmite :

Cu prilejul împlinirii a 14 ani de la 
jemnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și Uniunea Sovietică, 
N. Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, a organizat în seara de 
6 februarie o întîlnire prietenească în 
saloanele ambasadei.

Au participat N. Firiubin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.,

Mărășești din Bacău.
Aspect din magazinul de articole de mena] și sticlărie, cu autoservire, deschis de curînd pe calea

(Foto : Gh. Vințilă)

Numirea ministrului
R. P. Romîne în EtiopiaPrintr-un decret al Consiliului de Stat, tovarășul Mircea Nicolaescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în .Republica Arabă Unită, a fost acreditat și în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R. P. Romîne în Etiopia.

I N FORM AJ M
• A sosit în țara noastră o dele

gație condusă de Molnar Janôs, ad
junct al ministrului Culturii din 
R.P. Ungară, pentru o vizită de in
formare în problemele învățămîntu- 
lui superior. Marți, delegația a fost 
primită de I. Murgulescu, ministrul 
învățămîntului și Culturii. precum 
și de Ștefan Bălan, adjunct al minis
trului Învățămîntului și Culturii.

© Scriitorii australieni Dymphno 
Cusak și Norman Freehill, care ne 
vizitează țara la invitația Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, au .' ayuț întrevederi în 
ultimele '--zile la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, la Consiliul 
Ngțjpnal. al Femeilor, și la Editura 
pentru literatură universală. De ase
menea oaspeții au asistat la diverse 
concerte și spectacole.

• La Casa prieteniei ro-mîno-sovie- 
tice din Capitală,’ tov Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului' ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a conferențiat marți 
după-amiază despre „Succesele poli
ticii de pace a Uniunii Sovietice 
anul 1961".

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI „20 DI ANI DI LA CREAREA 
PARTIDULUI MUNCITORESC POLONEZ“în sala din Bd. 6 Martie nr. 25 din Capitală s-a deschis marți la amiază expoziția „20 de arii de la crearea Partidului Muncitoresc Polonez“.Au participat reprezentanți ai Institutului de istorie a partidului și Institutului, romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, .ai Ministerului Afacerilor Externe,. activiști de partid, și ai organizațiilor de masă, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți șefi ai misiunilor

diplomatice ale țărilor socialiste, acreditați la București, și alți membri ai corpului, diplomație.Cu prilejul deschiderii expoziției au luat cuvîntul directorul Institutului de istorie a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R., I. Popescu-Pu- țuri, și Janusz Zambrowicz, ambasadorul R. P. Polone la București.Cei prezenți au vizitat apoi expoziția. (Agerpres)
Consfătuire privind calitatea vopselelor 
și a procedeelor de vopsire a mașinilor În zilele de 5 și 6 februarie a avut loc în Capitală o consfătuire privind îmbunătățirea calității vopselelor și a procedeelor de vopsire în industria constructoare de mașini. Au participat ingineri și tehnicieni din uzinele constructoare de mașini, din. fabricile de lacuri și vopsele,' cadre de specialitate din ministerele interesate, delegați din partea unpr ' organizații economice centrale și alții.Organizată de Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, consfătuirea a analizat factorii care contribuie la obținerea unei vopsiri la actual al tehnicii înaintate subliniat progresele făcute ceastă direcție.Din referatele prezentate

nivelul și a în a-

discuții a rezultat însă că în acest domeniu mai există încă unele ddficiențe. Alegerea vopselelor nu se face pe baza unui studiu amănunțit în vederea stabilirii celor mai corespunzătoare vopsele în funcție de condițiile de exploatare ale unor mașini. La pregătirea suprafețelor pentru vopsire se folosesc' îri mică măsură procedeele moderne, eficiente, de curățire a suprafețelor.Avînd în vedere dezvoltarea și ridicarea permanentă a nivelului tehnic, al producției și importanța pe care o are protecția prin vopsire pentru îmbunătățirea ' calității mașinilor și utilajelor, consfătuirea a recomandat lucrătorilor din industria chimică lărgirea sortimentelor de lacuri și vopsele de calitate superioară.

ROMA 6 Corespondentul Ager
pres transmite : Sub auspiciile Aso
ciației italiene pentru strîngerea le
găturilor culturale cu România au 
fost organizate două manifestări la 
Neapole și Torino consacrate vieții și 
operei lui George Enescu. Concertul 
de muzică de Enescu care a avut 
loc la Conservatorul „San Pietro a

-------O ©O------- ---------  

Telegrama 
de răspuns adresată 

lui N. S. Hrușciov 
de E. RooseveltMOSCOVA 6 (Agerpres). —TASS: La Moscova a fost dată publicității telegrama de răspuns adresată de Eleanor Roosevelt șefului guvernului sovietic Nikita Hrușciov.Acord o înaltă prețuire telegramei dumneavoastră pe care am primit-o în ziua celei de-a 80-a aniversări a nașterii soțului meu, scrie Eleanoi' Roosevelt. Sînt profund recunoscătoare pentru bunele cuvinte despre soțul meu și sînt convinsă că el a nutrit cele mai bune sentimente față de poporul Rusiei.Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică prezintă cea mai mare importanță pentru pacea în* întreaga lume. Necesitatea găsirii căilor de colaborare este astăzi mai mare ca oricînd, deoarece cele două țări ale noastre își dau bine seama cît de mare este forța distructivă de care dispun.Sînt convinsă că lumea ar fi fericită dacă relațiile dintre S.U.A, și U.R.S.S. ar deveni mai realiste' și ar fi pătrunse de un spirit mai» mare de colaborare.

Maiella“ din Neapole a fost prezen
tat de cunoscutul muzicolog italian 
Cesare Valabrega, iar cel de la To
rino a fost prezentat de criticul mu
zical Felice Quarante. Ambele con
certe s-au bucurat de un mare suc
ces.

Recent s-a desfășurat pe lîngă 
Cercul cultural „Antonio Gramsci“ 
din Reggio-Emilia o Săptămână a 
culturii romînești. Cu acest prilej au 
fost prezentate publicului o expozi
ție de desene executate de elevi din 
R. P. Romînă, filme artistice și do
cumentare romînești, lecturi din 
proza și dramaturgia romînească.

La Roma a fost deschisă între 23 
ianuarie, și 3 februarie Expoziția 
„Teatrul romîneșc de marionete".

In orașul La Spezia, la sediul Cer
cului de cultură „Guido de. Rugge
ro“ s-a deschis o expoziție pe tema 
„învățămîntul tehnic și științifia 
în R. P. Romînă“. Expoziția cunoaș^ 
te o mare afluență de vizitatori^

și din

HOCHEI

Cupa orașului București

Un film care a indignat 
publicul vienez

MÜNCHEN 6 (Agerpres). — In 
goană după senzațional, scrie ziarul 
vest-german „Deutsche Woche“, rea
lizatorul american al unui film de
spre Beethoven a reușit să producă 
„unul din cele mai îngrozitoare fil
me care- rulează în prezent în Vie- 
na“. Filmul despre Beethoven, des
pre care realizatorii pretind că • în
fățișează scene din viața compozito
rului, a indignat pur și simplu pu
blicul vienez, subliniază ziarul. Pu
blicul a protestat categoric împotri
va incompetenței crase cu care au
torii filmului au folosit materialul, 
trecînd peste fapte istorice și ne- 
sinchisindu-se de loc de problema 
autenticității în redarea muzicii lui 
Beethoven, care a devenit — cum 
scrie ziarul — „un acompaniament 
strident“ la unele scene ale filmului.

Muzica lui Beethoven, arată zia
rul, a fost „adaptată“ în așa fel in
cit să se obțină efecte de genul fil
melor de la Hollywood, fapt care a 
ridicat proteste vehemente și unani
me din partea publicului vienez.

BRAȘOV (coresp. „Scinten ). 
în ' orașele și comunele regiunii 
Brașov continuă să aibă loc nu
meroase competiții sportive în ca
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Preferate în aceste zile sînt în
trecerile la schi, săniuță și. patinaj. La 
Rîjnov, Poiana Brașovului. Predeal și 
în alte părți, mii de tineri școlari, 
membri ai clubului sportiv „Luceafă
rul" își- dispută întîietatea pe pîrtiile 
munților. Pînă în prezent, la diferite 
competiții de săniuță, schi, . patinaj, 
șah, trîntă, tenis de. masă și altele au 
participat 150.600 tineri din regiunea 
Brașov.

Numărul celor, prezenți .în sălile de 
sport și mai ales, pe pîrțiile înzăpezite 
ale munților este de două-ori mai mare 
de'cît cel înregistrat îri aceeași perioa-' 
dă a altului trecut. Din ’.păcate. însă, 
cluburi, cu foarte mulți membri, cu
noscute și în sportul de performanță : 
„Steagul Roșu” și' „Tractorul" din 
Brașov, au făcut prea puțin în mo
bilizarea membrilor asociațiilor lor 
în întrecerile spartachiadei.

Timpul este foarte prielnic sporturi
lor de iarnă. O mai susținută activi
tate din partea comisiei regionale de 
organizare a spartachiadei și a conduce-

rilor asociațiilor și cluburilor sporti
ve poate face ca la startul acestei fru
moase competiții de masă să fie pre
zent! încă multe mii și mii'de tineri 
sportivi din regiunea Brașov.

*

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Ti
neretul din orașul Galați participă cu 
entuziasm la întrecerile fazei de aso
ciație din- cadrul spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Pînă 
numărul concurenților se 
peste 12.300. Din aceștia, 
fete.; .

Comisia orășenească, de

în prezent 
ridică. Ia 
4.430 sînt

organizare 
a spartachiadei-a luat-măsurile nece
sare în vederea desfășurării competir 
țiilor în bune condiții. Cu sprijinul 
cadrelor tehnice .și al activului volun
tar, ■ în sălile de sport ale' clubului 
orășenesc au fost: create două centre 
pentru trecerea probelor la haltere 
și trîntă.....

Organizațiile de bază U.T.M. și aso
ciațiile sportive au asigurat o partici
pare corespunzătoare, superioară edi
ției din anul trecut. De mult succes 

' s-au bucurat întrecerile de gimnasti
că, șah, tenis de trîntă și
săniuțe.

La patinoarul artificial din par
cul „23 August" va începe joi cea 
de-a 5-a ediție a tradiționalei com
petiții de hochei pe gheață, „Cupa- 
orașului București". Anul acesta, în 
lupta pentru cucerirea trofeului 
sînt angajate echipele: Torpedo 
Gorki, Einheit Berlin (R.D. Germa
nă), București I și București-tineret. 
Programul întîlnirilor de joi este 
următorul: ora 18: Torpedo-Bucu- 
rești (tineret); ora 20: Einheit- 
București 1. Vineri este zi de odih
nă, iar sîmbătă se dispută meciu
rile: București I-București (tine
ret) și Torpedo-Einheit. Duminică 
au loc ultimele întîlniri : ora 18 : 
Einheit-București (tineret) și Tor- 
pedo-București I.

artificial
y

Ieri '.eară, pe patinoarul 
„23 A ust" din Capitală, s-a disputat 
meciul de hochei pe gheață între e- 
chipele Știința București și Einheit 
Berlin, care, după cum se știe, va par
ticipa la competiția internațională 
„Cupa orașului București". întîlnirea 
a prilejuit un frumos spectacol sportiv, 
încheiat cu scorul de 4—2 (1—1 ; 1—0; 
2—I) în favoarea hocheîștilor berli- 
nezi.

ln-
ca
Ia
16

Uelses întrebuințează o prăjină 
fibre de sticlă.

*
Comitetul Executiv al Federației 

ternaționale de baschet a stabilit 
Ia turneul din cadrul J.O. de 
Tokio să. participe un număr de
echipe. în afara echipei Japoniei, ca 
țară organizatoare, vor intra direct 
în turneul final : U.R.S.S., S.U.A., Bra
zilia, Italia, R.S. Cehoslovacă, Iugosla
via, R.P. Polonă și Uruguay. Pentru 
celelalte 7 locuri se- va organiza un 
turneu preliminar. După desfășurarea 

1 preliminariilor vor obține dreptul de

★.
In localitatea de sporturi de iarnă' 

Schmiedfeld a luat sfîrșit campionatul 
de sărituri ou schiurile de la trambù- â juca în turneul final de 1T Tokio 
lină al R.D. Germane. Din nou titlul 
a fost oucerit de campionul olimpic Asia, precum 
Helmut Recknagel, care a totalizat 
234,5 puncte (cea mai lungă săritură 
a sa a măsurat 75,5 m).

*
Pentru a treia oară în decurs de cî

teva zile atletul John Uelses a corec
tat cea mai bună performanță mon
dială de sală la săritura ou prăjina. 
Partîcipînd la un concurs desfășurat 
la Boston, Uelses a realizat 4,895 m. 
Vineri, Ia New York, el sărise 4,88 jn.

cîte 2 echipe din Europa, America și 
și o echipă din Africa.

★

de la ora 19,30, în sala 
Semănătoarea" din Capita-

Astă-seară, 
uzinelor „T ____

. lă are Ioc cea de-a doua reuniune de 
box din cadrul fazei a Il-a a campio
natului republican de calificare (se
niori și juniori).

★

In urma disputării partidelor între
rupte, turneul interzonal de șah de 
la Stockholm are din nou doi lideri : 
cehoslovacul Fillp și americanul Fi

scher, fiecare ou cîte 5 puncte. Urmea
ză în clasament Uhlmahn (R.D. Ger
mană) cu 4*/j puncte, Bolbocan (Ar
gentina), Pomar (Spania) cîte 4 punc
te, Gligorici (Iugoslavia), Benko 
(S.U.A.) cîte 3 puncte, Petrosian 
(U.R.S.S.) 3 puncte și o partidă mai 
puțin jucată. Rezultatele partidelor 
întrerupte: Fischer-Barcza 1-0; Pe- 
trosian-Korcinoi remiză ; Uhlmann- 
Herman 1-0 ; Gehller-Korcinoi remi
ză ; Benko-Schweber 1-0.

★

Atleții sovietici Alexandr Artiniuk, 
Alexei Konov și Nikolai Sergheev au 
plecat în Elveția pentru a participa 
la crosul tradițional 
asociația sportivă 
„Satus". Concursul va 
februarie la Geneva.

★

In concursul atletic 
périt de la Leningrad, 
mondială Tatiana Scelkanova a sărit 
la lungime 6.01 m.. a alergat 60 m în 
7”6/10 și a parcurs 500 m în l’16”4/10. 
Trei tineri atleți : G. Efimov, G. Inia- 
hin și G. Dik au sărit la înălțime 
2,08 m.

organ izat de 
muncitorească 

avea loc la 11

pe teren aco- 
recordmana

(Agerțprefl)

lai cosmic, scrie Pe- > 
trop. >

Imediat după ce a ( 
avut loc un consiliu ? 
al oamenilor de știin- > 
ță, am început să ne > 
ocupăm de cosmonau- < 
tică nu'ca de o știință < 
știință practică aflată * S la ordinea zilei. S

Școala pedagogică < 
sovietică ne-a ajutat • < să stabilim principala. .) direcție în selecționa-- -j 
rea coșmonauților. S-a ' s 
hotărît ca principala l 
atenție să se acorde ț călirii morale a omu- . ) lui. Fără aceasta nu j 
se poate conta pe suc- < cesul unor încercări J 
atît de complexe ca- ! cele cărora trebuie sa j le facă 
timpul 
mic. De 
se cer 
știente, 
sau automate.

ZVEZDA“ 
să publice notele co 
Ionelului "-■■—■ 
unul din conducătorii tătorite nu existau, 
grupului de cosmo- 
nauți. în numărul din. cosmonauții. să.fie pre- 
.6 februarie al ziafu- gătiți, din . rîndurile . . _ ., . r
lui, el arată cum piloților. De la un cos- djștractivă, ci ca de o 
s-a făcut selecționarea monaut se cere price- 
cosmonauților........................  ' J"

In această chestiune 
au existat păreri con- 

• tradictorii, scrie Pe
trov. Unii' afirmau că 
numai scafandrii pot 
fi cosmonauți. Alții îi 
recomandau pe pa- 
rașutiști și pe alpi- 
niști. Majoritatea însă 
pledau în favoarea pi
loților. Au existat unii 
care nu luau în con
siderare profesiunea, 
considerînd că cosmo
naut trebuie să fie un 
om puternic și sănă
tos, un sportiv.

Polemica n-a fost

■perea de a găsi și de 
a pune în aplicare ra
pid o hotărîre justă, 
de a înțelege mecanis
mul zborului, de a ști 
să dirijeze mijloacele 
tehnice și să facă ob
servații. Piloții sînt 
obișnuiți să facă toate 
acestea. De altfel, pro
fesiunea de cosmo
naut se înrudește cel 
mai îndeaproape cu 
cea de pilot pe avioa
nele de vînătoare. A- 
viația servește drept 
bază pentru selecțio
narea celor ce vor, 
conduce navele pen
tru cucerirea oceanu-Publicitate deplasată...WASHINGTON 6 (Agerpres). — Presa occidentală a relatat cu lux de amănunte decepția celor 600 de ziariști din S.U.A. și alte 15 țări care, la Cape Canaveral, așteptau cu sufletul-la gură lansarea primei nave cosmic© americane cu un om pe bord. După cum se știe, ziariștii au trebuit

x v UUJ.C11LUU Q.i VJS“în cele din urma sa se mulțumească ruj zbor în jurul Păipîntului a fpșt,

cu retransmiterea unui laconic comri- nicat, anunțînd amînarea lansării'.,....Se pare însă că dacă ziariștii- occidentali au avut toate motivele să se declare dezamăgiți de „performanțele“ cosmice americane, tot q.tît de, îndreptățit a fost să se plîngă și John Glenn (cosmonautul american al că-
Mesajul președintelui Kennedy 

cu privire la învâîâmîntul din S*U.A*WASHINGTON 6 (Agerpres). — cea mai mare parte, din cauza „lip-Kennedy a arătat că în S.U.A. există opt milioane de persoane în vîrsta de peste 25 de ani care practic sîht analfabete.îri; bugetul S.U.A. pe anul viitor (1962—1963) cheltuielile cu destinație militară însumează 72,8 miliarde dolari (79 la sută din totalul cheltuielilor bugetare), în timp ce alocațiile pentru învățămînt, înregis- trînd un. spor minim, se ridică la... 1,47 miliarde dolari.

în mesajul adresat marți Congre- sei de mijloace“, sului, cu privire la învățămîntul T din Statele Unite, președintele tă opt milioane Kennedy recunoaște că în S.U.A. „prea mulți oameni sînt analfabeți sau necalificați, căzînd victimă șo- maj'ului total sau parțial. Prea mulți, sa spune în acest mesaj, primesc o instrucție de o calitate proastă în mii de districte care nu jpot asigura sau pur și simplu nu asigură condiții moderne și corespunzătoare de învățătură, profesori bine plătiți și calificați, sau măcar durata normală a anului școlar...“.Deficiențele sistemului de mvă- țămîrit în vigoare în Statele Unite sînt, după părerea președintelui Kennedy, factori care generează delicvența în rîndurile tineretului și șomajul, avînd implicații grave. „De la mesajul meu asupra învățămîntului de anul trecut, a spus Kennedy, deficiențele noastre au devenit și mai grave“.Lipsa de localuri de școală corespunzătoare fac ca peste. 500.000 de elevi să nu poată asista în prezent decît la cursuri incomplete. Aproximativ un milion de tineri care sînt în prezent ' șomeri nu și-au terminat ștudiile. Ritmul de construcții prevăzut pentru următorii zece ani, a spus Kennedy, nu va rezolva problemele puse de lipsa de localuri școlare și „consecințele claselor supraaglomerate și nepotrivite“. Re- ferindu-sè la situația cadrelor didactice, Kennedy a atras atenția asupra proastei lor salarizări.Referindu-se la taxele școlare foarte mari percepute în școlile a- mericane, Kennedy a citat cazul a peste 400.000 de elevi de liceu care nu au putut urma cursurile, în

după cum se știe, de cîteva ori amî- nat — N.R.) de zarva publicitară a preșei americane în legătură cu experiența sa.După cum anunță U.P.I. la 5 februarie președintele Kennedy l-a primit pe John Glenn, cu care a avut o întrevedere în legătură cu „publicitatea deplasată" făciltă proiectului său de lansare în spațiu. în cursul acestei întrevederi, Glenn s-a plîns de faptul că ziariștii americani l-au prezentat, cum spune agenția U.P.I., ca pe „un personaj fictiv angajat în fapte eroice Imaginare". în goana după „amănunte senzaționale", presa americană s-a ocupat mai mult de... coafura soției sale decît de caracterul științific? al proiectului de lansare,

împotriva dictaturii singe'Miting de protest în Vietnamul de sud 
roase a lui Kgo Dinh Diem.

■

î?- -. X

din

îi 
și

■ In carnetul de corespondent am 
notat cîteiia noutăți culturale din 
capitala Uniunii Soviètice. Să fa
cem un mic popas la......scriitorii unei uzine

Unul din cele mai mari centre 
culturale ale Moscovei este uzina 
de automobile „Lihaciov". Pentru 
o scurtă prezentare voi relata că 
3.000 de muncitori ai acestei mari 
cetăți industriale frecventează cele 
4 facultăți ale universității popu
lare de artă, că în anul ce a tre
cut, la palatul de cultură al uzi
nei, la colțurile roșii și la cămi
ne, au fost organizate peste 3.000 
conferințe, iar cele 22 biblioteci 
din uzină numără aproape 500.000 
de volume.

De 33 de ani, în fiecare miercuri 
după-amigză, la redacția ziarului 
de uzină se adună membrii cer
cului literar — oțelari și strun
gari, șoferi și ingineri, economiști 
și controlori tehnici. Membri ai 
cercului literar au fost , primiți în 
Uniunea scriitorilor. Nu de mult, 
carnetul de membru al Uniunii a 
fost înmînat frezorului Giulio Ma
teo — tînăr poet de origine spa
niolă venit de copil în U.R.S.S.

Anul acesta se anunță a fi foar
te bogat pentru scriitorii uzinei. 
Editura „Moskovski Rabocii" va 
publica în această luna versurile 
muncitorului Serghel Liubușkin, 
închinate „Atelierului de foc al u- 
zinei“, tovarășilor săi de muncă.

Pentru editura „Molodaia Gvar- 
dia" („Tînăra Gardă“) cercul lite
rar a pregătit un ciclu de repor
taje și eseuri despre cei mai buni 
muncitori ai uzinei, despre mem
brii brigăzilor de muncă comu
nistă.

Este interesant de menționat că 
cercul de literatură al muncitori
lor de la Z.l.L. are și... traducă
torii săi. Mecanicul Mihail Ak.si- 
nov a învățat limba franceză 
traduce versurile lui Lamartine

Baudelaire, iar inginerul Elena Er-- 
șova își consacră timpul liber unor 
traduceri din operele poeților en
glezi. ' ........ , .......
. Și acum cîteva cuvinte despre..., vietică. N-aș vrea ca în filmul pe 

care-l realizăm să Concentrăm a- 
tenția asupra unor' individualități; 
aș dori ca eroul filmului să fie ma
sele populare.

In continuarea noutăților

cute de-a lungul anilor, precum și S) 
dansuri noi create în timpul re- >z. 
centelor tu.rnee - prin întreaga <<- 
lume,, va fi prezentat-într-un ciclu - W. 
special de spectacole pentru mun- "»- 
citorii marilor întreprinderi din

soldați și locuitori din țările care Moscova, pentru savanți, studenți-'Ay 
aù căzut victimă fiarei fasciste —. colhoznici din regiune. 
declara De Santis la o întîlnire cu 
scriitori și ziariști din capitala so-

Și în încheiere, o scurtă vizită.-,,...la teatrul de estradă...filme noi
După cum s-a anunțat, la stu

dioul „Mosfilm“, sub conducerea 
regizorului Grigori Ciuhrai, a 
început perioada de pregătire a. Moscova, un scurt popas... 
filmului artistic de lung metraj 
„Oameni de pe pămînt".

In planurile pe acest an ale stu
diourilor cinematografice sovietice 
un loc important îl ocupă ecrani
zările unor cunoscute opere lite-

...în lumea muzicii și dansului
Dunaevski a fost numit pe drept 

cuvînt „marele maestru al cînte- 
cului“. Melodiile lui sînt nemuri
toare, se transmit din generație în 
generație, sînt cîntate pe întinsuri
le țării sovietice ca și în Africa, 
în Cuba, în Franța. Zilele acestea 
a ieșit de sub tipar o carte închi
nată vieții și muzicii lui Dunaevski. 
Printre autorii amintirilor despre 
compozitor se numără Paul Robe
son, compozitorul francez Philippe 
Gérard, Dmitri Șostakovici, regizo
rul Grigori Aleksandrov, interpre- 
ții numeroaselor sale cîntece scri
se pentru filmele sovietice, artiștii 

v. — écràniza- Poporului Liubov Orlova, Nikolai
rea romanului lui Daniil Granin.' Geț kasov și cunoscutul cîntăreț so

ln anul acesta se va realiza pri
ma coproducție cinematografică

Corespondență 
din Moscova

rare. Iată cîteva din ele : „Secre
tarul comitetului regional“, după 
romanul lui Vsevolod Kocetov, 
„Vi-l prezint pe Baluev", după ro
manul lui Vadim Kojevnikov, 
„Vasili Tiorkin" — ecranizarea cu
noscutului poem al lui Tvardov- 
ski, și „După nuntă" ■

vietic Leonid Utiosov.
. . ..........__ Cartea cuprinde de asemenea o

sovieto-italiană a cărei regie va fi culegere de articole și. cuvîntări 
semnată de Giuseppe de Santis, fflle Iul Dunaevski consacrate pro- 
realizatorul fUrnelor „Roma ore
le 11“ și „Nu-i pace sub măslini". 
Scenariul filmului este scris de 
poetul sovietic S. Smirnov în co
laborare cu scenaristul italian Eno 
de Concini. Filmul va include pa
tru episoade a căror acțiune se pe
trece în timpul celui de-al doilea 
război mondial în Grecia, Uniunea 
Sovietică, Polonia și Iugoslavia.

— Am citit numeroase documen
te, am vizitat locurile unde s-au 
desfășurat luptele împotriva fas
cismului, am discutat cu numeroși

Noua feerie eroico-sațirică „Omul- » 
care pășește spre ziua de mîine“' creste consacrată marelui poet Vla-'.xy 
dimir Maiakovski. Viața Tării So- >>; 
vietice oglindită în versurile lui 
Maiakovski — iată tema spectaco- ,.<y 
lului care a intrat în faza repeți- ' >? 
țiilor generale. Regizorul scenariu- . 
lui lui A. Lipovski, artistul eme- 
rit al R.S.F.S.R. I. Șaroev, a con- 
ceput spectacolul sub forma unei ( 
dispute, în accepțiunea cea măi -, 
largă a acestui cuvînt. Poetul se- 
plimbă prin sală, discută cu spec
tatorii, recită la cererea lor ver
suri, răspunde la întrebări.

„Mașina timpului“ îi transportă-' 
pe oaspeții teatrului în... 1928 la 
Muzeul politehnic din Moscova, 
reînviind chipurile participanților 
la „serile Maiakovski“. Mergind în 
marș peste ani, cu ajutorul proiec
ției cinematografice Maiakovski 
(care va fi interpretat de doi ti
neri actori — S. Bubnov și R. Fi- 
lipov) este alături de realizatorii 
primelor cincinale, de eroii Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei și de cei ce astăzi dau viață 
planului septenal.

Decorurile acestei feerii sînt în-- 
locuite prin ecrane pe care se pro
iectează , desenele realizate de Ma
iakovski pentru „vitrinele ROSTA“ 
(Agenția telegrafică rusă).

Printre personajele spectacolu
lui (în număr de aproape 300) se 
află și numeroși tineri poeți so
vietici care vor prezenta spectato
rilor noile lor versuri închinate 
mărețului Program adoptat la cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
constructorilor comunismului.

AL. STARKMoscova, februarie 1961.

blemelpr muzicii de filme, ale cân
tecului de masă, operetei și mu
zicii ușoare.

...De cîte ori afișele moscovite 
anunță spectacolele ansamblului de 
dansuri de sub conducerea lui Igor 
Moiseev, casele de bilete ale sălii 
„Ceaikovski“ sau ale Palatului 
Sporturilor de la Lujniki, sînt lua
te cu asalt. în aceste zile, ansam
blul se pregătește să-și sărbăto
rească a 25-a aniversare. Noul 
program în care vor fi cuprinse 
numeroase dansuri devenite cunos-
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Rasismul nu ne poate fringe
voința de luptă

Răspunsul demn al Cubei revoluționareA doua Declarație de la
HAVANA 6 (Agerpres). — In seara de 4 februarie, primul ministru 

al guvernului revoluționar al Cubei, Fidel Castro, a dat citire în fața 
a un milion și jumătate de cubani, întruniți în Piața Revoluției din Ha
vana, textului celei de-a doua Declarații de la Havana.în prima parte a declarației se arată, printre altele, că sistemul de producție capitalist, epuizîndu-și posibilitățile, s-a transformat într-o frînă în calea progresului omenirii, în declarație se subliniază că de cînd a început criza generală a capitalismului, cînd a apărut primul Stat socialist din lume, are loc un proces tot mai intens de descompunere a imperialismului.Problemele Cubei și ale întregii Americi Latine, se spune în declarație, sînt o parte a problemelor generate de criza generală a capitalismului și de lupta popoarelor oprimate — de ciocnirea între lumea în ascensiune și lumea care și-a trăit traiul. Campania furibun

dă dezlănțuită de imperialiști îm
potriva Cubei este o expresie a 
eforturHor lor disperate, dar za-

în declarație se relevă că Statele 
Unite au strecurat hotărîrile la 
Punta del Este cu ajutorul unui 
mănunchi de reprezentanți ai oli
garhiei unor țări cu o populație 
care reprezintă abia o treime din 
populația continentului.La Punta del Este s-a dat o bătălie ideologică între revoluția cuba- nă și imperialismul american, se spune în declarație. Cuba a repre
zentat popoarele, S.U.A. au reprezen
tat monopolurile ; Cuba a vorbit în 
numele maselor exploatate din 
America, SALA. — în numele oli
garhiei, al exploatatorilor, al impe
rialiștilor ; Cuba s-a pronunțat pen
tru suveranitate, S.U.A. — pentru 
intervenție;. Cuba s-a pronunțat pentru naționalizarea întreprinderilor străine, pentru cultură, pentru reforma agrară, pentru industriali-

Havana
alianță militară, ca un instrument 
de represiuni împotriva mișcării de 
eliberare a popoarelor latino-ame- 
ricane.în declarația de la Havana se înfățișează tabloul condițiilor de trai, extrem de grele, ale popoarelor din America Latină, consecință a poli; ticii colonialiste de jaf a S.U.A. Și totuși în fiecare zi spre S.U.A^. se scurg 5 milioane de dolari din țările Americii Latine.Guvernul S.U.A., se subliniază^ în continuare în declarație, a pregătit là Punta del Este o bază nu numai pentru agresiunea împotriva Cubei, ci și pentru amestecul în treburile oricărei țări americane, pentru a lupta împotriva mișcărilor de eliberare a popoarelor.în declarație se arată : la învinuirile că Cuba ar intenționa să-și exporte revoluția, noi răspundem: revoluțiile nu se exportă, ele sînt înfăptuite de popoare.Ceea ce poate da Cuba popoarelor, ea a și dat : exemplul său. Ce

Puternice manifestații 
antifasciste în FranțaPARIS.6 Corespondentul Ager- - împotriva amenințării fasciste". în preș transmite : în întreagă■ Franța, : toate școlile și liceele din Franța a țn cursul ,'ziTei'de'rnarțj,, ă fost or- '•—•- ganizăta' '„Ziuă națională, univérsita- ră împotrjvâ O.Ä.S.“/pentru, a protesta „împotrivă 'degradării valorilor spirituale, a ' atacurilor împotriva libertăților individuale și a a- menintării fasciste“..în -.tot cursul zilei <s-au- desfășurat numeroase manifestații ' universitare,. organizate de Federația Educației Naționale și Uniunea națională a studenților din Franța,. Scopul acestor manifestații era : '„Apărarea valorilor democratice în universitățile franceze, apărarea libertăților individuale, pace,în Algeria și lupta

------------O ©O

încetat activitatea în tot cursul zi- ; lei de marți.La Paris, mai multe mii de persoane au participat la două mari în- ■ truniri. în sala Mutualité din Car- ; tierul Latin s-au întrunit 9.000 de persoane, iar 5.000 de persoane au participat la o manifestație organi- : zată în fața Bursei Muncii. In toate școlile: și liceele din Franța, învățătorii și profesorii au citit elevilor o lecție scrisă de profesorul Georges Vedel, de la Facultatea de drept din Paris, pe tema : „Valorile fundamentale ale universității franceze".

La chemarea Se
cretariatului Co
mitetului sindical 
internațional de 
solidaritate cu oa
menii muncii și 
poporul Africii de 
rie se desfășoară

din Havana.

fi

darnice, care urmăresc să împie
dice eliberarea popoarelor. Imperialismul american și oligarhia de pe întregul continent, se subliniază în declarație, sînt înspăimîntați nu atît de revoluția cubană, cît de revoluția latino-americană. Ei cred că înăbușind revoluția cubană vor scăpa de acest coșmar, vor face să dispară spectrul revoluției care-i amenință și vor înăbuși spiritul revoluționar al popoarelor. Ignorînd legile obiective, ale dezvoltării societății omenești, ei cred în imuabilitatea regimurilor lor semifeudale, capitaliste și monopoliste. Nu se poate însă opri dezvoltarea is
toriei. Forțele care pun în mișcare 
popoarele — adevărații creatori ai _ . .
istoriei — sînt mai puternice decît ină.Jar S.U.A. — Pe mercenari ș^pe 
voința și teroarea oligarhiei domi
nante. ■ \în numeroase țări ale Americii Latine încă de pe acum revoluția este inevitabilă. Acest fapt nu este determinat de voința vreunei persoane, ci de exploatarea monstruoasă a popoarelor, continentului_____

în Pia|a Revoluțieizarea țărilor din America, pentru muncă creatoare, S.U.A. pentru noi investiții de capital în străinătate, pentru obscurantism, pentru latifundii, pentru slaba dezvoltare, pentru sabotaj și pentru teroarea contrarevoluționară dezlănțuită de agenții americani, pentru distrugerea plantațiilor și fabricilor de zahăr, pentru bombardarea de către avioanele piraterești a populației pașnice. Cuba a apărat pîinea, egalitatea, adevărul, libertatea, viitorul luminos al omenirii. S.U.A. — foamea, privilegiile și discriminările, minciuna, -asuprirea, viitorul lipsit de speranță. Cuba a apărat pe eroii căzuți la Playa Giron, pentru salvarea patriei de sub dominația.stră- trădători, Cuba "a luptat pențru pace între popoare, S.U.A. pentru agresiune și război, Cuba — pentru socialism, S.U.A. — pentru capitalism.
O.S.A. a fost demascată ca un mi

nister al coloniilor al S.U.A., ca o

(TELEFOTO AGERPRES) învățăminte dă revoluția cubană ? Ea învață că revoluția este posibilă, că popoarele pot înfăptui revoluția, că în lumea contemporană nu există forțe capabile să împiedice mișcarea de eliberare a popoarelor.în declarație se relevă că datorită condițiilor deosebite, în țările Americii Latine, țărănimea săracă reprezintă o gigantică forță revoluționară potențială. Dar țărănimea este o clasă care are nevoie de conducerea revoluționară și politică a clasei muncitoare și a intelectualității revoluționare. Rolul clasei muncitoare și al intelectualității revoluționare din America Latină constă în a se situa cu fermitate în avangarda luptei împotriva imperialismului.
în încheierea celei de-a doua De

clarații de la Havana se arată că 
lupta de eliberare începută de po
poarele Americii Latine nu va fi 
oprită de nimic, că aceste popoare 
își vor cuceri o adevărată indepen
dență.

Discursul lui De GaullePARIS 6 (Agerpres). — La 5 februarie președintele Franței, De Gaulle, a rostit un discurs la posturile de radio și televiziune franceze. El a declarat din nou că sarcina Franței este „de a restabili pacea.în termenul cel mai scurt și de a ajuta Algeria să-și ia soarta în propriile sale mîini“ și că guvernul francez este gata să recunoască statul al- gerian „suveran și independent“. Președintele nu a spus însă ce se face concret în această direcție.Președintele a repetat „condițiile" pe care guvernul francez le pune în schimbul acordării independenței

măsuri vor fi luate pentru curmarea acțiunilor teroriste. De altfel, cu două ore înainte ca președintele De Gaulle să-și fi ținut discursul, un grup de asalt al ultracolonialiștilor a răpit pe directorul postului de radio Oran și pe colaboratorii lui cei mai apropiați. în locul discursului’prezidențial a fost transmisă o emisiune a ultracolonialiștilor.în capitolul de politică externă, președintele a încercat să justifice eschivarea Franței de la tratativele privitoare la reglementarea proble- . . melor internaționale importante, înAlgeriei j recunoașterea „intereselor special a problemei germane, prin referiri la pretinse „amenințări" din partea Uniunii Sovietice. Tot prin- tr-o pretinsă „amenințare directă a Franței", De Gaulle a încercat să motiveze intensificarea cursei înarmărilor, crearea „forței de șoc“ atomice în Franța. Președintele a militat pentru crearea în Europa occidentală a unei grupări militaro- politice „cea mai influentă și cea mai puternică din lume“ la care să ședințele nu a prècizat ce anume participe Germania occidentală.
----- ;------ O ©O----------

Grupul rebel complică situația din LaosXIENG KUAN'G 6 (Agerpres). — Rebelii laoțieni continuă să împiedice realizarea unui acord în vederea reglementării pașnice a problemei laoțiene, punînd la cale atacuri împotriva regiunilor eliberate. în ultimele zile s-au dus lupte serioase în regiunea localității Nam Tha. După ce au atacat forțele patriotice, rebelii încearcă acum să obțină o „încetare a focului“ ca o condiție a unei noi întruniri a celor trei prinți. Un purtător de cuvînt al comandamentului suprem al unităților Neo • Lao Haksat a declarat că aceste încercări ale clicii rebele constituie o stratagemă menită să le permită să cîștige timp pentru a-și consolida pozițiile.Consiliul militar național al Lao- sului a anunțat la 6 februarie că clica Boun Oum-Fumi Nosavan lansează împotriva regiunilor eliberate pe lîngă noi atacuri terestre și atacuri aeriene. Forțele patriotice au doborît sîmbătă trei avioane de producție americană ale rebelilor. Două dintre aceste avioane au tacat localitatea Muong Khou provincia Xieng Kuang. Ele au

vitale ale Franței în Sahara“, pretențiile exagerate în ceea ce privește „garanțiile“ pentru europenii care locuiesc în Algeria și asigurarea integrității proprietății lor.Președintele a recunoscut că situația politică internă în Franța este încordată datorită acțiunilor criminale ale grupărilor fasciste și colonialiste. El a declarat că împotriva lor vor fi luate măsuri. Pre-

cercat, de asemenea, să parașuteze bande de rebeli și agenți speciali în spatele forțelor patriotice .pentru a desfășura acțiuni de hărțuire. Celălalt avion a fost doborît pe frontul de la Nam Tha..Căutînd să intensifice încordarea din Laos, primul ministru tailan- dez a făcut la 6 februarie declarații provocatoare. El a declarat că în legătură cu evenimentele din Laos forțele armate tailandeze sînt gata de luptă. Ministrul tailandez de Război a declarat la rîndul său că unități mobile au primit ordinul „de a fi gata să pornească în orice moment".

englez și american. în minele de aur, de diamante și de cărbune, circa 500.000 'de africani lucrează în condiții apropiate de adevărata sclavie. Lipsiți literalmente de orice fel de drepturi, rupți de familiile lor pe care de obicei nu le mai revăd niciodată, acești năpăstuiți sînt considerați de stăpînii lor albi drept simple „unelte vorbitoare". Barăcile din apropierea minelor par mai degrabă cocioabe sau grajduri în care se adăpostesc, de-a- vălma, negrii sleiți de vlagă, după munca abrutizantă din fundul minelor. Fără permisiunea administrației, ei nu au voie să plece din localitățile unde lucrează nici chiar cînd capătă mici „permisii“.Bilanțul muncii negrilor în mine— un' adevărat iad — este nespus de tragic : zeci de mii de africani sînt uciși în accidente sau devin infirmi, fără a mai vorbi de cei care mor din pricina bolilor profesionale. într-un cuvînt, un monstruos abator aducător de nenorociri negrilor — aducător de aur și îmbogățire magnaților albi.Cele petrecute anul trecut 4L Kowlbrank ilustrează pe deplin"cît sclavagiste ale gü- valorează viața africanilor în ochii stăpînilor sclavăgiști. într-o zi, muncitorii anunțaseră administrația că în mină a căzut o bucată de rocă, dar li s-a răspuns să-și vadă de treabă. La prînz, cînd a venit schimbul următor, muncitorii au simțit prezența gazelor și au refuzat să'intre în subteran. Poliția, chemată urgent de administrație, i-a silit să intre în mină. Au fost arestați opt .mineri care refuzaseră categoric să se supună. Aceștia au fost și singurii , supraviețuitori, după ce în mină s-a produs explozia. Bilanțul catastrofei : 453 de muncitori morți, dintre care și 6 europeni.Este adevărat că noi avem sindicate. Ele însă sînt interzise și urmărite. A face grevă înseamnă a risca să fii condamnat la 3 ani închisoare și 500 lire amendă. Fiecare grevă — și nu puține au loc la noi— reprezintă o adevărată acțiune de eroism din partea muncitorilor, în ciuda tuturor persecuțiilor, Congresul Sindicatelor din Africa de sud n-a fost niciodată atît de puternic ca acum.Muncitorii djn Africa de Sud, în fruntea maselor sîngeros oprimate și exploatate din această țară, își vor înteți lupta de eliberare, în ciuda grelelor condiții cărora trebuie să le facă față. Solidaritatea forțelor progresiste din întreaga lume constituie un puternic sprijin în lupta noastră.
O ©O“---------

MOZES MABHIDA 
vicepreședinte al Congresului 

Sindicatelor din Africa de Sud

Sud, la 7 februa- 
. „ „ _____ T... _ ziua de solidari
tate și luptă în sprijinul oamenilor 
muncii din această țară, unde dom
nește cel mai monstruos regim de 
discriminare rasială. Cu acest prilej 
publicăm articolul de mai jos, scris 
de Mozes Mabhida, vicepreședinte 
al Congresului Sindicatelor din 
Africa de Sud.

★Peste zece milioane de băștinași trăiesc în Republica sud-africană în condițiile celei mai crunte terori rasiale. Guvernul ultra-reacționar condus de Verwoerd, care pretinde că acționează în numele minorității de albi (cam unul din patru locuitori), a instaurat un regim sălbatic de oprimare și exploatare a populației de culoare. Acest regim este bazat pe respingătoare teorii rasiste, pe represiuni crunte, rezervații, lagăre de concentrare, închisori supraaglomerate.Țara mea este o țară a segregației rasiale. Inumana „lege a permiselor" este una din cele mai odioase măsuri vernului de la Pretoria. Potrivit a- cestei legi, toți africanii de la 16 ani în sus trebuie 'să aibă asupra lor în permanență un permis special, în care se arată în ce regiune are voie să circule deținătorul Iui și dacă a plătit impozitele. E de ajuns să treci strada fără acest permis pentru a fi arestat.Toți cei vînați astfel sînt trimiși să-și ispășească „vina" pe ogoarele fermierilor albi ; de fapt ei sînt pur și simplu vînduți acestora pentru suma de 9 pence pe zi. Acesta este prețul a două portocale. Ținînd seama că anul trecut au fost a- restați din cauza „permiselor“ 1 milion de africani, e lesne de înțeles că prin acest sistem odios stăpînii albi își asigură din belșug munca gratuită a sclavilor.Muncitorii negri nu au dreptul să trăiască în orașe, țăranii negri nu au voie să-și vîndă pe piață produsele muncii lor. Prin toate măsurile discriminatorii, munca negrilor a fost transformată într-un bun. de care statul și monopolurile — interne și străine — dispun în mod discreționar.• Iată, de pildă, cîteva din procedeele folosite de Asociația Monopolistă ă Minelor. Industria minieră, care constituie o importantă verigă în economia țării, se află în mîinile capitalului monopolist sud-african,
A.

In apărarea© Comitetul indonezian de solidaritate cu țările Asiei și Africii a adresat o telegramă premierului con- golez, Cyrille Adoula, în care protestează cu hotărîre împotriva persecutării ilegale a lui Antoine Gizenga și cere eliberarea neîntîrziată a acestuia.

lui Gizenga• „Adevăratul dușman al Congoului este coaliția monopolurilor internaționale care stau în spatele scizio- niștilor katanghezi" — se spune în- tr-o emisiune a postului de radio al Republicii Mali Îd care se cere eliberarea lui Antoine Gizenga din mîinile lui Mobutu.
♦♦♦

a- din în-american, de dezvoltarea conștiinței revoluționare a maselor, de criza generală a imperialismului, de lupta popoarelor oprimate din întreaga lume.în fața inevitabilității istorice a revoluției latino -americane, imperialismul S.U.A. este gata să ducă războaie coloniale împotriva popoarelor Americii Latine, să le treacă prin foc și sabie. în legătură cu aceasta, în declarație se subliniază, printre altele, că pactèle militare semnate de guvernul S.U.A. cu guvernele latino-americane urmăresc un singur scop — să preîntîmpine lupta maselor populare.Politica de înăbușire treptată a suveranității țărilor latino-americane, politica mîinilor libere pentru amestec în treburile interne ale. acestor țări, promovată de imperialismul american, se spune în continuare în declarație, a atins punctul său culminant la recenta conferință de la Punta del Este a miniștrilor Afacerilor Externe ai țărilor membre ale Organizației statelor americane. Acolo imperia
lismul american a adunat pe mi
niștrii Afacerilor Externe pentru 
ca — cu ajutorul presiunilor politice 
și al șantajului economic fără pre
cedent — să obțină de la ei renunța
rea la suveranitatea națională a 
popoarelor și consfințirea dreptu
rilor S.U.A. la amestecul în trebu
rile interne ale țărilor continentu
lui american.

♦♦♦:

• ' Macmillan
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Adunarea generala 
a Academiei de Științe 

a U.R.S.S.

de FRANK GULLETT

Cel puțin

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 6 februarie s-a deschis la Moscova a- dunareâ generală a Academiei de Științe a Ü.R.S.S. care va analiza rezultatele cercetărilor științifice e- fectuate de oamenii de știință sovietici în anul 1961.După cuvîntul introductiv al președintelui Academiei, Mstislav Kel- dîș, secretarul științific principal al Academiei, Evgheni Fedorov, a prezentat raportul cu privire la rezultatele activității științifice a Academiei pe anul 1961.

La 5 februarie în Anglia s-a desfășurat una dintre cele mai puternice și mai viguroase acțiuni revendicative întreprinse de oamenii muncii în ultima vreme. Peste trei milioane de muncitori din industria navală și constructoare de mașini au declarat o' grevă generală de'24 de ore pentru a susține cererile prezentate de 39 sindicate cu privire la mărirea cu 10 la sută a salariilor, egalitatea salariilor între bărbați și femei etc. La Bristol și Leeds, la Devonport și Birmingham, ca de altfel în numeroase alte centre ale țării, activitatea economică a fost serios afectată.4.500 de întreprinderi și șantiere navale și-au încetat activitatea. Participarea muncitorilor la grevă a fost de aproape sută la sută. Pierderile pricinuite industriei se ridică la circa 25 de milioane de lire sterline.Impresionate de marele număr al muncitotilor angajați în lupta revendicativă, unele ziare își exprimă părerea că ea a fost cea- mai mare grevă după cel de-al doilea război mondial, în timp cé altele consideră că Ja grevă s-a înregistrat cea mai largă participare după greva generală din 1926. In orice caz, greva a scos în evidență cu deosebită putere creșterea combativității clasei muncitoare din Anglia, hotărî- rea ei de a lupta împotriva politicii de „înghețare a salariilor“, împotriva cursei înarmărilor ale cărei consecințe nefaste sînt resimțite în primul rînd de oamenii muncii.De la începutul anului, în Anglia lupta grevistă avînd aceste obiective n-a încetat nici o zi.Puternica mișcare grevistă din Anglia constituie numai una din dificultățile cărora trebuie, șă le facă față guvernul Macmillan. Vii proteste împotriva politicii generale a guvernului s-au produs zilele tre-

cute chiar în rîndurile partidului conservator. Ziarele engleze au calificat astfel drept „o răscoală în sînul partidului conservator" discursul rostit la 3 februarie de Leg- ge-Bourke, personalitate marcantă din partid, care a criticat aspru guvernul și a pus problema înlocuirii lui Macmillan din funcția de prim- ministru.încercările anumitor ziare conservatoare de a prezenta pe Legge- Bourke drept „rebel izolat" nu au avut succes. „Legge-Bourke, a scris ziarul „Reynolds News", nu a vorbit atît în propriul său nume cît

siderat ca o reușită. „Fără îndoială că Macmillan și-a dezamăgit prietenii" — scrie ziarul Daily Mirror.In legătură cu politica guvernului conservator și atitudinea partidului laburist, John Gollan, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie, care a vorbit ieri la Coventry, a spus că „guvernul conservator nu a tost niciodată mai vulnerabil ca acum. Intre membrii guvernului există divergente fățișe. Ei sînt salvați numai de inerția conducerii de dreap
ta a partidului laburist".

BEIRUT. La Beirut a sosit baletul 
Teatrului Mare al U.R.S.S. Artiștii so
vietici vor prezenta cîteva spectacole 
în capitala Libanului.

FRAGA. Opinia publică cehoslova
că sărbătorește 20 de ani de la for
marea pe teritoriul U.R.S.S. a primu
lui corp de armată cehoslovac, care 
împreună cu unitățile armatei sovie
tice, a luptat cu abnegație împotriva 
ocupanților hitleriști pentru eliberarea 
Cehoslovaciei. In unitățile și subuni
tățile militare au loc numeroase mani
festări consacrate acestui eveniment 
de seamă din istoria armatei ceho
slovace.

WASHINGTON. La Cape Canaveral 
urma să fie lansat la G februarie pen
tru a se plasa pe orbită un satelit ar
tificial de tip „Tiros IV“, dar din cau
za unor „defecțiuni tehnice" descope
rite la racheta purtătoare „Thor-Del- 
ta", experiența a trebuit să fie amî- 
nată. Satelitul era destinat culegerii 
unor date meteorologice. Nu s-a fixat 
nici o dată pentru reluarea experi
enței.

BERLIN. Consulatul general olan
dez din Berlinul occidental a refuzat 
să-i acorde viză de intrare în Olan
da profesorului Otto Nagel, președin-

tele Academiei de Arte din Berlin. 
Refuzul consulatului general olandez 
de a acorda viză de intrare în Olan
da lui Otto Nagel reprezintă un act 
ostil fată de kR.D. Germană, menit 
să îngreuneilf dezvoltarea legături
lor între oamenii de cultură ai celor 
două țări.

WASHINGTON. Politia din Wa
shington a arestat la 5 februarie 9 per
soane care au făcut parte dintr-un 
pichet în fata Casei Albe, organizat în 
semn de protest împotriva intenției 
S.U.A. de a relua experiențele nuclea
re în atmosferă. Cei nouă au fost con
damnați la pedepse ou închisoarea.

CARACAS, In capitala Venezuelel 
a avut loc o demonstrație a familiilor 
odor 200 de persoane arestate de că
tre poliție în cursul recentelor ma
nifestații populare în sprijinul Cubei. 
Demonstranții au protestat împotriva 
deținerii ilegale a celor arestați pre
cum și împotriva tratamentului bar
bar Ia care sînt supuși.

SAN JOSÉ. în alegerile prezidenția
le din Costa Rica, care au avut loc 
la 4 februarie, Francisco Orlich, can
didat din partea Partidului de elibe
rare națională, a fost ales președinte 
în locul Iui Mario Echandi. Francisco 
Orlich este mare latifundiar și adept 
al programului Kennedy „Alianța pen
tru progres".
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Corespondență din Londra
în. numele altora. Astăzi este evident că o mare parte a conservatorilor din partid și-au pierdut încrederea față de conducerea lui Macmillan". Ziarul „Sunday Telegraph" a scris că sciziunea din partidul conservator este determinată, pe lîngă părerile diferite în problemele de politică internă, șl de alte probleme cum ar fi problema aderării Angliei la piața comună și politica guvernului în relațiile cu lumea afro-asiatică.Vil critici la adresa guvernului au răsunat și în cursul dezbaterilor care au avut loc luni în parlament. Liderul partidului laburist, Gaitskell, a criticat guvernul pentru declarațiile făcute de ministrul ' de externe, Home.Deși Macmillan a reușit să obțină respingerea moțiunii de blam propuse de laburiști la adresa guvernului, discursul său nu este con-

Ca urmate a 
grevei au încetat 
operațiunile do 
reparații și pe 
vasul de pasa
geri „Queen Eli
zabeth“.

Rezultatele alegerilor din FinlandaHELSINKI 6 (Agerpres). — TASS: în urma alegerilor extraordinare care au avut loc la 4 și 5 februarie, locurile din parlamentul finlandez au fost distribuite în felul următor : Uniunea agrară din Finlanda — 54 locuri, Uniunea democrată a poporului finlandez — 47 locuri, Partidul social democrat — 39 locuri, Partidul de coaliție — 30 locuri, (inclusiv un deputat din partea Uniunii libef-cugetătorilor), Partidul popular suedez — 14 locuri, Partidul popular finlandez— 12 locuri, Uniunea social-democrată a muncitorilor și a micilor agricultori (opo-
o©o

ziția social-democrată) — 3 locuri, Partidul micilor agricultori — un loc.Alegerile parlamentare au consti-< tuit un evident vot de încredere a- cordat partidelor care se pronunță pentru menținerea actualei linii a politicii externe, cunoscută sub denumirea de linia Paasikivi—Kekkonen.Partidul social-democrat, adus în impas de conducerea sa de dreapta, a suferit o grea înfrîngere. Dacă în . anul 1958 au fost aleși 48 de depu- tați din partea Partidului socialdemocrat, in prezent numărul acestora a scăzut la 39.
După „împăcarea" cu Chombe

Trupele O.N.U. din Congo transferate
în provinciile Orientala și Kivuîn timp ce mercena-LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). — Reprezentantul O.N.U. la Leopoldville a declarat că trupele O.N.U. și-au îndeplinit de acum „misiunea" în Katanga, și de aceea, rămînerea lor mai departe în această provincie este „nerațională". In același timp, comandamentul trupelor O.N.U. în Congo a început să transfere trupele în Provincia Orientală și în provincia Kivu.După cum relatează corespondentul U.P.I., la Kindu a și sosit un batalion etiopian. în curînd vor transferate la Kasongo (provincia Kivu), unitățile suedeze de la Eli- sabethville.Aceste transferări ale trupelor

O.N.U. au locrii străini continuă să rămînă în Katanga în ciuda rezoluțiilor Consiliului de Securitate, iar căpetenia separatiștilor katanghezi, Chombe, continuîndu-și tocmelile cu O.N.U., care trebuie să aducă la îndeplinire rezoluțiile amintite, a cerut teir menul de o lună pentru „evacuarea* mercenarilor săi.Trimiterea trupelor O.N.U. în Provincia Orientală și în provincia Kivu, care reprezintă sprijinul for- fi țelor patriotice din Congo, nu poate fi apreciată altfel, decît ca o nouă concesie făcută separatiștilor katanghezi, și ca o încercare de a ■ prelungi scindarea Congoului.
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