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Oamenii muncii 
din regiunea noas
tră au obținut 
o mare victorie 
în înfăptuirea po
liticii partidului 
la sate — încheie
rea colectivizării 
ag: -culturii. Acum 
țărănești muncesc 
gospodării agricole

al

Modele noi de stofe 
și țesături

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). —• 
La întreprinderea Dorobanțul Plo
iești. au fost introduse în fabricație 
5 noi modele de stofe pentru parde- 
sie femei și paltonașe copii, în 15 
desene și poziții coloristice, precum 
și 6 articole noi de țesături pentru 
rochii.

Primele cantități de stofă din 
aceste modele au și fost livrate uni
tăților comerciale. Pînă la sfîrșitul 
anului vor fi create încă 20 modele 
noi.

Harfa politică 
a lumii

Recent, Editura 
Științifică a publicat 
„Harta politică a lu
mii". Această har
tă, întocmită la sca
ra la Ecuator de 
1:46.000.000, oglin
dește transformările 
petrecute pe glob 
în ultimii ani. Ea se 
găsește de vînzare 
la raioanele de pa- 
petărie ale librării
lor.

Lucrări Jc modernizare 
în portul Constanța

CONSTANȚA (cor&sp. „Scînteii).— 
Pentru a face față traficului tot mai 
intens, în portul Constanța se con
struiesc noi instalații portuare. în 
momentul de fată sînt pe terminate 
ultimele lucrări de amenajare a 
unui chei la care vor fi acostate 
vase de mare tonaj. Se fac de ase
menea pregătiri pentru începerea 
construirii unor noi depozite de 
mărfuri șl a unei magazii frigorifice.

Ca urmare a creșterii procesului 
de mecanizare a luorărilor de în- 
cărcare-descărcare durata de sta
ționare a vaselor în port a scăzut 
ou 25 la sută față de anul trecut.
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Turneul
„Bar bu

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Ieri or
chestra de muzică popu
lară „Barbu Lăutaru" a 
Filarmonicii de stat 
„George Enescu" din 
București a prezentat în 
sala clubului C.F.R. „16 
Februarie" din orașul Ti
mișoara, două concerte

riile colective din 
Țifești, Plopu, în
surăței, Jariștea 
și din multe alte 
sate a depășit 40 
de lei ; gospodă
riile colective din 
raionul Focșani 

medie, pentru fieca
re zi-muncă produse și bani în va
loare de 38 lei. Viața nouă, tot 
mai înstărită a colectiviștilor se face 
simțită în toate satele noastre. Co
lectiviștii din regiunea noastră și-au 
construit în ultimii doi ani peste 
20.000 case noi. Mobila, aparatele 
de radio, bicicletele și chiar moto
cicletele nu mai sînt o raritate în 
satele noastre.

Realizările gospodăriilor colective, 
traiul îndestulat al colectiviștilor, au 
avut o puternică influență asupra 
restului țărănimii din regiune. Ur- 
mînd indicațiile partidului, organele 
și organizațiile de partid au pus în 
centrul muncii politice și organiza
torice pentru colectivizarea agricul
turii popularizarea largă a succese
lor gospodăriilor colective fruntașe. 
La această muncă au luat parte un 
număr mare de colectiviști, pre
ședinții și brigadierii din gospodă
riile colective fruntașe, care au po
vestit interesant, convingător des
pre gospodăria colectivă, despre 
viața lor și au dat răspuns la multe 
din problemele ce frămîntau pe ță
ranii întovărășiți și cu gospodării 
individuale.

O mare eficacitate a avut-o pre
zentarea filmelor „Ultima generație 
de săraci“, „Imagini și vorbe cu 
tîlc“ realizate în gospodăriile colec
tive fruntașe din regiunea noastră 
și vizionate numai în ultimele două 
luni de aproape 100.000 oameni. 
Broșurile, afișele, pliantele, foile 
volante, serile de calcul, conferin
țele, programele brigăzilor artistice 
de agitație și celelalte mijloace și 
forme ale muncii politice au avut 
de' asemenea un rol important în 
popularizarea avantajelor G.A.C.

în încheierea colectivizării agri
culturii regiunii o mare Însemnă
tate au avut-o lucrările consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor. Organele 
și organizațiile de partid au popu
larizat larg lucrările consfătuirii, 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chemarea și reco
mandările consfătuirii ; delegații 
din regiune la consfătuire au po
vestit amănunțit cele auzite și în
vățate acolo..

Toate acestea au avut drept re
zultat întărirea caracterului 
masă al trecerii țăranilor la gospo
dăria colectivă. Astfel, în luna ia
nuarie și primele zile ale lunii fe
bruarie au intrat în gospodăriile 
colective 30.000 familii cu 79.775 ha.

încheierea colectivizării deschide 
largi perspective dezvoltării agri
culturii regiunii, asigură condițiile 
necesare punerii în valoare a imen
selor rezerve de creștere a produc
ției agricole vegetale și animale. 
Pentru aceasta regiunea are un pu
ternic sprijin din partea statului 
nostru. Astfel, agricultura regiunii 
dispune de un număr mai mare de 
tractoare și mașini agricole, decît 
avea întreaga Romînie burghezo- 
moșierească în anul 1938. în 1961 
gospodăriile colective au primit, 
numai pentru procurarea de ani
male și materiale de construcție, 
credite, pe termen lung și fără do- 
bîndă, în valoare de peste 43 mili
oane lei. în unitățile agricole so
cialiste din regiune lucrează sute 
de ingineri și tehnicieni agronomi, 
zootehnici, veterinari.

Recent a avut loc conferința re
gională de partid, care pe baza 
Documentelor Congresului al IlI-lea 
al Partidului și ale Plenarei Corni- ■ 
tetului Central al P.M.R. din iunie- 
iulie 1961, a învățămintelor izvorîte 
din lucrările consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști, a luat hotărîri 
importante privind dezvoltarea a- 
griculturii regiunii. De asemenea, 
în urma încheierii colectivizării a- 
griculturii a fost elaborat un plan 
de măsuri concrete, privind întări
rea și dezvoltarea gospodăriilor co
lective.

O deosebită atenție acordăm spo
ririi producției de cereale prin 
creșterea producției la hectar. To- 
talizîndu-se angajamentele luate de 
colectiviști, rezultă că în acest an 
gospodăriile colective din regiune 
și-au planificat obținerea de pe su
prafața de 38.000 hectare a unei 
producții de 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar în cultură neiri
gată. Pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv, au fost alese, arate și in

CONSTANTIN SCARLAT 
Prim-secretar 

Comitetului regional Galați 
al P.M.R.
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197.625 familii 
laolaltă în 432 
colective ce de

țin* peste 560.000 hectare. Aceasta 
arată marea încredere a țăranilor 
muncitori în politica leninistă a 
partidului nostru de transformare 
socialistă a satului și confirmă încă 
odată justețea acestei politici.

Organele și organizațiile de par
tid din regiunea noastră au desfă
șurat o muncă politică și organiza
torică perseverentă, răbdătoare, 
pentru a ajuta pe țăranii munci
tori să pășească pe calea gospodă
riei colective.

Indicațiile date de Congresul al 
IlI-lea al partidului că: „Transfor
marea întovărășirilor agricole în 
gospodării colective, unirea gospo
dăriilor colective mici în gospodării 
colective mai mari, întărirea econo- 
mico-organizatorică și dezvoltarea 
lor multilaterală constituie un pro
ces unic neîntrerupt, care consoli
dează și lărgește relațiile de pro
ducție socialiste la sate“ — au 
orientat activitatea organelor și 
organizațiilor de partid în munca 
de colectivizare a agriculturii. Prin
cipala preocupare a constituit-o în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, pentru a 
face din ele puternice centre de 
atracție, dînd astfel posibilitate 
fiecărui țăran muncitor să vadă cu 
ochii lui superioritatea agriculturii 
socialiste, avantajele muncii în gos
podăria colectivă. Colectiviștii au 
fost convinși, pe baza calculelor 
economice și a. exemplelor con
crete, că este în interesul lor să 
sporească continuu proprietatea 
obștească, să aplice tot mai bine 
regulile agrotehnice înaintate, să 
dezvolte diferite ramuri de produc
ție aducătoare de venituri.

Gospodăriile colective din re
giune au obținut producții mult 
mai mari față de întovărășirile 
agricole. Așa, de pildă, în anul 1961 
gospodăriile colective au obținut în 
medie 2.445 kg. porumb boabe la 
hectar, față de 1.566 kg. la hectar 
în întovărășirile agricole. Un nu
măr de 152 gospodării colective au 
obținut producții de 2.500—3.500 kg. 
porumb boabe la hectar și chiar 
mai mult. Colectiviștii din raionul 
Făurei, aplicînd mai bine regulile 
agrotehnice, au obținut de pe în
treaga suprafață de peste 48.000 
hectare cultivată cu porumb o pro
ducție medie de peste 3.100 kg. 
boabe Ia hectar.

Au sporit mult și efectivele de 
animale proprietate obștească. Ast
fel, de la 38.000 capete bovine în 
1959 s-a ajuns în anul 1961 la a- 
proape 89.000 capete, din care vaci, 
de la 9.000 la 32.448 capete. La por; 
cine efectivele sînt de 2,4 ori mai 
mari față de anul 1959. Numărul 
ovinelor a crescut de la 213.900 în 
1959, la peste 340.000 în 1961 din 
care 90 la sută sînt oi cu lină fină 
și semifină.

Organele de partid și de stat au 
acordat o atenție deosebită unirii 
gospodăriilor colective mici în gos
podării mai mari — condiție foarte 
importantă pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. Drept rezultat, de la Con
gresul al IlI-lea al partidului și 
pînă la încheierea colectivizării 
agriculturii s-au unit, pe baza libe
rului consimțămînt, peste 100 gos
podării agricole colective mici în 
gospodării mai mari. Aceasta a per
mis folosirea mai rațională a pă- 
mîntului, a mijloacelor materiale și 
a forței de muncă, dezvoltarea di
feritelor ramuri și obținerea de pro
ducții și venituri mai mari.

Creșterea producției agricole, a 
efectivelor de animale și a pro
ductivității lor, vînzarea către 
stat a unor cantități tot mai mari 
de produse vegetale și animale, a 
dus la sporirea veniturilor gospo
dăriilor colective, la creșterea cîști- 
gului colectiviștilor și a averii 
obștești. în anul 1961 gospodăriile 
colective au obținut, în medie, un 
venit bănesc de peste 130.000 lei la 
suta’de hectare. 225 dintre ele 
ca cele din Pechea, însurăței, Bă- 
leni, Oprișănești, Muntenii, Țifești, 
Jariștea și altele sînt gospodării mi
lionare sau multimilionare.

Valoarea zilei-muncă fa gospodă-

au împărțit, în Bi
\ 4

Em llfi

de

O
3$ 11

■
. < -K 

frkri I

ün produs nou din relon
La fabrica „Țesăforiile reunite" din 

Capitală a fost realizat un produs nou: 
site din relon pentru mori. Aceste site 
au o rezistență mult mai mare decît 
cele din mătase naturală. Pînă în pre
zent s-au fabricat cîfeva sute de metri 
fesăfuri pentru asemenea site. Țesătu
rile vor fi verificate în practică la di
ferite mori din țară.

de muzică populară ro- 
mînească.

Și-au dat concursul so
liștii : Fănică Luca, An
gela Moldovan, Nicolae 
Florian, Ion Păturică, 
Nicolae Crăciunescu și 
alții. A dirijat Ionel Bu- 
dișteanu, artist emerit. 
Ambele concerte s-au 
bucurat de succes.
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Ifotădrea sidemgiștitor reșiț&ni
Siderurgiștii Reșiței și-au luat următoarele angaja

mente pe 1962.
ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII PRODUSE

LOR, ASIMILĂRII DE NOI PRODUSE ȘI PERFECȚIO
NĂRII PROCESELOR TEHNOLOGICE :

— din întreaga cantitate de șină de cale ferată po 
care o vom produce, 87 la sută va fi de calitatea l-a ;

— vom asimila încă patru mărci noi de oțeluri cu 
caracteristici mecanice superioare ;

— vom asimila elaborarea oțelurilor semicalmate 
în vederea reducerii consumului ' de • fero-aliaje și a 
consumului de metal la laminoare și vom îmbunătăți 
tehnologia de elaborare a oțelirrilor necalmate ;

— vom reduce rebuturile la oțelărîa Martin cu 7 Ia 
sută față de norma admisă ;

— vom extinde laminarea la toleranțe minime la 
jumătate din producția secției laminoare ;

— vom reduco consumurile specifice : la șine C.F.R. 
cu 20 kg. pe tonă ; la podurile de turnare — cu 10 la 
sută ; la biela de compresor — cu 20 la sută ; la corn- 
presoare de 45 m.c. — cu 550 kg. pe bucată ; vom re
duce consumul de păcură Ia oțelăria Martin cu 50 la 
sută.

ÎN VEDEREA SPORIRII PRODUCȚIEI:
— vom depăși planul producției globale cu 1,55 la 

sută, iar cel al producției-marfă cu 1,65 la sută ;
— vom da peste plan 20.000 tone fontă, 10.000 tone 

oțel, 1.000 tone oțel electric, 6.300 tone laminate finite, 
1.000 tone bandaje șl discuri, 1.000 ione piese turnate 
din oțel și 500 tone cocs metalurgic ;

Mobila de calitate 
superioara

— vom rea
liza economii, 
prin reducerea 
prețului de 
cost, în valoa
re de 
lei.

6.000.000

i
stalla de 110

kV. a hidiocen-
tralei „V. I. Lenin“-
Bicaz.

DE PESTE HOTARE

jColectivul fabricii de mobilă J( JWl UK III.UUCI.U. J

j- „23 August" din Tg. Mureș, fo-1 
( losind experiența acumulată în) 
( anul trecut în întrecerea soda- J 
j- listă organizată pe baza Direc- ț 
( tivelor C.C. al P.M.R., își ia ur- i 
f mătoarele angajamente pentru J 
ț anul 1962 : j
( — vom depăși planul la pro- I
f duejia globală cu 2.100.000 lei ; 1

— vom realiza economii la ] 
f prețul de cost în valoare de j 

i
( 300.000 Iei și beneficii peste plan J 
f în valoare de 800.000 Iei ;
'. — vom proiecta 15 noi tipuri J 
[ de mobile. 1

Pentru realizarea acestor an- j
1 gajamente vom lua următoarele J 

măsuri : J
— în scopul îmbunătățirii ca- j 

f lității vom asimila tehnologia J 
[ lustruirii cu pastă ;
( — vom introduce plăcile fibro- j
[ lemnoase în procesul de pro- J 
( ducție a mobilierului ; -!
1 — în cursul trimestrului IV ]
[ vom reorganiza procesul tehno- J 
f logic la mobilierul de mare se- •! 
( rie, în vederea finisării acestuia j 
J cu nitrolac. )

K
(Foto: Gh. Vințilă)

test împotriva legii marțiale procla
mate de guvern. în cursul demons
trației care a avut loc în localitatea 
Comilla, s-a produs o ciocnire în
tre studenți și poliție. Un profesor 
și mai mulți studenți au fost ares
tați. La Paksey, studenții au decla
rat grevă în sprijinul revendicării 
de a se anula legea marțială.

ÎN CAPITALA REPUBLICII DOMI-
Să înceteze cursa înarmărilor, . N1CÄNE au avut loc puternice de

monstrații împotriva imperialiștilor 
nord-americani. Manifostanții scan
dau : „Afară cu yankeii 1", „Yankei,

propunerea 
de a rupe 
Cuba. (Te

Fire și țesături de bună calitate
Din angajamentele co

lectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea textilă 
„Dacia” din Capitală :

— Vom realiza peste 
plan Ia filatura de bum
bac 32.000 kg. fire, din 
care 15.000 kg. prin eco
nomisirea bumbacului pul; 
la țesătorie, planul va ii 
depășit cu 20.0(ț0 m.p. țe
sături, din care 10.000 m.p. 
vor fi obținuți prin redu
cerea consumului specific 
de fire ; secția finisaj va 
depăși sarcina anuală de 
producție cu 500.000 m.l. 
țesături proprii șl de la 
alte întreprinderi ;

— în ce privește îmbu
nătățirea calități! produ
selor vom realiza o depă
șire a procentului planifl-

cat de fire de calitatea A 
cu 0,5 la sută ; la țesături 
indicele de calitate plani
ficat va fi depășit cu 1,5 
Ia sută prin creșterea pro
ducției de țesăiuri de ca
litate „extra“ față de sar
cina planificată ;

— în vederea lărgirii 
sortimentelor și creării de 
articole noi, vom produce 
500.000 m.l. țesături impri
mate în 20 poziții colozis- 
tice noi ;

— Vom realiza economii 
pesto plan în valoare de 
550.000 lei, din care 200.000 
lei prin reducerea consu
murilor specifice de ma
terii primo și materiale, 
iar 350.000 lei prin crește
rea indicilor de utilizare 
șl a productivității muncii;

— Vom realiza 450.000 
lei beneficii peste plan.

Minereu de mangan peste plan
Colectivul întreprinde

rii miniere Vatra Dornei 
și-a luat următoarele an
gajamente :

— să îmbunătățească 
calitatea minereului de 
mangan cu 10,5 la sută 
față de plan ;

— să sporească produc
tivitatea muncii cu 1 la

sută față de plan prin 
mecanizarea principalelor 
operații miniere la lucră
rile orizontale ;

— să reducă consumu
rile specifice și să rea
lizeze prin scăderea pre
țului de cost, economii su
plimentare în valoare de 
250.000 lei.

Cînd 
apărut 
gadă artistică de 
agitație? La uzine
le „23 August", la 
„7 Noiembrie", la Reșița, la Brașov? Nu știm pre
cis. Știm însă cu certitudine că era în primii ani 
de după naționalizare și că ele s-au născut, 

a

și unde a 
prima bri-

CONSILIUL NAȚIONAL DE STAT 
DIN URUGUAY întrunit în ședință 
extraordinară a respins 
cercurilor reacționare 
relațiile diplomatice cu 
legrama în pag. Vl-a).

STUDENȚI AMERICANI veniți din 
toate colțurile S.U.A. au organizat, 
la 16 februarie, o demonstrație în . 
capitala Statelor Unite, sub lozin
ca : „r...........
să se pună capăt experiențelor nu
cleare". Demonstranții au organizat 
pichete în jurul Casei Albe. Ei pur
tau pancarte pe care scria: „Cursa , cărați-vă acasă!", 
înarmărilor nu duce spre pace“-

ZBORUL ORBITAL AI. COSMO
NAUTULUI AMERICAN J. GLENN a 
fost amînat pentru a zecea oară. 
(Telegrama în pag. Vl-a).

IN PAKISTAN, la Mandirai și în re
giunea Dacca mii de studenți au 
participat la demonstrații de pro-

COMISIA PERMANENTA A CON- 
. GREȘULUI NAȚIONAL AL VENE- 

ZUELEI a hotărît să ceară ministru
lui de Externe, Falcon Briceno, ex
plicații în legătură cu poziția sa la 
conferința de la Punta del Este, 
unde acesta a acționat împotriva

■ părerii majorității poporului vene-
■ zuelean.

Bălcescu" din Capi-Studenții de la Institutul Agronomic „Nicolae 
tală dau examenele din prima sesiune.

In fotografie : Studenții din anul IV în timpul 
borator la legumicultura.

■ ■ ,

unul examen de la-
(Foto : M. Andreescu)

(Bttyăâile aztutiee de agitație
toate, din aceeași pasiune — de promovare 
noului și de reprobare a vechiului.

Personaj principal : prezentul
De la Roznov la Timișoara, de la Oltenița 

Baia Mare, brigăzile artistice de agitație aduc 
pe scene, uneori în întruchipări artistice surprin
zătoare și inedite, nenumăratele înfățișări ale 
noului.

...Ce se întîmplă cu acești muncitori intrați pe 
scenă, care, spre uimirea spectatorilor, par să 
încurce programul brigăzii ? Sudorul și-a „uitat" 
masca de sudură, iorjorul și frezorul și-au lă
sat ciocanul și bormașina la magazie... 
E vorba de o „despărțire", deloc tristă, ba dim
potrivă : „Prietene ciocan, adio 1 Ne despărțim 
și noi acum ; / Tu te retragi la magazie / Iar eu 
urmez al vremii drum".

Care este acest drum ? Este drumul tehnicii 
moderne, al tehnologiei avansate în care vechile 
urlelte sînt înlocuite cu sudura automată, cioca-

la

nul pneumatic și mașina de copiat cu comandă 
electronică. (Din programul brigăzii artistice de 
agitație de la uzinele „T. Vladimirescu").

...Noile construcții 1 Pe scenă au fost „aduse" 
doar două „ferestre" din miile de ferestre noi 
ale Griviței. Sprijinindu-se de rama lor, membrii 
brigăzii văd de la aceste „ferestre" noua tine
rețe a Griviței, creînd un moment de mare sim
plitate și poezie. (Dintr-un spectacol al brigăzii 
artistice de agitație a Casei raio.nale de cultură 
„Grivița Roșie").

Avînd ca personaj principal prezentul, îm- 
brățișînd cu căldură tot ceea ce este nou și 
înaintat și criticînd ceea ce este vechi și îna
poiat, în muncă, în concepțiile și comportarea 
oamenilor, surprinzînd actualitatea politică, zu
grăvind în imagini luminoase țelurile spre care 
ne îndreptăm, programele brigăzilor au un ca
racter mobilizator și agitatoric. Lupta pentru în
deplinirea și depășirea planului, întrecerea so
cialistă pentru o calitate superioară a produse
lor, noile realizări ale poporului nostru, noul 
profil moral al oamenilor, evenimentele politi
ce internaționale

tiv, hotărîrea sa 
de a răspunde 
prin noi succese 
acestei înalte pre
țuiri.

critice, cu arma

‘Z Ï

(Continuare în pag. IlI-a)

au luat 
în plus, 
încărcă- 
folosesc 
tracțiune

mare însemnătate, iată 
doar cîteva din subiec
tele programelor de bri
gadă.

tat anul acesta, în plus, cu același 
parc de material rulant o cantitate 
de mărfuri echivalentă ou 12 tre
nuri.

„Pentru calitatea I !“ (scenă din programul brigăzii de la uzinele de tablă subțire-Galați).

In cinstea „Zilei ceferiștilor“ me
canicii și fochiștii de la Depoul de 
locomotive din ■ Satu Mare 
inițiativa de a transporta, 
cu fiecare tren de marfă o 
tură de peste 50 tone. Ei 
astfel mai bine puterea de 
a locomotivelor. Remorcînd aseme
nea garnituri, ceferiștii de aici au 
transportat de la începutul anului 
șl pînă acum, pesté prevederi 13.000 
tone de mărfuri.

W
Extiiurtnd metoda remorcării tru

purilor cu tona) sporit ceferiștii de 
fa Depoul din Oradea au transpor-

'★
Remarcabile sînt și realizările în 

întrecere ale ceferiștilor de la De
poul Cîmpulung-est. în perioada 

• care a trecut din anul acesta ei au 
transportat în plus, în trenuri cu 
tonaj sporit,- peste 30.000 de tone 
de mărfuri, economisind o cantitate 
de combustibil suficientă pentru a 
remorca 55 de trenuri pe distanța 
Suceava-nord—Ilva Mică.

•' (Agerpres)

Brigada în viața 
întreprinderii

...Pentru colectivul uzi
nei „Semănătoarea" era 
o zi importantă. Urma să 
aibă loc doar peste 
cîteva ore adunarea fes
tivă în care se decerna 
uzinei, cu prilejul Cons
fătuirii pe țară a colecti
viștilor, Ordinul Muncii 
cl. I. Brigada nu putea 
să lipsească de la acest 
eveniment. în numai 
cîteva ore a fost scris 
și repetat un scurt pro
gram care exprima cu 
căldură și entuziasm 
bucuria întregului colea-

Dar brigada știe și să 
satirei, comoditatea, lipsa de răspundere, ma
nifestările de înapoiere în producție sau în viața 
socială, insistînd, cînd e cazul, cu perseverență 
pînă la remedierea lor.

O adevărată campanie a întreprins brigada 
artistică din secția motoare a uzinelor „23 Au
gust" împotriva rebuturilor. Colectivul secției își 
amintește și azi de cupletul celor două „rebu
turi". Doi interpreți, îmbrăcați anapoda, cu haine 
nepotrivite și rupte, dialogau cu vervă dar și cu 
un haz amărui despre „starea dezastruoasă" în 
care au ajuns datorită strungarului X sau Y. Cu
pletul s-a bucurat de mult succes și... la cererea 
publicului a fost reluat de mai multe ori, vizînd 
de fiecare dată alți muncitori certați cu calita
tea produselor.

A înțelege rolul brigăzii înseamnă, în primul 
rind, a orienta programele sale către cele mai 
arzătoare probleme din viața intreprinderii, 
uzinei, colectivului respectiv — probleme ridi
cate de procesul de producție și de munca de 
educare a oamenilor, pregătind și prezentind 
aceste programe în mod operativ în iața celor 
cărora li se adresează.

A intrat în obișnuința brigăzii de la „Semă
nătoarea", de pildă, să pregătească într-un 
timp scurt programe de actualitate pe care le 
prezintă apoi, în pauze, în mijlocul muncitorilor. 
„Scena nu este altceva decît platforma unui 
electrocar, iar „sălile" sînt de fapt chiar halele 
uzinei. Acest contact direct și operativ cu pu
blicul face ca brigada să devină o prezență 
activă și eficace în viața uzinei.

Mai există însă unele întreprinderi în care 
nu este încă bine înțeleasă menirea brigăzilor. 
Deși ele sînt izvorîte din mijlocul colectivelor 
de muncă, în loc să fie orientate spre proble
mele proprii, specifice întreprinderii respective, 
activitatea brigăzilor se desprinde de aceste 
probleme.

La uzinele „Electromagnetica" din Capitală, 
de pijdă, programul brigăzii poartă subtitlul 
„Concert-spectacol“, iar textul cuprinde o serie 
de generalități valabile oriunde. Nu întîmplă- 
tor, asemenea formații care se apropie mai cu-

PAUL DIACONESCU
(Continuare în pag. IV-a)



Cărți noi apărute in Editura tehnică
CIRCUITE CU TRANZISTOARE

regionale U. T. M
DIN LABORATOARELEHUNEDOARA

INDUSTRIALE

MANUALUL INGINERULUI TERMO-
TEHNICIAN — VOLUMUL II

BANATde tine-

zarea zonelor industriala etc. Lucrarea 
este ilustrată cu numeroasa scheme fi 
desene.

pentru a lucra în 
1.200 tineri, din- 
devenit fruntași 
producții sporite

Volumul conține principalele noțiuni 
teoretice și practice privind mașinile 
termice, centralele termoelectrice, rețe
lele și sistemele termice. Lucrarea este 
în concordanță cu standardele, normele 
și prescripțiile în vigoare în țara noas
tră și completată cu caracteristicile 
produselor industriei noastre.

în paginile cărții (autori : ing. E. Pa
sere, ing. Gh. Bărbulescu) sînf cu
prinse descrierea, exploatarea, întreți
nerea și depanarea aparatelor electrice 
și electronice existente în laboratoarele 
uzinale din țara noastră. Sînt prezen
tate aparate de uz comun pentru dife
ritele laboratoare (pentru pregătirea și 
condiționarea probelor și pentru încer
cările de laborator), cît și aparate fo
losite în diferite ramuri industriale — 
metalurgie, construcjii de mașini, chi
mie, petrol, textile etc.

Lucrarea „Circuite cu franzistoare" a 
fost elaborată de un colecfiv sub con
ducerea prof. dr. ing. Tudor TSnăsescu. 
Tn paginile cărții sînt înfățișate stadiul 
actual șl tendințele de extindere a apli
cațiilor semiconductoarelor. Totodată, 
lucrarea prezintă procesele fizice ce 
au loc în franzistoare, comportarea a- 
cestora în circuite, insistînd asupra 
circuitelor cu cele mai variate utilizări 
în electronica industrială, radiocomuni- 
cații, automatică, mașini electronice de 
calcul și în alte domenii ale științei și 
tehnicii.

TEHNICA OPERAȚIILOR 

DE CIMENTARE LA SONDE

DEVA, (coresp. „Scînteii“). — Lu
crările conferinței regionale U.T.M. 
Hunedoara, la care a participat un 
mare număr de delegați ai tinerilor 
mineri, siderurgiști, constructori, 
colectiviști, au scos în evidență par- 

, ticiparea activă, rodnică a tinere
tului din regiune la înfăptuirea sar
cinilor trasate de Congresul al III- 
lea al partidului, precum și de al
III- lea Congres al U.T.M.

Tineretul a contribuit din plin la 
construcția rapidă a unor obiective 
industriale importante cum sînt cup
torul Martin dé 400 tone și bateria
IV- a de cocs de la Hunedoara, Ia 
construirea a sute de noi aparta
mente, la deschiderea de noi fron
turi de lucru miniere. Lupta pentru 
îmbunătățirea calității produselor a 
fost îmbrățișată cu căldură 
rii muncitori din régiune.

Din lucrările conferinței, 
vîntul delegaților a reieșit 
cesele de mai sus au fost
datorită faptului că organizațiile 
U.T.M., călăuzite cu grijă de orga
nizațiile de partid, se străduiesc să 
dezvolte la tineri înaltele trăsături 
ale muncitorului înaintat, atitudi
nea nouă, socialistă față de muncă.

Pentru îmbunătățirea activității 
organizațiilor U.T.M., conferința re
gională a adoptat o hotărîre, care 
prevede, între altele, îndrumarea 
mai atentă a brigăzilor de produc
ție, extinderea inițiativelor valoroa
se și a experienței înaintate a tine
rilor muncitori fruntași, ridicarea 
calificării, îmbogățirea cunoștințe
lor tineretului.

cării și permanentizării tinerilor care 
lucrează în sectorul zootehnic din 
gospodăriile de stat și colective. în 
anii 1960—1961 organizațiile U.T.M. 
au recomandat
sectorul zootehnic 
tre care mulți au 
în obținerea unor 
de lapte și carne.

în lucrările conferinței s-a criti
cat faptul că unele comitete raionale 
U.T.M., cum sînt cele din Fălticeni, 
Rădăuți și altele acordă o insufici
entă atenție participării tineretului 
la munca pentru colectivizarea agri
culturii.. Conferința a recomandat 
noului ' comitet regional să se pteo- 
cupe în mai. mare , măsură de mun
ca politico-ediicativă în rîndurile 
tineretului sătesc.

din cu
că suc- 
posibile

SUCEAVA
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Tineri mineri și forestieri din mun
ții Domelor și Cîmpulungului Mol
dovenesc, crescători de animale de 
la G.A.S.-Coțușca și din alte gospo
dării de stat, colectiviști din raioa-' 
nele de șes Botoșani, Dorohoi și Să- 
veni s-au întîlnit zilele trecute la 
conferința organizației regionale 
U.T.M.-Suceava. Dezbaterile confe
rinței au relevat, printre altele, că 
în munca politică desfășurată pen
tru colectivizarea agriculturii o con
tribuție importantă au adus-o și 
organizațiile U.T.M.-, numeroși ti
neri avînd un rol activ în munca 
pentru lărgirea și consolidarea 
sectorului colectivist al agricul
turii. Comitetul regional U.T.M. a 
acordat o atenție mai mare califi-

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Conferința organizației regionale 
U.T.M. Banat a relevat că activita
tea desfășurată de organizațiile 
U.T.M. a fost în ultima perioadă 
mai strîns legată dé sarcinile puse 
de partid în domeniul economiei. Ca 
urmare a măsurilor luate de comi
tetul regional U.T.M. și de comite
tele raionale și orășenești U.T.M., o 
serie de organizații U.T.M. cum sînt 
cele de la fabrica „Teba"-Arad, 
„Tehnometal"-Timișoara ș.a. au 
dezbătut în adunări generale con
tribuția pe care trebuie s-o aducă 
tineretul la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Organizațiile U.T.M. desfășoară o 
largă muncă de îndrumare a - tine
retului spre cursurile dê calificare. 
Anul trecut au fost cuprinși în 
aceste cursuri peste 13.000 de tineri.

Desfășurînd o largă muncă poli
tică în rîndurile tineretului de la 
sate, organizațiile U.T.M. și-au adus 
aportul, sub conducerea organiza
țiilor de partid, la încheierea pro
cesului de transformare socialistă a 
agriculturii.

Darea de seamă și dezbaterile au 
scos în evidență faptul că în școli 
și facultăți s-a îmbunătățit situația 
la învățătură, se întărește continuu 
disciplina. în anul universitar 1960— 
1961 au promovat 94,7 la sută din 
studenți.

Analizînd cu spirit de răspundere 
o serie de-lipsuri, conferința a sub
liniat necesitatea desfășurării unei 
munci educative bogată în conți
nut, variată și atrăgătoare.

M

L. li >4^01 H ■ F

Casa pionierilor din Craiova atrage numeroși elevi din localitate. In fotografie : Cîțiva din cei 250 
pionieri care îndrăgesc sculptura în lemn împreună cu proieso.ul lor Nicolaie Cojocaru.

(Foto : Agerpres)

în cîteva rînduri După conferinfa pe fără a atletismului

Federația de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. refuză să recunoască compe- 

. tiția de la Colorado Springs (S.U.A.) 
drept campionat mondial și european 
oficial și nu va trimite la aceste cam
pionate echipa sa reprezentativă — a 
declarat Vasili Napastnikov, președin
tele federației'unionale de hochei.

„Echipei ' R. .D. Germane i s-a refU- 
■zat viza de intrare în S'.U.A. și în fe
lul acesta a fost privată de dreptul 
de a participa la campionatul lumii. 
Federația de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a întreprins diferite acțiuni 
pentru a asigura tuturor echipelor po
sibilitatea de a participa la competi
ție. Dar, în ciuda încălcării flagrante 
a statutului și hotărîrilor L.I.H.G., co
mitetul executiv nord-american al 
L.I.H.G. și președintele ligii, Robert 
Lebel (Canada), au refuzat să adopte 
singura soluție acceptabilă în această 
situație, aceea de a muta campionatul 
lumii în altă țară.

*

In meci retur contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet, echipa franceză 
Alsace de Bagnolet a dispus cu 66—50 
de echipa belgiană B. C. Antwerpse. 
învingători în primul meci la un scor 
mai mare (87—61), baschetbaliștii bel
gieni au obținut calificarea în sfertu
rile de finală.

De ce tocmai la vara ?
Cu cîtva timp în ui-mă, la București 

a avut loc consfătuirea pe țară a atle
tismului, cu prilejul căreia membri ai 
Biroului Consiliului General U.C.F.S., 
a). Federației de .atletism, antrenori, 
profesori de educație fizică și alți spe
cialiști au analizat pe larg situația ac
tuală a aces.ței discipline sportive. Re
feratul prezentat cît și discuțiile s-au 
ocupat pe larg de rezultatele 
nute, 
acest 
tive,

obți- 
de lipsurile care dăinuie în ■ 
domeniu al activității spor- 
atît de îndrăgit de mase

le de tineri. Rămînerea în urmă a 
atletismului este reflectată atît de nu
mărul cu totul necorespunzător, față 
de nivelul posibilităților și condițiilor 
create.'al secțiilor de atletism din ca
drul asociațiilor sportive cît și de per
formantele încă nesatisfăcătoare ale 
unora dintre atleții noștri fruntași. 
.Apare edificator totodată faptul că. an 
de an, la finalele campionatelor repu
blicane unii atleți nu reușesc să în
deplinească normele stabilite. Să fie 
cumva aceste norme greu de depășit? 
Nicidecum. Ba. am putea spune, că ele 
sînt la limita minimă a performanțe
lor ce se realizează în mod curent în 
competițiile internaționale.

Constatînd și criticînd lipsurile ce 
se manifestă încă în activitatea atle
tică din țara noastră, consfătuirea a 
adoptat un plan de măsuri menit să 
asigure o continuă dezvoltare a bazei 
de masă a atletismului șl totodată rl-

dicarea nivelului performantelor atle- 
ților noștri fruntași.

în răstimpul care a trecut de la 
consfătuirea amintită se impunea ca 
organele sportive interesate să por
nească de îndată la traducerea în via
ță a planului de măsuri elaborat. Dar, 
conducerile unor cluburi sportive din 
Capitală și din țară n-au discutat în 
mod amănunțit obligațiile ce le revin 
în privința organizării activității atle
tice. Cu toate că în planurile lor de 
muncă pe anul acesta au inclus și mă
suri care să asigure dezvoltarea atle
tismului (înființarea de noi secții, 
reorganizarea celor vechi, cursuri de 
instructori voluntari pentru atletism 
etc.), cluburile au făcut încă prea pu
țin. Clubul sportiv orășenesc Petrolul- 
Ploiești, de pildă, are un plan bogat 
de activitate în privința atletismului, 
numai că realizarea lui este „amînată" 
pentru la... vară. Aici; a fost dat uită
rii și faptul că olubul trebuie 
să se ocupe și de dezvoltarea atletis
mului din cele 40 de asociații sportive 
din oraș. Tehnicienii clubului, . prinși 
de unele probleme legate de sportul 
de performantă, au cam dat uitării 
faptul că atletismul ploieștean are'ne
voie de un sprijin serios din partea 
lor.

Si alte cluburi sportive și consilii 
U.C.F.S. din Cluj, Baia Mare, Galați, 
Constanța, Oradea etc. — amînă (tot 
„pentru la vară" ?) discutarea și a- 
plicarea acelor măsuri care să con
tribuie la dezvoltarea atletismului. 
Nu-i mai puțin adevărat că însăși fe
derația de specialitate întîrzie să trea
că la aplicarea propriului ei plan de 
măsuri. Cu toate că activul federației 
a „defalcat" pe regiuni sarcinile ce 
revin acestora, materialele respective 
se află încă în sediul federației.

Activitatea atletică din țara noastră 
are asigurate toate condițiile pentru o 
continuă dezvoltare. Este necesară însă 
o. mai mare operativitate în 'muncă 
din partea tuturor forurilor sportive.

AMPLASAREA Șl PROIECTAREA
INDUSTRIILOR

Cartea „Amplasarea și proiectarea 
industriilor" (autori : L. Adler, Z. Solo
mon, T. Chifulescu, C. Spiride] prezintă 
aspectele economice, tehnice și arhi
tecturale legate de problemele de sis
tematizare regională, repartizarea for
jelor de producfie, relațiile dintre in
dustrii și așezările omenești, sisfemati-

APARATE ELECTRICE 

$1 ELECTRONICE

Lucrarea scrisă de E. lonașcu și T. 
Patron cuprinde o serie de probleme 
teoretice și practice privind operațiile 
de izolare a fluidelor din zăcămintele 
de hidrocarburi, în special a apelor ce 
se suprapun în exploatarea zăcăminte
lor de țiței. Sînf descrise operațiile de 
cimentare, tipurile de ciment utilizate 
la cimentarea sondelor și caracteristi
cile lor. în încheiere se arată modul de 
organizare a locului de muncă, pregă
tirea operațiilor la sondă și verificarea 
lucrărilor executate.

o«o

MUNCITORESC C. F. R.- 
O LUNĂ DE CONFORT —

BALET AL 
(orele 19,30). 
OPERETA :

TEATRUL DE OPERA ȘI 
R.P. ROMÎNE : OTHELLO —

TEATRUL DE STAT DE 
BOCACCIO — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU. 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : COPIII 
SOARELUI — (orele 19,30). '

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ÎN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : VIORI DE PRIMĂVARĂ — 
(orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO (orele 20). (Sala pen
tru copii) : 
(orele 17).

„I. L.

TEATRUL 
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL _________ _ _____ ...
AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL — (orele 
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
PROFESORUL MAMLOCK - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 
16). (Sala Orfeu) : ALBA CA ZĂPADA 
— (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victoriei 
174) : CONCERT ÎN RE... HAZLIU — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BUCURIA VIEȚII - 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS — (orele 20).

DE COMEDIE : SVEJK IN

EMIL ȘI DETECTIVII —

re minor de compozitorul romin înain
taș C. Dumitrescu — orele 18,05 — II. 
• Programe muzicale alcătuite de ascul
tători — orele 19,00 — II. o Retransmi
sia operetei „Văduva veselă" de Franz 
Lehar — orele 19,05 — I. o Pe teme in
ternaționale — orele 19.30 — II. o Noi 
înregistrări de muzică populară inter
pretată de acordeonistul Iile Udiiă — 
orele 21,15 — II. o Album artistic — ore
le 21,30 — II. o Lucrări pentru plan de 
Ravel — orele 22,30 — II. e Simfonia a 
III-a de Prokofiev — orele 23,15 — I 
o Muzică de dans — orele 23.15

Sîmbătă
turilor — orele 9,00 — I. o Concert 
ghicitoare — orele 10,20 — I. e Piese pen
tru vioară de Paganini — orele 11,30 — I. 
o Fragmente din opereta „Akuiina" de 
Kovner — orele 12,00 — I. "• Orchestre 
de muzică ușoară — orele 13,30 — II. 
o Folclorul în prelucrările com
pozitorilor noștri — drele 14,30 — II. 
• Concertul în Ia minor pentru pian și 
orchestră de Grieg — orele 15,29 — II. 
o Cîntăm marea prietenie — orele 16,15
— II. a Piese interpretate la chitară
— orele 16,45 — I. • Știința în slujba 
păcii — orele 17,50 — I. • Cvartetul In

februarie o Roza
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Campionatele 
mondiale de scM

II

Ion Purice, forjorul din fotografie, și-a căpătat un bun re
nume în fabrica de rulmenți Bîrlad, prin punerea în valoare a 
unei însemnate rezerve interne de producție. Ei observase că forjorii 
pierd în mod repetat cite 20—30 minute pentru încălzirea în cuptor 
a fiecărui lot de bare din care se fac inele de rulmenți. Pentru a 
evita această pierdere de timp Ion Purice a socotit că este mai ra
țional ca odată cu scoaterea unei bare din cuptor, alta să fie intro
dusă imediat la încălzit. Procedînd așa, se asigură o bună continui
tate în muncă, reușindu-se să se obțină o creștere a productivității 
muncii cu aproape 40 la sütä. Totodată, metoda sa de lucru asigură 
un regim optim de încălzire a materialului de forjat și, prin aceasta, 
se creează posibilitatea reducerii procentului pierderilor de metal, 

în prezent, procedeul său s-a extins aproape în toată secția.
(de la I. Asultanei, maistru)

Orașul Baia Mare a căpătat în ani! din urmă o înfățișare nouă. 
Blocurile noi de locuințe, cu exterioare în culori pastelate, cu coper
tine și tot ceea ce caracterizează clădirile moderne au schimbat țața 
acestui centru muncitoresc. La Baia Mare continuă însă să se vîndă 
ilustrate vechi.

Editura „Meridiane" ar trebui să se preocupe mai operativ de 
realizarea unor cărți poștale ilustrate noi care să prezinte schimbările 
edilitare petrecute în orașele țării.

(de la V. Săsăranu, muncitor)

Astăzl în stațiunea de sporturi 
Iarnă Zakopane (R. P. Polonă) va 
vea loc deschiderea campionatelor 
mondiale de schi (probe nordice) la 
care participă sportivi și sportive din 
19 țări ale lumii : Austria, R. P. Bul
garia, R. S Cehoslovacă, Elveția. Ca
nada, Finlanda, Franța. R. D. Germa
nă. R. F. Germană, Iugoslavia, Italia, 
Japonia, Norvegia, R. P. Polonă, R.P. 
Romînă. Suedia, U.R.S.S., R. P. Unga
ră și S.U.A.

Lotul sportivilor noștri'este alcătuit 
din Dinu Petre, Gh. Bădescu, Stelian 
Drăguș, Gh. Cincu și Gh Vilmoș.

Documentarele NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV și DIN NOU SPRE STELE : 
Maxim Gorki (10; 12,40; 15,20; 18; 20.40). 
INSULA — cinemascop : Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Drumul Serii (16; 18; 
20). CETATEA HURRAMZANIN : Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
LURETTE : Patria (10,30; 12,30; 14,30;
16.45; 19; 21), I. C Frimu (9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 21,30), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Magheru (9,15; 11,15; 16,15; 15,15;

21.15), București (9.30; 11.15; 
19: 21), V. Alecsandri (10.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Gh. Doja 
13,30; 15,30; 17,30: 19,30; 21,30), 

16,30; 18,30; 20.30;
22.30) . FII FERICITA. ANI ! : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (10.30;

17,15; 19,15: 
13: 15; 17;
12,30; 14.30; 
(9,30; 11,30: 
Libertății (10; 12: 14;

FII FERICITĂ,

PE MOANA : Timpuri Noi 
13,20; 15; 17,10; 19.05; 21).

SPECIAL PENTRU COPII : 
continuare de la orele 10

13 .

Kl ran

Pe urmele
„RESURSELE LOCALE 

POT FI MAI JUDICIOS FOLOSITE"

Echipa de dansuri a Casei de cultură din Sinaia a împlinit re
cent, 10 ani de activitate. In această perioadă ea a prezentat nume
roase spectacole pentru oamenii nr ncii veniți la odihnă în stațiune.

Numai în cursul anului trecut această formație a prezentat peste 
110 spectacole.

La cel de-al 
echipa a ocupat 
faza finală.

La succesele 
al echipei dintre
clanul Iancu Grigore, strungarii 
Dumitrache, tinerele Aurelia Davidescu, Margareta Labă ș.a.

în fotografie : Echipa executînd o suită de dansuri din regiune^ 
(de la Gh. Nistorescu, muncitor)

Vl-lea concurs al formațiilor artistice de amatori 
locui I în faza interregională și loctil al II-lea în

amintite și-au adus contribuția toți cei 42 membri 
care s-au remarcat șoferul Anghel Andrei, electri- 

Constantin Văcaru și Constantin

Referindu-se la articolul cu titlul 
de mai sus, apărut în ziarul „Scîn
teia“ nr. 5.419, Comitelui executiv, al 
Sfatului popular al regiunii Mara
mureș ne răspunde :

Lipsurile semnalate corespund 
devărului și comitetul executiv 
însușește critica adusă în ceea 
privește valorificarea resurselor lo
cale. Pentru aceasta s-au luat o se
rie de măsuri. Au fost alocate sume 
pentru efectuarea unor lucrări de 
descoperiare și amenajări de dru
muri pînă la cariera de marmoră 
din Borșa. S-a intervenit la 1NCERC- 
Bucuiești pentru cercetarea proprie
tăților fizico-mecanice ale acestei 
marmore. Comitetai executiv al sfa
tului popular regional a solicitat la 
I.P.C.M.C.-București efectuarea unui 
stadiu tehuico-economic în vederea 
construirii unei unități de prelucra
re a marmorei la Borșa. De aseme
nea, s-a dispus secțiunii industriei 
locale să continue exploatarea șl 
valorificarea marmorei, să identifi
ce zăcămintele de betonită aflată 
în regiune.

Referitor la apele minerale, B-a 
trasat sarcină secțiunii de industrie 
locală ca pînă la 1 iulie 1962 să 

, pună în exploatare, în condiții ren
tabile, două izvoare de apă mine- 

; rală din regiune, urmînd să se 
; preocupe în continuare de valorifi- 
■ carea izvoarelor existente. S-cta luat, 
I de asemenea, măsuri ca producția 
; întreprinderilor de industrie locală 
; să corespundă cerințelor populației. 
, Periodic conducerile întreprinde-

a-
ÎȘi 
ce

materialelor publicate
rilor de Industrie locală se vor con
sulta cu organele comerțului pentru 
a cunoaște în orice moment cerin
țele și preferințele

★
în legătură cu 

am primit răspuns 
tetul geologic, care a introdus 
planul pe anul 1962 lucrări de pros
pecțiuni geologice pentru substan
țele minerale utile semnalate. Ast
fel, în anul 1962 se vor cerceta 
betonitele de pe teritoriile locali
tăților Valea Chioarului, Cetățele, 
Copalnic, Răzoare ; caolinul de pe 
Valea Steampului, mineralizațiile de 
fier, apele minerale, apele termale, 
marmora și tuful calcaros semnala
te pe teritoriul regiunii Maramureș.
„ESTE OARE PREA PRETENȚIOS 

BENEFICIARUL I"
în articolul cu acest titlu, publicat 

în „Scînteia“ nr. 5363 se arăta că la 
uzinele „Timpuri Noi“, Fabrica de 
piese de schimb din Galați și în
treprinderea „Armătura“-București 
nu se acordă atenția cuvenită tur
nării ........................*
fontă pentru 
Multe dintre aceste piese, fiind li
vrate 
din București, în timpul operațiilor 
de prelucrare, s-a constatat că nu 
pot ii utilizate.

După apariția articolului, condu
cerea fabricii de piese de schimb 
Galați ne-a comunicat că aici s-a 
format un colectiv de ingineri și 
tehnicieni care a analizat posibili
tățile de îmbunătățire a turnării a- 
cestor repere. A fost întărit servl-

populației.

articolul amintit 
și de la Comi- 

în

carcaselor și soutariloi din 
motoarele electrice.

fabricii de mașini electrice

ciul controlului tehnic de calitate 
pentru ca recepția să poată fi fă
cută și pe faze de lucrări. De ase
menea, în vederea obținerii unor 
piese turnate de calitate superioa
ră.se va organiza un schimb de ex
periență cu una din cele mai bune 
turnătorii din țară.

în răspunsul întreprinderii „Ar
mătura“ se spune că s-au luat mă
suri pentru pregătirea, din vreme a 
fabricației, lucrările mai dificile au 
fost repartizate echipelor formate 
din lucrători cu înaltă calificare ; 
s-a îmbunătățit amestecul de for
mare, au fost revizuite unele mo
dele și rame de formare etc.

Direcția autocamioane șl tractoa
re din Ministerul Metalurgiei șl 
Construcțiilor de Mașini, referindu-se 
la critica adresată uzinelor „Timpuri 
Noi“, menționează în răspunsul său 
că s-au stabilit „măsurile ce tre
buie luate... pentru îmbunătățirea 
tehnologiei de formare și miezuire“. 
Care anume or fi măsurile stabili
te ? în răspunsul respectiv nu se 
arată nici una, deși tocmai acest 
lucru era de așteptat.

lizat posibilitatea utilizării mai ra
ționale a capetelor de tablă care 
pînă acum se dădeau la retopit. în 
prezent s-au creat condiții Fabricii 
de țevi sudate din București să va
lorifice aceste bucăți de laminate 
la alte întreprinderi, care au nevoie 
de ele.

„E NEVOIE DE MAI MULT SPIRIT 
GOSPODĂRESC"

DIN LAMINATE... TOT LAMINATE
După publicarea scrisorii cores

pondentului voluntar Iordan Boteza
ta („Scînteia“ nr. 5.407) care propu
nea să se dea o mai bună utilizare 
bucăților de tablă care rămîn de 
la fabricarea țevilor sudate, am 
primit un răspuns de la Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini. Arătînd că problema sesizată 
de corespondentul nostru voluntar 
este importantă, ministerul a reana-

Corespondentul voluntar Constan
tin Bute semnala în scrisoarea pu
blicată în „Scînteia“ nr. 5428 ca 
pe unele șantiere din Onești o se
rie de materiale de construcție nu 
sînt folosite rațional. Conducerea 
grupului șantiere nr. 4 Onești ara
tă în răspunsul trimis redacției că 
lipsurile semnalate În scrisoare au 
fost analizate atît în ședințele orga
nizate cu toți șeiii de lot, maiștrii 
și inginerii, cît și în consfătuirile de 
producție ținute în fiecare secție. 
Sub îndiumarea organizației de 
partid și în colaborare cu comite
tul de secție sindical, s-au luat ime
diat măsuri pentru înlăturarea risi
pei de materiale. Astfel, de la în
ceputul anului au fost extinse la 
toate loturile fișele limită de mate
riale. De pildă, în cadrul șantieru
lui sodă s-au întocmit fișe limită 
pentru 85 la sută din cantitatea de 
materiale ce se vor consuma, avîn- 
du-se în vedere în primul rînd ma
terialul mărunt : carbidul, electrozii, 
oxigenul etc.

în încheiere, conducerea grupu
lui șctntiere nr. 4 Onești precizea
ză : „Sesizarea fiind întemeiată, noi 
îi mulțumim corespondentului vo
luntar Constantin Bute și-1 as'gu- 
răm că măsurile luate vor duce la 
o gospodărire mai bună a materia
lelor, micșorînd costal construcții
lor“.

16: 18. 20) 23 August (10. 12; 15; 17, 19 
21), B Delavranceu (16; 18; 20). CINCi 
ZILE Șl CINCI NOPȚI : Tineretului (16. 
18.15; 20,30). MUZICANTUL. ORB ; Cen
tral (9.45; 12; 14.15, 16,30; 18,45; 21), V. 
Roaită (10; 12: 15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBĂ ; Victoria (10; 11,45; 13: 15,15: 
17: 18.45; 20,30), Moților (15; 17; 19; 21). 
Fioreasca (19). N Bălcescu (15; 17: 19; 
21). Olga Banele (15: 17; 19; 20.45). CEI 
PATRU DE 
(9,30; 11,25;
PROGRAM 
rulează în
pînă la orele 13 la cinematograful 
Septembrie PORTO-FRANCO ; 13 Sep
tembrie (14,30. 18.30; 18,30; 20,30), 16 Fe
bruarie (18; 18; 20)', 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
ALEKSANDR NEVSKI : Cultural . (16; 
18.15: 20.15). PRIMELE ÎNCERCĂRI -
ambele serii • Alex. Popov (de la orele 
10 fulează în continuare pînă la orele 
20,20). PROFESORUL MAMLOCK : 8
Martie (11; 15: 17; 19: 21), Alex. Sahia 
(10; 12: 14; 16,30; 18,30; 20,30). CAIDUL ; 
Grivița (10,30; 13,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
IVAN CEL GROAZNIC - ambele serii : 
C-tin David (16; 19.30). ÏN NOAPTEA 
SPRE 13 : Unirea (14,30; 16,30; 18,30; 20.30), 
Arta (16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE’: Flacăra 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : 
Munca (16; 18,15; 20,30). CĂLĂTORIE
PESTE TREI MĂRI — cinemascop am
bele serii : Popular (15; 17,30; 20). PRE
TUTINDENI TRĂIESC OAMENI : Donca 
Simo (16; 18; 20). ROSEMARIE : M. Emi-' 
nescu (15; 17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL 
rulează Ia cinematograful Rle Pintilie 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). CASTELUL DIN 
BASME: Luceafărul (15; 16,45; 18 30’
20,15). POVESTE DESPRE O FATA ru- -. 
lează la cinematograful, G. . Bacovia 
(15,30; 17,45; 20). CER SENIN : Aurel 
Vlaicu (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Seară de balet pen
tru tineretul școlar. Interpretează elevii 
școlii de coregrafie din București. 20,15
— Emisiunea „In fața hărții". 20,25 - 
Filmul artistic „INTÎLNIRE PE CABLU"
— o producție a Studioului „Maxim 
Gorki" din Moscova. 22,05 — Muzică 
populară romînească. Cîntă o formație 
Instrumentală condusă dp .Victor' Pre- 
descu, artist emerit. în' încheiere .: ulti
mele știri.

Timpul probabil
19 șl 20 februarie :

pontru zilele de 18.
Vreme schimbătoare 

cu cerul variabil la început, apoi ma’ 
mult acoperit. Vor cădea precipitați 
sub formă de ploaie, lapovlță șl nin 
soare. Vînt potrivit. Temperatura 1; 
început în creștere, apoi în scădere 
Minimele vor fi cuprinse între plus 1 
și minus 8 grade, iar maximele între 
minus 2 șl plus 8 grade.

va fi ç 
vremea(

superioar%25c4%2583.se
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Drumul spre milioane
De la înființarea gospodăriei 

noastre au trecut zece ani. Și cite 
realizări n-am obținut noi în aceas
tă vreme ! Cele 263 case noi con
struite de colectiviști au schimbat 
înfățișarea satului. Lumina electri
că, aparatele de radio și difuzoa
rele au pătruns aproape în fiecare 
locuință. Ne-am obișnuit să mergem 
la căminul cultural, la cinemato
graf, la bibliotecă. Fiii noștri înva
ță în două școli elementare, la școa
la medie și la cea profesională de 
mp^anicl agricoli din comună sau 
la diferite facultăți din țară.

Am pornit puțini la drum. Nici 
prea avuți nu eram. Dar munca uni
tă, sprijinul de nădejde al partidu
lui, al statului ne-au adus din an 
în an tot mai multe succese. Anul 
trecut, gospodăria noastră a obți
nut un venit de 5.328.838 lei (adică 
169.707 lei la suta de hectare), a 
retribuit fiecare zi-muncă cu 30 lei, 
din care 13 lei în numerar.

De multe ori am fost întrebat de 
colectiviștii sau întovărășiții care 
ne-au vizitat gospodăria : cum ați 
ajuns la asemenea rezultate 7 Le-am 
explicat :

în primul rînd ne-am preocupat

să sporim producția la hectar, la 
grîu și la porumb. Sîntem așezați 
doar în plin Bărăgan și cultura a- 
cestor plante constituie pentru noi 
principala îndeletnicire. Ajutați de 
mecanizatori, de specialiști am reu
șit să lucrăm tot mai bine pămîn
tul : să facem la timp și pe toate 
suprafețele arături adînci de vară 
și toamnă, să dăm pământului tot 
mai mult gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice, să semănăm la 
timp, în teren bine pregătit, să fo
losim semințe selecționate, tratate, 
din soiuri de mare productivitate, 
să executăm la timp, bine, ori de 
cîte ori e nevoie, prășitul, plivitul 
etc. Și producțiile se înțelege că au 
crescut. In anul trecut am obținut 
în medie de pe mari suprafețe 4677 
kg. porumb boabe la hectar, 1677 
kg. grîu.

Odată cu creșterea producției de 
cereale am sporit an de an produc
ția plantelor tehnice. în 1961 am re
coltat de pe fiecare hectar 1925 kg. 
floarea-soarelui, 29.500 kg. sfeclă 
de zahăr etc.

în ultimii ani noi am dat o tot 
mai mare atenție creșterii anima
lelor. Reținînd toate vițelele și mie-

zzTrăim într=un mod civilizat77
Multe s-au 

schimbat în viața 
noastră de cînd lu
crăm laolaltă, în 
gospodăria colec
tivă. Nu numai că 
avem un cîștig 
bun (anul trecut 
valoarea zilei- 
muncă a fost de 
peste 40 lei), dar 
trăim și într-un 
mod civilizat.

Avem în comu
nă cămin cultural 
pe scena căruia, 
duminicile, echi
pele noastre artis
tice : de dansuri, 
teatru și cor pre
zintă diferite pro
grame. Avem di
fuzoare sau apa
rate de radio a- 
proape în fiecare 
casă, bibliotecă cu 
circa 12.000 volu
me și cinemato
graf.

GHEORGHE 
POSTOLACHE 
colectivist din 

Țifești

Lun77

SEVERIN 
PANAGHIE 

colectivist din 
Tulucești

MIHAI RÄVDAN 
colectivist din 

Șivița

zzCîștigul nostru e tot mai
Pînă în anul 

1957, cînd am in
trat în gospodăria 
colectivă, aveam 
vreo trei hectare. 
Oricît de bine lu
cram pămîntul to
tuși cu cine știe ce 
nu mă alegeam.

Astăzi, datorită 
producțiilor și ve
niturilor mari pe 
care le obține gos
podăria și cîștigul 
nostru e tot mai 
bun. Anul trecut 
am luat produse și 
bani în valoare de 
aproape 13.000 lei. 
Mi-am făcut casă 
nouă ; în bătătură 
am vacă și porc. 
Bani și bucate 
nu-mi lipsesc. De 
curînd am cumpă
rat și aparat de 
radio.

Z/Copiii mei vor fi oameni luminați77
Cîștig bine în 

gospodăria colec
tivă. Dovadă, casa 
nouă ridicată, mo
bilă cumpărată, a- 
parat de radio. In 
comună avem azi 
și școală pentru 
ciclul unu și pen
tru ciclul doi. 
Mulți dintre co
lectiviștii noștri 
își dau copiii la 
școala medie, în 
școlile tehnice și 
la facultăți. Așa 
,voi face și eu cu 
copiii mei. De ' 
le-o plăcea car
tea, și pe Ținea, ' 
fata a mai mare, 1 
care acum e în , 
clasa întîia, și pe 
Samoilă, băiatul ! 
cel mic îi dau și 1 
la facultate. <

I®

luțele, cumpărînd din creditele pri
mite de la stat și din fonduri pro
prii un număr mare de animale, 
am ajuns să avem 681 bovine, din 
care 291 vaci, 120 scroafe de prăsi- 
lă, 12.000 păsări etc. Din zootehnie 
am realizat în anul trecut un venit 
bănesc de 1.500.000 lei. Creșterea 
bovinelor ne-a adus 500.000 lei, a 
oilor 505.000 lei, a porcilor — alți 
217.000 lei, iar a păsărilor — 
180.000 lei etc.

Obținerea unor asemenea veni
turi a fost cu putință deoarece pa
ralel cu areșterea efectivelor de a- 
nimale proprietate obștească noi 
am pus un accent deosebit și pe 
sporirea productivității lor. An de 
an am asigurat animalelor canti
tăți tot mai mari de furaje concen
trate, suculente și verzi. A devenit 
lege pentru colectiviștii care lu
crează la ferme să furajeze anima
lele la ore fixe, diferențiat, în func
ție de producție, să le îngrijească 
bine, potrivit programului întocmit. 
Aceasta a făcut ca în anul trecut 
să obținem de la fiecare vacă fu
rajată cîte 2.041 litri lapte, 14 pur
cei de la o scroafă și cîte 130 ouă 
de la fiecare găină.

Sporirea producției de cereale și 
plante tehnice, de lapte, carne etc. 
a avut o mare însemnătate pentru 
gospodăria colectivă. Ea ne-a dat 
posibilități să vindem statului în 
anul trecut, 104 vagoane de po
rumb față de 25 cit prevăzusem 
la început de an, 49 vagoane floa
rea-soarelui în loc de 31, 117 va
goane de sfeclă de zahăr — cu 
57 vagoane mai mult decît fusese 
planificat, precum și zeci, de va
goane de grîu, lapte, carne etc.

Acesta a fost drumul spre milioa
ne — le spuneam celor ce ne-au 
vizitat gospodăria în ultimul timp. 
Acesta este „secretul“ prefacerilor 
ce au avut loc în viața noastră în 
ultimii zece ani.

Noi nu ne vom opri aici.' In pla
nul de producție am prevăzut ca 
în acest an să sporim producția de 
cereale, să ajungem la 390 vaci și 
3.741 oi, să creștem 25.000, pui, din 
care să 'reținem 10.000 păsări matcă, 
să Îngrășăm 850 porci etc. Vom 
traduce în viață aceste prevederi. 
Veniturile noastre vor fi și mai 
mari.

COSTICÄ IONEL 
vicepreședinte al G.A.C. 

„Drumul lui Lenin“ 
comuna Ianca

(Urmare din pag. I-a)

grășate terenurile, s-a asigurat să- 
mînța necesară din porumb hi
brid generația I-a de calitate co
respunzătoare. Asemenea măsuri au 
fost luate și pentru restul supra
feței cu porumb ca și pentru cele
lalte culturi.

în regiunea noastră sînt condiții 
deosebit de favorabile pentru dez
voltarea legumicultorii, pentru 
crearea unei puternice zone de a- 
provizionare a populației orașelor 
și centrelor muncitorești cu legume 
proaspete, în tot cursul anului. Sta- 
bilindu-se perimetrul acestei zone, 
gospodăriile colective au fost în
drumate să extindă suprafețele cul
tivate cu legume, să asigure din 
timp răsadurile necesare, să ia toa
te măsurile pentru obținerea unor 
producții cit mai mari.

în anii următori, se va dezvolta 
tot mai mult viticultura, plantațiile 
de viță de vie și pomi fructiferi a- 
jungînd în 1965 la 68.460 hectare.

în dezvoltarea diferitelor ramuri 
de producție în gospodăriile co
lective, un loc principal îl ocupă 
creșterea animalelor. Prin reținerea 
prăsilei proprii și prin cumpărări 
în special de animale tinere, la sfîr- 
șitul acestui an gospodăriile colec
tive vor ajunge să crească peste 
36.000 vaci, 435.000 ovine, 800.000 
păsări matcă, și vor livra statului 
110.000 porci grași. Pentru ca de la 
animale să se obțină producții 
bune, gospodăriile colective sînt în
drumate și ajutate să-și creeze o 
puternică bază furajeră, prin culti
varea porumbului atît pentru boa
be, cît și pentru siloz, lucemei și a 
mazărei furajere, prin extinderea 
culturilor duble și ridicarea produc
tivității pășunilor și fînețelor.

Măsuri importante s-au prevăzut 
în scopul folosirii mai bune a pă
mântului, valorificării terenurilor 
în pantă, neproductive prin execu
tarea de terase. Acțiunea de comba
terea eroziunii solului va fi coordo
nată pe baza unui plan concret 
care să permită întrajutorarea între 
gospodării colective.

în vederea înfăptuirii tuturor a- 
cestor obiective, în sprijinul gospo
dăriilor colective tinere și al celor 
cu rezultate mai slabe, au și fost 
trimise cadre de partid și de stat, 
ingineri și tehnicieni. Ele ajută con
ducerile gospodăriilor colective să 
întocmească planurile de producție, 
să organizeze bine munca pe bri
găzi și echipe, să repartizeze judi
cios terenurile pentru culturile de

Gospodăria colectivă „11 Iunie" din Pechea are 493 de vaci. De la ele, precum și de la fermele de oi, porci etc. gospodăria a rea» 
Uzat anul trecut un venit de peste 2 milioane lei.

De ce am unit gospodăriile
Pînă de curînd în sa

tele noastre, Ciocile și 
Odăeni 
Făurei, 
gospodărie colectivă. Și 
într-un loc și într-al- 
tul, colectiviștii au ob
ținut succese în 
rea producției și 
niturilor bănești.

Dar în cele 
gospodării nu se puteau 
folosi toate condițiile e- 
xistente, producția nu 
putea fi dezvoltată pe 
măsura posibilităților. 
Aceasta fiindcă în timp 
ce la Ciocile era teren 
mai mult (1.460 ha.) 
dar brațe mai puține, 
la. Odăeni erau brațe 
mai multe și doar 
136 ha.

Noi ne-am dat sea
ma că prin unirea ce
lor două gospodării co
lective, așa cum ne-a 
îndemnat partidul, vom 
avea numai de cîștigat. 
Ajutați de organele lo

din raionul 
exista cite .o

spori-
a ve-

două

fața
Pă- 

bine 
mai 
tar- 
vor 
cu

cale de partid și de stat, 
am chibzuit ce avem 
de făcut și zilele tre
cute am unit cele două 
gospodării colective în- 
tr-una singură mai pu
ternică.

Perspectivele care se 
deschid acum în 
noastră, sînt mari, 
mîntul este mai 
organizat, culturile 
rațional amplasate, 
lalele, mai mari, 
putea fi lucrate
tractoarele în condiții 
mai bune. Dispunînd 
de mai multe brațe de 
muncă vom executa la 
timp și bine lucrările 
agricole. In planul de 
producție pe acest an 
ne-am propus să obți
nem cel puțin 1.500 
grîu la ha., 3.000 
porumb boabe, iar 
pe o suprafață de 
ha. — 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. Un accent 
deosebit vom da de a-

cum încolo sectorului 
zootehnic. La sfîrșitul 
anului vom ajunge la 
un efectiv de 482 tauri
ne, din care 137 vaci 
precum și 2.269 oi. 
Vom crește de aseme
nea peste 10.000 pui și 
vom reține pentru mat
că 5.000 găini, vom li
vra statului 550 porci 
grași.

Avem toate condiții
le să realizăm aceasta. 
La Odăeni există izlaz 
bun. Datorită unificării 
putem , organiza mai 
bine baza furajeră a- 
sigurînd animalelor 
trețuri din belșug.

Sîntem hotărîți
dăm viață tuturor a- 
cestor planuri, conștien- 
ți fiind că în felul aces
ta cîștigul fiecărui co
lectivist va fi mai bun.

nu-

să

ASPECTE DIN MUNCA POLITICĂ DE MASĂ

kg. 
kg.
de

280
ION MÎNGÎȚA 

președintele G. A. C. 
din comuna Ciocile

colective
sarcină principală

primăvară. De asemenea, președinți, 
brigadieri și alte cadre din gospo
dăriile colective fruntașe împărtă
șesc din experiența lor, îi ajută 
pe noii colectiviști ca și pe cei din 
gospodării mai vechi dar care au 
primit în ultima vreme un mare 
număr de familii, să-și organizeze 
bine munca, să obțină în scurt 
timp rezultate din cele mai bune.

Ținînd seama că dezvoltarea a- 
griculturii socialiste impune asi
gurarea ei cu cadre bine pregătite, 
capabile să aplice cuceririle știin
ței și experiența înaintată, să orga
nizeze și să conducă cu competen
ță gospodăriile colective, anul aces
ta sînt în curs de pregătire și vor 
continua să fie pregătiți 432 pre
ședinți, peste 900 brigadieri, conta
bili etc.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
importantelor sarcini privind 
voltarea și

dez-
consolidarea economică

a gospodăriilor colective, în centrul 
preocupărilor noastre stă întărirea 
organizațiilor de bază, ca acestea 
să-și ridice continuu rolul de con
ducător politic în G.A.C., să repar
tizeze cu mai multă grijă membrii 
și candidații de partid în brigăzi, 
acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției agricole. Vom sprijini or
ganizațiile de bază să primească 
în rindurile membrilor de partid 
pe cei mai buni colectiviști, cei 
mai valoroși ingineri și tehnicieni 
agronomi și zootehnici.

Organele și organizațiile de par
tid din regiunea noastră, toți lucră
torii agriculturii noastre colectivi
zate, vor munci cu entuziasm pen
tru traducerea în viață a sarcinii 
trasate de conducerea partidului 
privind consolidarea succeselor ob
ținute în colectivizarea agriculturii, 
pentru continua-întărire economică 
a gospodăriilor colective.

> Țn perioada 15 august 1961—
! J-Î0 februarie a.c. în căminele
î culturale din regiune au fost expuse 
j mai mult de 1.900 conferințe. Cei
> peste 400.000 participanfi au ascultat
> cu viu interes conferințe ca : „Gospo-
> dăria colectivă, calea spre belșug și 
j bunăstare“, „Consfătuirea pe țară a 
j țăranilor colectiviști, adevărată tribu- 
; nă a experienței înaintate“, 
; marea consfătuirii, îndemn de 
j pentru țăranii muncitori“ etc.
> TJilmele care oglindesc munca
! și viața țăranilor colectiviști
; din regiune („Imagini și vorbe cu 
J tîlc“, ,,Ultima generație de săraci" și
> altele) au fost prezentate în zeci și
> zeci de tomune. Numai în perioada 
i 15 noiembrie’ 1961 — 1 februarie a.c. 
J în satele raioanelor Tecuci, 
[ Panciu, Galați și Bujor s-au 
î spectacole cu aceste filme, 
! au participat mai mult de 
j țărani.
J De fiecare dată caravanele _____
> tografice erau însoțite de eroii fil-
> melor (colectiviștii din Gologanu, 
J Băleni, Pechea și alții) care răspun- 
; deau la întrebările puse, dădeau expli- 
[ cafii suplimentare despre felul cum
> este organizată munca în G.A.C., cum 
j se obfin producții și venituri mari etc. 
j ^eci și zeci de mii de broșuri, 
; ^-'pliante, afișe, foi volante etc. 
; au răspîndit în sate experiența îna- 
- intafă, realizările dobîndite de gos- 
: podăriile colective. Prin aceste tipă

rituri numeroși fruntași din agricultură,
; ca brigadierul Ștefan Bostan de la 
: G.A.C. „Congresul al ll-lea al P.M.R.“, 
! comuna Tudor Vladimirescu, mulgăfo- 
; rul Petre Leu de la G.A.C. SiliSIraru și
> alții au împărtășit experiența Tor în

„Che- 
muncă

Focșani, 
dat 347 
la care 
134.000

cinema-

obținerea de producții mari de grîu, 
porumb, lapte etc. Afișele intitulate : 
„Cine este mai cîștigat“, tipărite pen
tru diferite comune în cîte 5.000 
exemplare fiecare, au demonstrat ță
ranilor muncitori avantajele muncii în 
gospodăria colectivă.

l\Tumeroși președinți de gospodă-
•^■'rie, brigadieri și colectiviști 

din raioanele Focșani și Tecuci au 
vorbit la stațiile de radioficare des
pre telul cum muncesc în G.A.C., 
cum obfin producții și venituri bune, 
au arătat cum trăiesc de cînd sînt în 
gospodăria colectivă. Adesea, în emi
siunile transmise de aceste stații au 
putut fi auzifi vorbind colectiviști noi 
care au arătat concret de ce au intrat 
în gospodăria colectivă, ce i-a de
terminat să facă acest pas.

TJ chipe ale teatrelor de stat au 
*-'dat în ultimele 3 luni, în 32 

comune, peste 100 spectacole, la care 
au participat mai mult de 52.000 spec
tatori. In aceeași perioadă, brigăzile 
artistice de agitație din întreprinderile 
gălățene și brăilene au prezentat în 
sate 182 spectacole, vizionate de circa 
70.000 spectatori.

Aceste formații erau însoțite de 
textieri care culegeau diferite aspecte 
din viața comunelor respective, pe 
care le introduceau în programe. în 
felul acesta spectacolele deveneau 
mai atractive și mai eficace.

*
în afară de aceste forme ale 

muncii politice de masă și muncii cul
turale au mai fost folosite serile de 
calcul, panourile comparative, vizi
tele, bibliotecile, brigăzile științifice 
etc.

Mari posibilități de valorificare 
a terenurilor slab productive

noastră 
terenuri

are suprafețe în- 
în pantă, supuse 
degradate. Colec- 

creează condiții

Regiunea 
finse de 
eroziunii, și terenuri 
tivizarea agriculturii
optime pentru punerea în valoare a 
acestor terenuri.

In ultimii cinci ani s-a plantat viță 
de vie pe 6.789 ha. de terenuri în 
pante și nisipoase. Din această supra
față 5.500 ha. s-au plantat în gospodă
riile colective.

Cele mai bune rezultate în această 
acțiune s-au obținut în raionul Bujor.

La gospodăriile colective din comu
nele Cuca și Oasele au fost amena
jate 15 ha. de terase. Aici s-a organizat 
un schimb de experiență cu secretarii 
organizațiilor de bază, președinții și 
brigadierii din toate gospodăriile co
lective, cărora li s-a demonstrat 
practic cum pot fi puse în valoare 
terenurile neproductive. Drept rezultat, 
munca pentru valorificarea terenurilor 
în pantă a luat un mare avînt. Colec
tiviștii din Băleni au amenajat și plan
tat cu vie în scurt timp 30 ha., cei 
din comuna Tudor Vladimirescu 72 ha.

De la primele zeci de hectare exe
cutate în cîteva gospodării colective 
s-a ajuns în prezent la o suprafață de 
peste 1.500 hectare.

Mari transformări s-au petrecut șl pe 
terenurile nisipoase din raioanele 

Făurei și Tecuci unde gospo- 
colective au plantat viță indi

genă.
Rezultatele s-au văzut în toamna a- 

i 1961 cînd s-a cules prima re
coltă de struguri. Membrii gospodăriei 
colective „Filimon Sîrbu“ din comuna 
Smulfi au obținut de pe cele 32 ha. 
de viță de vie de pe terase un venit 

peste 500.000 lei. Colectiviștii din 
Însurăței, care cu ani în urmă nu sco- 

mai nimic de pe terenurile nisi- 
au cu'es cîte 7.000 kg. de sfru- 

pe fiecare hectar.
Pentru a asigura o bună desfășurare 

a plantărilor de vii în primăvara anu
lui 1962, s-au organizat brigăzi de 
tractoare grele pentru lucrări anfiero- 
zionale, s-au înființat centre de comba
tere a eroziunii și s-a pregătit mate
rial sădito> necesar. Pînă în prezent 
s-au pregătit pentru a se planta în 
primăvară vița de vie pe 1.250 hec
tare teren.

In regiunea Galați sînt încă multe 
de făcut pentru valorificarea terenu 
rilor improprii culturii cerealelor prin 
plantări cu viță de vie sau pomi fruc
tiferi.

Colectiviștii din Bălenl lucrind la terasarea dealurilor erodate, care vor li plantate cu viță de vie șl 
pomi IructilerL

Ing. MIRCEA SAMOILA 
secția agricolă a sfatului popular 

regional
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Studioul tinerilor
■ actori TRÎNGÀÏORU!

•— Articol sens pehtru „Scmteàa“ -*
de IURI GAVRILOV

trimisul special al „Pravdei" în prima expediție antarctică aeriană a Uniunii Sovietice

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Ieri 
seară, la Studioul tinerilor actori de 
pe lîngă Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași, a avut loc pre
miera comediei „Cred în tine” de 
V. Korostîliov.

Noul spectacol — constituind a 
treia premieră în repertoriul stu
dioului — a fost pus în scenă de tî- 
nărul actor Virgil Raiciu. Din distri
buție fac parte Margareta Pogonat, 
Dorin Varga, Adrian Tuca, Teofil 
Vîlcu.

o

MC. MURD

KCWAWV

MOSCOVA
u.&.s.s.

INDIA

C&ANUL 
INDIAN

VANTARGTIDA

Sînainte de a ne îmbarca în a- 
Svioăriele cu care urma să pă
răsim MoscoVa înzăpezită am ascul

tat cu luare amintite sfaturile rude
lor, prietenilor și die exploratorilor 
polari cu experiență: luați cu voi cît 
mai multe lucruri călduroase, n-ar 
fi rău dacă ați putea face rost de o 
mască pentru a vă apăra de geru
rile năpraznice ș.a.m.d. Doar un 
singur sfat n-am primit înainte de 
decolare : să nu vă expuneți prea 
mult razelor soarelui antarctic. Or, 
tocmai acest sfat ne-ă.r fi fost de 
folos. A doua zi după sosirea la 
Mirnîi, înaintirid pe gheața care a- 
ccpdră oceanul, nè-am dus să fd- 
cem o vizită pinguinilor, fără să 
acordăm absolut nici o atenție soa
relui, care lumina deasupra noas
tră 23 de ore din 24. Spre seară au 
apărut primele semne de insolație, 
iar a doua zi dimineață devenise 
limpede că fețele noastre sînt pîr- 
lito și încă atît de taré, cum nu ni 
S-d întîmplat nici în Crimeèa, nici 
în Caucaz...

Dacă am încerca să definim pe 
scrift Bărcihile zborului efectuat de 
avioanele sovietice „I.L.-18" și „A.N.- 
10“ spre Antarctidă, öle ar putea 
fi formülàiè în felul următor : dez
văluirea tainelor celui de-al șase
lea continent cu ajutorul tehnicii 
noi, moderne, și în legătură cu a- 
ceasta organizarea mai eficientă a 
luefărilor de cercetări științifice, 
ușurarea muncii Oamenilor de știin
ță, aflați în condiții extiëm de gre
le și, în sfîrșit, s-ar putea spune, 
„apföpi'örea" Àritarctidèl.

Navele „Obi“ și „Kooperația" ci
ting de obicei țărmurile celui de-al 
șaselea continent în 45 de zile, în
treaga expediție avînd o durată de 
4-5 luni și trebuind să coincidă cu 
un anumit anotimp. Care sîht însă 
posibilitățile aviației moderne ?

Legătura aeriană va crea posibi
litatea ca în lunile dé vară să se 
intensifice cercetările științifice, iar 
către î&cëputul iernii majoritateă 
participrinților la expediție să fie 
transportați acasă,

Zborurile spre Antarctidă implică 
greutăți extraordinare. Printre aces
tea trebuie să amintim și altitudinea 
la care sînt situate stațiunile din 
interiorul continentului (3.000-4.000 
metri deasupra nivelului mării) și 
temperaturile scăzute, un fel dé 
temperaturi-„record“ și, legat de 
aceasta, starea deosebită a înveli
șului de zăpadă. în cursul pregăti
rilor în vederea cursei, avioanele 
noastre au fost supuse unor încer
cări în regiunea Polului Noid. A- 
vioanele au fost conduse de cunos- 
cuții piloți polari A. Poliakov, M. 
Stupișin („I.L.-18“) și B. Osipov, P. 
Rogov („A.N.-10“) — aproape toți 
cu o bogată experiență în dome
niul zborurilor arctice și antarctice.

gOJrima escală dincolo de hota- 
SB rele țării noastre a fost la 

Delhi. La o conferință de presă, un 
ziarist indian întreabă :

■ — Ce geruri se înregistrează iar
na la stațiunea antarctică sovieti
că Vostok ?

— Circa minus 90 grade — răs
punde A. Afanasiev, conducătorul 
zborului.

— Nouăzeci? Dar la temperatura 
asta se poate îngheța — remarcă 
nedumerit ziaristul.

— Se poate — confirmă calm A. 
Afanasiev, și cuvintele sale sînt pri
mite de cei prezenți cu o animație 
veselă.

...O scurtă escală la Rangoon, o 
zi de odihnă la Djakarta, capitala 
Indoneziei.

Ne apropiem tot mai mult de An- 
tarctida, dar abia după ce am zbu
rat cîteva mii de kilometri am sim
țit suflul ei de gheață. Deocam
dată, însă, 1.L.-18“ și „A.N.-10“ zboa
ră, pentru prima oară în istoria a- 
viației sovietice deasupra marelui 
deșert australian, străbătînd între
gul oontinent de la nord-vest epre 
sud-est.

Locuitorii orașului, preBa, radioul 
au acordat o foarte mare atenție 
expediției. Am fost întîmpinați pe 
aerodrom, am fost rugați să permi
tem vizitarea avionului. Surprinză
tor de mare esté în această țar r 
îndepărtată de noi intereaul față

Rusia, față de 
ce e sovietic.

toată a- 
distanță, 
sovietică 
lă inöl-

a 
nostru

ultima 
zboru- 

spre 
rié-àm 
Chris t- 
orășel

de 
tot

— Este o ocazie 
extrem de rară 
de a obține un 
interviu de la oa
meni sovietici — 
ne-a spus redac
torul unui ziar din 
Darwin.

Seara, tirziu, a- 
terizăhi la Sidney, 
cel nai mare oraș 
al Australiei. Dis
tanța parcursă de 
avioane este a- 
cum de peste 
16.000 kilometri. 
Aceste mii de ki
lometri au fost 
parcurse cu o vi
teză excelentă, în 
liniște, și, aș spu
ne chiar, cu con
fort. Re 
ceasta 
tehnica 
a rost 
țime.

Pentru 
porțiune 
lui
Ântarctidri 
pregătit la 
church, un 
în Noua Zéelan- 
dâ, unde este ins
talat cartierul ge
neral al expedi
ției antarctice a- 
mericane.

în centrul acestui orășel se află 
un monument închinat lui Robert 
Scott — vestit cercetător al Antarc
ticei, care cu 50- de ani în urmă 
a pierit după o expediție spre Po
lul Sud. Trecînd pe lîngă monu
ment m-am gîridit fără să vreau cît 
de mult a progresat omenirea în 
studierea Antarcticii în acești ani, 
am comparat expediția pe skiuri a 
lui Scott Cri zborul puternicelor nave 
aeriene sovietice.

Cercetătorii sovietici ari adus o 
mare contribuție la studierea celui 
de-al șaselea continent. Și tocmai 
lor le-au fost adresate aplauzele 
sutelor de locuitori di orașului so
siți în acea zi pe aeroport.

Locuitorii Noii Zeeldnde 
teau pentru sărbătoarea 
lui. Pentru noi, cei din 
ceva cu totul neobișnuit 
pinăm Anul Nou în toiul verii, Ou 
flori.

— Rămîrieți cu noi să întîmpinăm 
împreună Anul NOu — ne invită lo
cuitori ai Noii Zéelàhdè.

Ispititoare propunere ! Dar n-ar fi 
oare mai bine să-l sărbătorim în 
Antarctica ?

Și iată că dis-de-dimineață ne ri
dicăm din nou în văzduh. Urmează 
cea mai mare etapă — circa 4.000 
kilometri.

Americanii ne-au propus să 
ajute în zborul spre baza

se pregă. 
crăciunU- 

Nord, era 
să întliii-

ne
.. , __ lor

McMurdo, dar acest ajutor a avut 
un caracter pur simbolic ; în tôt 
timpul zborului, într-o cabină a lui 
„IL-18“ un pilot american, cu părul 
bălai, ședea picior peste picior, 
citea un roman polițist și, din cînd 
în cînd, privea alene prin ilumina
tor. Cu precizie, piloții sovietici M. 
Dolmatov și I. Steșkin au condus 
singuri avionul spre locul de des
tinație.

^.-ar putea povesti mult des-
^ÿpre felul cum am fost primiți 

la McMurdo, dar dacă e să vorbim 
despre Antarctidă trebuie 
pem cu baza sovietică de 
științifice Mimîi 
unde „AN-10", 
primul avion ăl 
expediției aeriene, 
a aterizat la 25 
decembrie.

Cu cîtă bucurie 
ne-ău întîrnpinăt 
exploratorii 
Mirnîil Lucru 
ne de 
cest 
prima 
după 
trecut 
timp 
gătura cu patria 
se făcea numai 
prin radio.

Așadar, 
s-a terminat, 
fost 
26.000 
din 
lungi 
istoria aviației.

— Se poate a- 
firma că au fost 
puse bazele zboruiriloir de mare dis
tanță spre cel de-al șaselea conti
nent — •: 
direcției aviației polare a 
tulul“, 
dul 
noastră 
lului, a 
examen 
realizat 
dovedit 
avioane 
fel de bine atît dincolo de cercul 
polar, cît și la ecuator. Afară de 
aceasta, mai mult de jumătate din 
drum este o linie aeriană absolut 
nouă pentru piloții sovietici și ei 
sînt recunoscători constructorilor, 
tehnicienilor și muncitorilor oare au 
creat mașini atît de minunate ca 
„AN-10“ și „IL-18“.

Mimîi se află la o distanță 
1,5 km. de aerodrom. Ne apropiem 
de el cu „vezdehoduri“ (vehicule 
pentru orice teren) și privirile noas
tre caută zadarnic case : pe știrici 
nu prea înalte se zăresc două-trei 
clădiri, dar acolo sînt laboratoare
le șl postul de radio. Unde este 
însă orășelul ?

„Vezdehodul“ se oprește în fața 
unei gherete din placaj. Intrăm 
înăuntru, coborîm o scară și ne po
menim în cea măi obișnuită casă cu 
bucătărie, calorifer, lumină electri
că. Niimăi ferestrele sînt mici și se 
află chiar sub tavan. întreaga casă 
e acoperită de zăpadă. Orășelul 
Mirnîi este așezai sub zăpadă.

Intrăm în case prin acoperiș și 
ieșind afară călcării pe uri strat dé 
zăpadă a cărui grosime deasupra 
acoperișurilor esté de vreo 2—3 
metri. Soarele care se ascunde nu
mai peniru cîteva miriilte dincolo 
de orizont luminează cîrnpia albă, 
tăiată de liniile instalației electrice. 
Dinspre cîmpul brăzdat de crăpă
turi suflă un vînt vijelios, năprasnic 
(„Ciclonul Kèrguéleri bîntuie unde
va, prin apropiere“ apun meteoro
logii). Se așterne o pulbere fină de 
zăpadă.

Așadar, iată cum arată orășelul 
antarctic Mirnîi !

Am stat în Antărctida o lună — 
m-ain îritîlriit și am stat de vorbă 
aproape cu toți exploratorii din 
Mirnîi (peste o sută de oameni), am 
vizitat baza australiană și cèa ja
poneză, am reușit să ajung pînă la, 
stațiunea sovietică Novo-Lazarevs- 
kăia, am zburat deasupra celui 
de-al șaselea continent circa 7.000 
kilometri.

Unică în felul ei, clocotitoare și 
grea este viața exploratorilor de la 
Polul Sud. Munca lor este îngreu
nată de condiții neobișnuite din 
punctul nostru de vedere : noaptea 
polară, întreruperea legăturii radio
fonice cri patria (unéori, timp de o 
săptămînă-două), vînturi cumplite, 
cu putere de uragan (ele pot suflă 
fără încetare zece zile și chiar mai 
mult), temperaturi joase (gerul de 
minus 50 grade este aici Un fenomen 
obișnuit), care se mențiri luni de-a 
rîridul.

Dar oîte nu se pot povesti despre 
oamérii cum sînt piloții polari că
rora li 
„bezna 
vîrșire 
Despre 
dragul 
pînă la brîu pe Uri ger de 80 de 
grade stățiiiriea Vostok, despré ră- 
diofohiștii care-și croiesc drum de 
unul singur spre clubul stațiunii pe 
un vînt cu o Viteză de 53 m. pe se
cundă..

în priiriul rînd, însă, aș vreri să 
relatez două episoade.

într-una din zilele cînd am fast 
la Mirnîi ne-a trezit din somn șuie
ratul vînliilui. Toată scara era în
zăpezită. între casa noastră și labo
ratorul geofizicienilor, situat la o 
distanță de 100 m., se ridicase un 
perete de zăpadă deasupra căruia . 
abia se mai zăreau antenele pos
tului de radio. Ö plimbate pînă la 
postul de radio s-âr fi putut trans
forma într-un marș dintre cele mai 
grele. Valentin Mihaiiovici Driaiski, 
șeful expediției, ne-ă sfătuit pri'è’e- 
nește dar insistent să rămîriem. măi 
bine deasă.

Meteorologii sînt de părere că, în 
ceea ce privește numărul zilelor 
&îrid bate Vîùtül, preoțim și ihtonsi- 
tatea vînturilor Mirnîi së sifuëdiâ 

1 pe unul din primele locuri din lume. 
Toți cei care au văzut un viscol la 
Mirnîi nu vor ezita să confirme a- 
cest lucru.

La orele 11 seara s-a răspîndit o 
mecanicul Ilia

1— S-a oprit motorul. La începui 
am așteptat, dar pe urmă am por
nit pe jos — mai reuși să spună 
și se prăbuși pe pat.

— Toată lumea la culcare — à 
dat dispoziție inginerul Leonid Se- 
mionov, specialist în tehnica secu
rității muncii. — Ei, toate s-au termi
nat cu bine — zise el privind cea
sul. — S-a întîmplat odată ca pe o 
viforniță asemănătoare doi explo
ratori să străbată șapte kilometri 
de drrim abia în 48 de ore.

Episodul al doilea este întîlnirea 
cu Leonid Rogozov, medicul sta
țiunii antarctice sovietice Novo-La- 
zarevskaia, un om de un curaj ui
mitor, care pentru prima oară în 
istoria medicinii și-a făcut el însuși 
cu succes o operație de apendicită.

Leonid Rogozov este un om tînăr, 
bine legat, cu o față deschisă și 
foarte discret în ceea ce privește 
operația efectuată de el. împreju-, 
rările au fost de așa natură îneîi 
el, chirurg cu înaltă calificare, care 
își terminase aproape teza pentru 
obținerea titlului de candidat în 
științe, era nevoit pur și simplu să 
tînjedsoă după muncă : nimeni nu 
eră bolnav. Timp de un an nimeni 
nu s-a plîns nici măcar de dureri 
de dinți. Singurul său pacient de
venise el însuși.

.‘..Dincolo de zidurile casei se 
dezlănțuise un viscol, iar la patul 
medicului bolnav vegheau un me
teorolog și 
meni care 
medicină.

—- L-am

Spectacol muzical 
prezentat de elevi
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

Zilele trecute la Teatrul muzical 
„Gh. Dima" din Brașov à ăvUt loc 
un spectacol muzical dat de elevii 
școlii de muzică din localitate. Or
chestra semisimfohică formată clin 
60 instrumentiști, precum și soliști 
— vioară, pian, violoncel — unii 
abia in clasà II-a au interpretat cu 
talent bucăți de Beethoven, Mozart, 
Haciaturiân, Paul Constantinescu, 
Marțian Negrea. S-du remarcat 
copiii Dorina Bogdăna.ș din clasa 
Il-a (vioară), Dan Pavelescu din 
clasa IlI-a (pian), Fipi Kurt din 
clasa IV-a (violoncel), Gheorghe Du- 
mitriu din clasa IX-a (pian) și alți 
elevi.

Spectacolul elevilor școlii medii de 
muzică s-a bucurat de un bine me
ritat succes, In zilele ce urmează 
copiii vor mai prezenta concerte la 
uzinele de tractoare, de autoca
mioane, de rulmenți și în alte uni
tăți industriale.

îl mai țineți minte pe 
Pliușkinî Da, da, Pliușkin, 
eroul lui Gogol din „Su
flete moarte“. Omul care 
strîngea fără nici un rost 
ciubere, cîrpe, cuie, cea
ră, talpă, hîrtie, cioburi 
de sticlă... mă rog, n-a- 
vem destul timp și loc 
să facém tot inventarul. 
Fericit era Pliușkin ăsta I 
De ce ? Intrebați-I pe tov. 
Ciupuligă, contabil șef 
la G.A.S. Mintia (Hune
doara). Și el este un pa
sionat colecționar. Dar ce 
deosebire între unul și 
celălalt I Gîndiți-va și 
dv. : Pliușkin ăsta putea 
să siringă ce poftea și 
cît poftea. Pe atunci nu 
exista control financiar. 
Pe cîtă vreme, pasiunea 
asta a lui Ciupuligă cos
tă în fiecare lună cîteva 
mii de lei. E drept, nu 
le plătește din buzunarul 
lui, le plătește statul, dar 
oricum... el, în calitate 
de contabil șef, nu poa
te să nu-și șteargă pe 
furiș o lacrimă pentru a- 
menzile pe care e obli
gată să le plătească gos
podăria.

Unde mai pui că la 
Pliușkin toate obiectele 
de prisos zăceau într-o 
neorînduială îngrozitoare, 
pe cînd la Mintia ele se 
află înregistrate într-o 
perfectă evidență, cu toa
te formele și ștampilele 
în regulă.

De pildă : 240 kg. o- 
travă de șoareci.

Această cantitate este 
probabil suficientă ca să

curețe de rozătoare în
treaga Europă, inclusiv 
insulele britanice. Dacă 
șoarecii s-ar înmulți con
form criteriilor după care 
s-a cumpărat otravă la 
G.A.S. Mintia ar trebui 
ca sus-numita gospodă
rie să fie asaltată de cel 
pufin 75 milioane șoareci 
anual. Cum însă șoarecii

Foileton

G.A.S. Mintia se ocu
pă de creșterea animale
lor. Drept care, în ma
gazia gospodăriei stau 
aran/ate frumușel tot fe
lul de lucruri câre se 
potrivesc cu creșterea a- 
nimalelor cam cum se 
potrivește nuca în pere
le. De exemplu : izola- 

de 
de 

gea- 
pen-

să înce- 
cercetări

un inginer-mecanic, oa- 
erau foarte departe de

s-a întîmplat să aterizeze în 
albă“, cînd dispare ou ddsă- 
limita dintre cer și pămîîit. 
mecanicul Niziaev, care „de 
principiului“ a străbătut gol

veste alarmantă :
Abușaev, împreună cu doi mecanici 
de boîd, nu s-au 
aeroport. Ei plecaseră cu uri 
dehod“

înapoiat de la 
„vez- 

ca să consolideze plicele

înțeles 
avion 

rîndunică 
un an pe- 

aici, răs- 
în care le-

zborul 
Au 

parcurși 
km. — unul 
cele mai 
trasee din

se înmulfesc înfr-o pro
porție mult mai modes
tă, pînă se apucă tovă
rășii de la Mintia să fo
losească a suta parte din 
otravă, celelalte 99 de 
procente se degradează 
și devin tocmai bune ca 
să fie consumate de șoa
reci cu același apfetit cu 
care ar consuma, să zi
cem, o bucată de salam.

Dintr-un côndei, cîte
va zeci de mii de 
runcafi în vînt.

In muzeul de la 
Mintia pofi întîlni 
mai variate și mai neaș
teptate exponate. De e- 
xemplu, circa 200 de 
sape de un tip cu totul 
inutilizabil, care de mult 
ar fi trebuit date la 
vechi. Alături de ele 
odihnește un sfert 
milion bucăți araci 
vie, fapt cu atit mai 
marcabil cu cît gospodă
ria n-are nici măcar 
un butuc de vie.

lei a-

G.A.S. 
cele

fier 
se 
de 
de 
re-

le. De exemplu : 1
tori de sticlă, plăci 
pavat băile, colfari 
uși, plăci dé montat 
muri, piatră vînătă 
tru vie, sulf de cîteva 
sorturi, praf de stropit 
pomii, cofeină... lată cu 
adevărat o „bază furaje
ră“ solidă...

După cum vedeți, chiar 
și Pliușkin din poveste 
s-ar îmbolnăvi de invidie 
dacă ar afla, doamne 
ferește, ce Concurentă 
serioasă i se face 
G.A.S. Mintia.

Fapt este că organele 
financiare, care găsesc 
mijlocul de a-și croi 
drum în această forță 
reață de uși, plăci, pia
tră vînătă, sape ant:ce 
și un sfert de milion de 
araci, amendează 
gospodăria cu 
30.000 lei peiittu 
jele care păgubesc 
nomia.

Așadar, Pliușkinii 
chează, gospodăria 
leșie. Ce e de făcut ? 
Poate că există totuși o 
soluție. Cine stochează, 
să și plătească. Din bu
zunarul lui...

Id

anua' 
vreo 

stoca 
: eco

sfo- 
plă-

P. DINESCU

„Instruit' puțin pe me
teorologul Sașă Artemiev, i-ăm spus 
ce injecție va trebui să-mi facă în 
cazul că voi leșina sau voi avea 
o puternică hemoragie. Totuși, mă 
temeam pentru el — recunoaște 

■ Leonid. — Nu oricine poate asista 
calm la o operație și cu atît mal 
mult să ajute.

întreaga operație a efectuăt-o el 
singur privind în oglinda ce se afla 
la picioarele sale. în camera de 
alături stăteau în tăcere ceilalți 
membri ai expediției — în totai, 
stațiunea Vostok are 12 exploratori. 
Ei au răsuflat cu ușurare cînd Leo
nid a căzut epuizat pe pernă, spu- 
nînd : „Gata".

— Peste o lună mi-am reluat 
exercițiile cu haltere (Leonid ridică 
cu Ușurință haltere de peste 30 kg.). 
Dacă aș fi fost mai slab fizicește 
nu știu dacă aș fi reușit să duc 
operația la bun sfîrșit...

Cele cîteva sute de scrisori pe 
care le-a primit Leonid din Uniu
nea Sovietică, Cehoslovacia, Romî- 
nia. Polonia, Franța, Anglia, R. F. 
Germană și alte țări cuprind cu
vinte de admirație față de curajul, 
voința și stăpînirea sa de sine.

Așa este Antărctida I ‘ Amintin- 
dri-ți de ea, te gîndești nu la pin
guini sau la foci, nu la iceberguri 
ori lâ 
rînd la 
despre 
spune,

. eroică.

vînturi polare, ci în primul 
oamenii Ăntarctidei, oameni 
a căror 
pe drept

muncă se 
cuvînt, că

poate 
este

casă pare
scurt decît cel

îhtot-rumul spre 
deauna mai 

spre destinație. Așa s-a întîmplat și 
cu noi.

Mai merită amintit doar un singur 
lucru : saltul temerar de 5.ÖÖ0 km. 
peste întinderile necunoscute și pri
mejdioase ale oceanului aerian. 
Decolînd de pe Oaza Banger, nu 
departe de stațiunea antarctică so
vietică, avioanele noastre au ate
rizat peste opt ore în Noua Zeelaii-

„Gazdele"-pinguini îl întîmpină pe noii locuitori al continentului alb...

•mi-a spus M. Seveliov, șeful 
„Aeroflo- 

:, oare a venit lia Mirnîi pe bor- 
avionului „AN-10“. Tehnica 

sovietică, tehnica septena- 
trecut în mod strălucit un 
dificil. Acest zbor a fost 
de aviația polară, care a 
că pe bordul puternicelor 
sovietice se poate zbura ia

de

avionului „AN-10“, care era prins 
cu cabluri de trei tractoare. în ciudă 
viscolului, mecanicii hotărîră să 
controleze dacă avionul se află în 
siguranță.

Unde să-i căutăm î La dreapta 
aeroportului se afla o zonă cu cră
pături, iar aproape de tot nu era 
decît un povîrniș abrupt. Poate că 
au rămas în avion, așteptînd să 
treacă viscolul î — ne gîndeam noi.

Scurt timp după aceasta a pornit 
spre aeroport primul tren de sal
vare, care urma să ajungă la avi
oane și să comunice prin radio re
zultatele cercetărilor. Pe drumul în
zăpezit înainta un ,,vezd9hod', în
drumat de glaciologul Andrei Ka- 
pița și de inginerul-șef luri Semionov, 
legați do mașină cu frînghli. După 
o oră ei au ajuns la avioane. Elice- 
le lui „AN-10“ erau întărite, dar oa
menii nu se vedeau nicăieri.

înfruntînd uraganul a pornit
căutarea lor un al doilea grup și 
se pregătea să plece al treilea... 
Acesta din urmă însă n-a mai ple
cat : ușa s-a deschis larg și în 
casă a dat buzna Ilia Abușaev, 
plin de zăpadă și obosit de moarte.

Iu

dă. Trebuie spus că zborul acesta 
implică multe primejdii și chiar 
riscuri. Pe acest traseu n-a mai zbu
rat nimeni pînă acum și mulți spe
cialiști meteorologi și sinopticieni 
din străinătate îl consideră în ge
nere impracticabil din cauza lipsei 
de date precise despre vremea și 
curenții de aer, despre care se cre
dea că sînt foarte puternici la mari 
înălțimi.

în ciuda temerilor și sfaturilor 
de a renunța la un asemenea iti
nerar, aviatorii sovietici au condus 
cu încredere avioanele „IL-18" și 
„AN-10' spre țărmurile Noii Zee- 
lande, putînd — în caz de nevoie 
— să continue drumul pînă la Sid
ney. în felul acesta s-a dovedit în 
mod practic posibilitatea de a zbu
ra spre stațiunile sovietice din An- 
tarctida nemijlocit de pe aeroportu
rile din Noua Zeelandă, Australia, 
Africa de sud, evitînd bazele inter
mediare.

Așadar, începutul a fost făcut.
Podul aerian Moscova-Antarctida 

a fost construit.
Februarie, 1962.

Da întreprinde
rea Tehnico-Medi- 
caiă din București 
se produo în pre
zent peste 300 de ti
puri de aparate și 
instrumente medi
cale. Zilele treoute 
a fost terminată 
aici prima serie 
do aparate de nar
coză în circuit în
chis folosite la a- 
nestezie în inter
vențiile chirurgi
cale grele. în ace
lași timp, ia Î.T.M. 
s-a introdus în fa
bricație de serie 
oronaximetrul elec
tronic „Sigmatron" 
ou ajutorul căruia 
se stabilește diag
nosticul în afecțiu
nile neuro-musçu- 
lare. în fotografie: 
tehnicianul Vasile 
Saghiri de la ate
lierul electronic al 
întreprinderii Teh- 
riico-Medicale fă- 
cînd verificarea fi
nală a cronaxime- 
truluf electronic 
„Sigmatron".

......... ..... ••.'Urri.-.-Tzg

artistice
(Urmare din pag. I-a)

rînd da ge<nul estradei și col revistei 
dau puține spectacole în întreprin
derea respectivă, „lăudîndu-se“ în 
schimb, cu adevărate „turnee" prin 
jabricile și ihstiiuțiîle orașului.

Coniinuitaiea activității, irecvența 
programelor înnoite porsrianent, in
tervenția Operfelivă, uneori dé là o 
zi la alta, atunci cînd situația o cere
— sînt calități importante tără de 
care o brigadă nu poate deveni un 
instrument activ, eiicace în viața îîi- 
irëpzînâèriî și a colectivului de 
rnUncă. Muncitorii, colecliVélè de 
mrincă așteaptă cu interes și ă- 
prediâză spectacolele prezëntatè de 
brigăzi cu prilejui zilelor festive, la 
sărbătorile scumpe poporului nostru. 
Dar activitatea unei brigăzi nu se 
poate reduce la atît.

Este pozitiv faptul că la ultimul 
concurs al artiștilor amatori a cres
cut atît numărul brigărilot partici- 
pahte — ajungînd la aproape 6.500
— cît și calitatea textelor și a inter
pretării. Din păcate îriéâ, după con
curs se manifestă la multe brigăzi 
o activitate mai Slabă, „vacanțe", 
lîncezeală. De pildă, la acest 
concurs aprecieri unanime a întru
nit brigada uzinelor „Tudor Vlădi- 
mirescu". Se pare însă că titlul de 
laureată obținut cu acest prilej a 
mulțumit într-atît pe membrii brigă
zii, pe instructor, cît și comitetul 
sindicatului, îneît nici pînă acum 
brigada artistică n-a prezentat un 
program nou, cu excepția „Plugușo- 
tului" pregătit pentru sărbătoarea 
pomului de iarnă. De ce îngăduie 
însă acest lucru comitetul de partid, 
de ce lasă nefolosită Una din for
mele prețioase ale muncii politice 
de masă ?

Aceeași întrebare poate fi pusă 
și unor comitete de partid de la sec
ții importante ale Combinatului Si
derurgic din Hunedoara — furnale, 
oțelărie, laminoare — unde activi
tatea brigăzilor artistice se desfă
șoară mai mult... pe hîrtie.

Mobilizatoare 
prin conținut și formă
„Azi brigada oferă cadouri unor 

țesătoare* — anunță o interpretă. Și 
țesătoarele chemate vin pe scenă și 
își primesc cadourile. Una dintre ele 
însă desface pachetul și... Ce fel 
de cadou e acesta : o bucată de 
pînză înurdară, cu defecte î Alte 
două pachete conțin același „ca
dou". „Sînt țesături lucrate de dv...*.

Așa arăta o scenă dlntr-Un spec
tacol mai vechi al brigăzii de la „7 
Noiembrie*. Și iată o scenă dintr-un 
spectacol mai recent : trei țesătoare

sînt felicitate pentru depășirea pla
nului, pentru calitatea produselor. 
Cine sînt cele trei țesătoare ? Flori
da Làmbd, Maria Ungùreanu, Euge
nia Lămășan, fruntașe 'în producție 
și eleve la școala medie serală. A- 
dică... aceleași țesătoare, dar după 
doi ani de la „cadourilè" brigăzii.

în alcătuirea unui program de 
brigadă o cerință importantă o con
stituie justa îmbinare dintre popu
larizarea realizărilor, a elementelor 
înaintate și criticarea aspectelor 
negative, în așa fel îneît să nu se 
alunece spre o imaginé festivă, idi
lică, dăr nici către uri criticism care 
să denatureze realitatea.

De curînd, brigada artistică dé a- 
gităție dé là Uzihà de utilaj chiïhiç 
și petrolier din Capitală a prezentat 
uri program nou. O înlănțuire de 
moniente și scenete satirizează in
disciplina : brigada surprinde cîțiva 
funcționari care își pierd vremea ; 
alții au o prelungită „ședință gas
tronomică" la bufet ; doi plimbăreți 
„vizitează" în Orele de producție 
secțiile uzinei etc. etc. Deși repli
cile au umor, iar textele sînt scrise 
într-uU ritm viu, antrenant, deși pe 
„schema indisciplinei" sînt trecuți, 
nominal, o serie de oameni, progra
mul provoacă totuși o anume reți
nere. Propunîndu-și să prezinte ex- 
alusiv aspeote critice, programul 
în ansamblul său ignorează marile 
resurse mobilizatoare pe care le 
au exemplele pozitive.

Modalitățile de expresie pe care le 
întîlnim în spectacolele de brigadă 
sînt din ce în ce mai diverse și mai 
bogate, mergînd de la simplul dia
log sau clasicul cuplet, pînă la co
rul vorbit sau sceneta muzicală. Ino
vația, ingeniozitatea, căutările crea
toare își găsesc în acest domeniu 
un larg cîmp de manifestare.

...Pe scenă se lasă întuneric. Cu 
lămpașul în mînă, Pavel Teodor, el 
însuși miner fruntaș, pătrunde în 
„galerie*. Și, deodată, pe fundalul 
scenei apar înșiși fruntașii despre 
care pomenește programul brigăzii. 
Ou fantezie și ingeniozitate, mi- 
nerii-artiști din Săsar au adus în 
mijlocul spectatorilor pe tovarășii 
lor aflați in abataje, prin interme
diul unui scurt film realizat de cine- 
clubul din Baia Mare.

Fllmuil sau imprimările pe bandă 
de magnetofon, folosirea teatrului 
de păpuși, dialogul direct cu pu
blicul — iată doar oîteva din mij
loacele artistice care înviorează 
programele brigăzilor. Dar în cele 
mai reușite, în cele mai agitatorice 
spectacole de brigadă varietatea 
genurilor este folosită tocmai pen
tru a scoate în rellof și a valorifica 
într-o formă artistică conținutul po

litic al ideilor, actualitatea și im
portanța problemelor tratate.

Schematismul, textele în stil de 
proces verbal, „listele“ de 'fnrntași -și 
de codași slăbesc calitatea progra
melor de brigadă a căror menire 
este să transpună datele realității în 
imagini expresive, cu fantezie și 
simț artistic. Cine ar putea să in
sufle căldură unui astfel de text : 
„îh această muncă deosebit de im
portantă a ele'ctrificării regiunii 
București, s-aù situat printre frun
tașii întreprinderii, tovărășii..." etc., 
etc.

Reușita și eficacitatea spectaco
lelor de brigadă presupun în pri
mul rînd realizarea unui text de ca
litate. In această muncă trebuie a- 
trași oameni competenți, buni cu
noscători ai problemelor ce preo
cupă colectivul întreprinderii, oa
meni cu orizont politic și talent ar
tistic. în acest sens, rolul colectivelor 
de creație, al cercurilor literare, de
vine tot mai important.

Unele brigăzi artistice de agitație 
primesc sprijinul unor actori, regi
zori și alți oameni de artă care-și 
dedică o parte din timpul lor îndru
mării și pregătirii amatorilor. Actori 
prețuiți, ca Ileana Predescu, de la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandră", 
Aurel Ciorănu, de la Teatrul de Co
medie, și mulți alții îndrumă formații 
artistice din diferite întreprinderi și 
instituții. Dar și brigăzile așteaptă 
Un asemenea sprijin.

Prin numărul lor mare, prin carac
terul lor mobilizator, prin operativi
tatea lor, brigăzile artistice de agi
tație capătă un loc tôt mai impor
tant în domeniul activității culturale 
de masă, în viața a numeroase uni
tăți din industrie și agricultura Se 
impun deci, din partea côihitëtelor 
sindicatelor, o preocupare compe
tentă, un sprijin concret și perma
nent care să ducă la o activitate 
constantă, bine orientată, eficientă 
a brigăzilor.

Totodată, este de datoria organi
zațiilor de partid să controleze și 
să îndrume activitatea brigăzilor, să 
le folosească din plin ca mijloace 
importante în munca politică dé 
masă.

Prin versul și cîntecul înaripat, 
prin redarea poeziei pline de opti
mism a noilor realități din patria 
noastră, prin promovarea cu căldură 
a noului și criticarea cu asprime a 
vechiului, brigăzile artistice de agi
tație au o mare capacitate de a mo
biliza oamenii muncii la transpune
rea în viață a hotărîrilor partidului. 
Să facem totul pentru ca aceste po
sibilități agitatorice să fie folosite 
cu eficacitate, la un înalt nivel po
litic și artistic.
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Manifestări eu priit 
$ al aniversării eroicelor

Cu prilejul aniversării evenimen
telor istorice din februarie 1933, 
pentru a cinsti memoria eroilor că
zi îți la Grivița în urmă cu 29 de ani, 
delegații din partea Uniunii sindi
catelor din întreprinderile de trans
porturi și telecomunicații, a Mi
nisterului Transporturilor șl Te
lecomunicațiilor, a Uzinelor „Gri
vița Roșie” și a Sindicatului sa- 
lariaților Depoului C.F.R. Bucu- 
rești-călători au depus vineri di
mineața coroane de flori la placa 
memorială din incinta Uzinelor 
„Grivița Roșie”.

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori la placa memorială 
din fața Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

★
Numeroși oameni ai muncii, sute 

de pionieri și școlari au vizitat 
Uzinele „Grivița Roșie”. Pionierii

ful Zilei ceferiștilor 
lupte din februarie 1933
au depus buchete de flori în fața 
busturilor lui Ilie Pintilie și Va
sile Roaită.

Muzeul de luptă al ceferiștilor 
de pe lîngă clubul „Grivița Roșie” 
a fost vizitat în ultimele zile de 
aproape 3.000 de oameni ai muncii, 
elevi, studenți și militari.

La clubul „Grivița Roșie” au a- 
vut loc în aceste zile simpozioane 
literare și spectacole artistice, la 
care au participat sute de munci
tori din ateliere și alți oameni ai 
muncii din cartier. Teatrul popular 
a pregătit pentru muncitorii cefe
riști un medalion literar intitulat 
„Cîntecul Griviței luptătoare”.

Manifestări cultural-artistice con
sacrate „Zilei ceferiștilor” au avut 
loc, de asemenea, în numeroase 
alte cluburi, școli, case de cultură, 
cămine culturale din Capitală și 
alte localități din țară.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
POPOARELE LUMII SÎNT ALĂTURI

DE CUBA REVOLUȚIONARĂ
Dezbaterile

(Agerpres). —

Cuvântarea rost stă de
Ba mitingul electoral din Sofia

din Comitetul Politic al O. N. LL

Plecarea delegației 
Ministerului Culturii 

din R. P. Ungară
Membrii delegației conduse de 

Molnâr Jănos, adjunct al ministrului 
Culturii din R. P. Ungară, care a 
făcut în țara noastră o vizită de in
formare în problemele învățămîntu- 
lui superior, a părăsit Capitala vi
neri dimineața.

La plecare, în Gara de Nord, oas
peții au fost conduși de tov. Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului și Culturii, de funcționari 
superiori din minister.

A fost de față ambasadorul R. P. 
Ungare la București Béla Némety.

(Agerpres)

Noi materiale didactice 
pentru școli

Școlile din fără au primii în ultimul 
an aproape 70.000 de aparate și dife
rite piese de laborator. Cea mai mare 
parte dintre acestea sînt piese noi, 
corespunzătoare nivelului și necesită
ților actuale ale învăfămînfului din 
fara noastră : diferite aparate electro
nice, truse topografice și fizico-chi- 
mice, mulaje pentru studiul științelor 
naturii, lunete astronomice.

Colectivul întreprinderii de material 
didactic lucrează acum la noi aparate 
și instalații de laborator. Pentru acest 
an s-a prevăzut realizarea a circa 140 
tipuri noi de produse, în 84.500 de 
exemplare, pentru școlile de cultură 
generală.

(Agerpres)

NEW YORK 16
TASS : La 15 februarie Comitetul 
Politic al celei de-a 16-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a termi
nat discutarea protestului Cubei îm
potriva primejdiei pentru pacea și 
securitatea internațională, pe care 
o creează noile planuri de agresiu
ne ale S.U.A. împotriva Cubei. în 
ciuda încercărilor S.U.A. de a torpi
la în general discutarea concretă a 
protestului Cubei, la aceste discuții, 
care au 
peste 50

Luînd 
chidere, 
V. A. Zorin, a subliniat că discuția 
din Comitet a confirmat că nu nu
mai Cuba, ci și multe țări, inclusiv 
țări influente din Africa și Asia au 
cele mai serioase temeri în legătură 
cu actuala politică a S.U.A. față de 
Cuba.

V. A. Zorin a amintit că popoarele 
lumii nu vor răinîne nepăsătoare 
față de acțiunile agresive ale S.U.A. 
și vor sprijini lupta pentru indepen
dență, pentru o viață mai bună 
dusă de eroicul popor cuban.

Delegatul Cubei, Garcia Inchaus- 
teguy, și-a exprimat satisfacția față 
de faptul că în cuvîntările lor mulți 
delegați au sprijinit Cuba.

Totodată, el a subliniat că unele 
guverne latino-americane s-au lăsat 
antrenate de Statele Unite în cam
pania lor dușmănoasă împotriva 
Cubei, lucru pe care îl confirmă cît 
se poate de clar conferința de la 
Punta del Este. Dar, a spus el, po
poarele Americii Latine ca și popoa
rele celorlalte țări sînt alături de 
Cuba, care își construiește o viață

fără exploatare, fără imperia- 
și discriminare rasială.

durat 10 zile, au participat 
de delegații.
cuvîntul în ședința de în- 

reprezentantul U.R.S.S.,

nouă 
lism

Delegatul cuban a subliniat că 
Cuba este gata să reglementeze di
vergențele cu S.U.A. pe cale pașnică.

Delegatul Cubei a sprijinit'proiec
tul de rezoluție prezentat de dele
gațiile R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace cane cere să se pună capăt 
amestecului american în treburile 
Cubei și cheamă la reglementarea 
pașnică.

La ședință au mai luat cuvîntul 
delegații din Nigeria, Etiopia, Cam- 
bodgia, Sierra Leone și din alte țări 
care au subliniat importanța discu
tării protestului Cubei, necesitatea 
respectării bazelor Cartei O.N.U. — 
dreptul fiecărui popor la autode
terminare, principiul neamestecului, 
principiul reglementării pașnice a 
problemelor internaționale litigioase.

Președintele a pus apoi la vot, pe 
paragrafe, proiectul de rezoluție al 
Romîniei și Cehoslovaciei.

Ca urmare a presiunilor exercitate 
de blocul occidental, această rezolu
ție n-a întrunit majoritatea voturi
lor. Această majoritate a fost întru
nită însă de un punct al rezoluției 
care amintește că scopul O.N.U. re
zidă în întărirea relațiilor de prie
tenie pe baza respectării principiului 
egalității în drepturi și autodetermi
nării popoarelor și neamestecului în 
treburile interne ale oricărui stat. 
Pentru acest punct al rezoluției, în 
afara delegațiilor țărilor socialiste 
și Cubei, au votat și cele mai mari 
țări din Asia și Africa. El a întrunit 
în total 41 de voturi (59 abțineri 
printre care țările blocului occiden
tal, Argentina, Brazilia, Finlanda, 
Suedia etc.).

Numeroase țări din Asia și Africa

au votat împreună cu țările socialis
te și cu Cuba pentru punctul din 
rezoluție care cere reglementarea 
pașnică a divergențelor dintre Cuba 
și S.U.A. Pentru acest punct al re
zoluției au votat 39 de delegații 
printre care țările socialiste, Cuba, 
India, Indonezia, Ghana, Guineea, 
R.A.U., Afganistan, Etiopia.

Vorbind despre rezultatele votu
lui, reprezentantul U.R.S.S., Zorin, 
a spus că ele au arătat că S.U.A. și 
întregul bloc N.A.T.O. nu doresc re
zolvarea pașnică a problemelor, ci 
rezolvarea lor prin forță, că ele vor 
să-și impună voința și să ducă o 
politică de pe poziții de forță.

SOFIA 16 (Agerpres). — După 
cum anunță B.T.A., la 15 februarie 
a fost dată publicității cuvântarea 
rostită de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, la mitingul electoral 
din Sofia.

Referindu-se Ia succesele obținute 
de poporul bulgar în construirea 
socialismului, T. Jivkov a spus :

în anul 1961, volumul producției 
industriale a crescut de 14 ori în 
comparație cu anul 1939. în pe
rioada 1957—1961 în Bulgaria 
s-a încheiat reconstrucția socialistă 
a agriculturii.

Apoi T. Jivkov s-a ocupat amă
nunțit de însemnătatea istorico- 
mondială a Congreselor al XX-lea 
și al XXII-lea ale P.C.U.S.

Vorbitorul a subliniat că succese
le obținute sînt rezultatul politicii

O® O

Președintele Kekkonen
despre politica externă a Finlandei
HELSINKI 16 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, la 15 februa
rie colegiul electorilor l-a reales pe 
Urho Kekkonen președinte al Repu
blicii Finlanda. în aceeași zi, pre
ședintele U. K. Kekkonen a rostit 
o cuvîntare radiotelevizată în care 
a mulțumit alegătorilor pentru în
crederea și sprijinul acordat la ale
gerile prezidențiale și a expus sar-

cinile care stau în fața Finlandei 
în domeniul politicii externe și in
terne.

Kekkonen a subliniat că alegerea 
sa ca președinte trebuie privită, în 
primul rînd, ca o recunoaștere a 
succesului politicii 
landei — o politică 
ritate.

Politica 
a arătat 
asemenea,

externe a Fin- 
pace și secu-de

de

Æ fâ/sseii sprijină Snba
-O®O
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INFOR

® în cadrul programelor oficiale de 
schimburi culturale cu Anglia, vineri 
a plecat la Londra acad. Al. Graur, 
d-rector general al Editurii Academiei 
R. P Romîne. care va face vizite și 
va ține conferințe în diferite centre 
universitare din Anglia. La plecarea 
de pe aeroportul Băneasa a fost de 
față P. Mc. Kearney, prim-secretar a-1 
legației Marii Britanii la București.

(Agerpres)
• Duminică 18 februarie, ora 10,30, 

are loc în sala Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" comemora
rea centenarului lui Alexandru 
Davilla.

După comunicări făcute de loan 
Massoff, Mihai Florea și Mihai Vasi-

MÂȚII

liu, în legătură cu viața și opera lui 
Davilla, se va reprezenta actul al 2- 
lea din „Vlaicu-Vodă", cu artistul po
porului G. Calboreanu în rolul titular.

Distribuția mai cuprinde pe Nicolae 
Brancomir, Marietta Anca, Tina Io- 
nescu, Ion Henter, Gabriel Dănciules- 
cu, Marin Negrea. Ion Ulmeni, Virgil 
Popovici și alții.

® La tragerea Loto Central din 
16 februarie 1962 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

56 80 22 40 53 30 1 33 69 31
Premiul special A : 69 40 1 j Pre

miul special B : 22 80 56 j Premiul 
special C : 33 31 30.

Fond de premii 880.878 lei.

---------- o>e<:-----------

MEDGIDIA AZI
Vechiul tîrg, în care singurele eve

nimente mai de seamă erau cele 
două bîlciuri anuale, e azi un oraș 
întinerit. Abia s-a împlinit un de
ceniu de cînd, pe un cîmp pe care 
mai pășteau încă oile, s-au ridicat 
construcțiile întreprinderii metalur
gice de utilaj-Medgidia, școala 
profesională de ucenici, iar în cea
laltă parte a orașului — Fabrica de 
ciment.

In Medgidia s-au construit 1.015 
apartamente șl peste 1.700 de lo
cuințe individuale. Au fost asfalta
te și pietruite străzile pe o lungime 
de 16 km. Rețeaua iluminatului pu
blic are acum peste 25 km. ; au fost 
instalate conducte de apă potabilă 
pe o lungime de aproape 30 km.

S-a construit un cinemascop cu 
540 de locuri. Nu de mult au fost 
date în folosință încă patru blocuri 
cu 96 apartamente, la parterele că
rora au fost amenajate magazine și 
alte unități de servire a popu
lației. In apropierea lor se înalță 
clădirea noii școli medii.

Realizările în gospodărirea și în
frumusețarea orașului au fost obți
nute cu sprijinul deputaților și al 
cetățenilor. S-au amenajat noi străzi 
șl spații verzi, pe valea Carasu s-au 
plantat peste 10.000 de pomi, au în
ceput și sînt în plină desfășurare 
lucrări de canalizare. La lucrările 
de înfrumusețare a orașului, desfă
șurate în anul trecut, au participat 
mii de cetățeni, economisindu-se 
peste 690.000 lei. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de către ce
tățenii din circumscripțiile deputa
ților Maria Năstase, Maria Svon, 
Ionel Diaconu ș.a.

Se lucrează din plin la construcția 
noii linii de la fabrica de ciment. In 
curînd vor fi gata o nouă fabrică de 
pîine și una de gheață, iar la toam
nă va intra în funcțiune o moară 
modernă.

Tot în acest an vor fi construite 
o școală de 8 ani, un spital Cu 300 
de paturi, alte 300 apartamente no..

CONSTANTIN SERGHI 
muncitor I. M. U.-Medgidia
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Demonstrație a învățătorilor reprimată 
la Ankarade poliție

ANKARA 16 (Agerpres). — TASS: 
„Cerem dreptate socială în învăță- 
mînt“ — sub această lozincă peste 
100 de învățători de la sate au or
ganizat la 14 februarie o demonstra
ție la Ankara. Reprezentanții auto
rităților au cerut în repetate rînduri 
învățătorilor să se împrăștie și au 
amehințat că vor face uz de forță. 
Poliția, înarmată cu bastoane de 
cauciuc, le-a barat drumul. încu-

rajați de populație, învățătorii s-au 
îndreptat spre mausoleul lui Ata
türk, unde au depus coroane de flori 
și au jurat solemn să continue lupta 
începută. Poliția a efectuat arestări 
în rîndurile demonstranților.

în cadrul unei conferințe de presă,' 
care a avut loc în seara aceleiași 
zile, învățătorii au declarat că ideile 
lor sînt împărtășite de 90.000 colegi 
de-ai lor.

o©o

Creșterea prețurilor în Izrael
TEL AVIV 16 (Agerpres). — 

TASS : în urma schimbării cursu
lui lirei izraeliène și introducerii 
„noului program economic“, în Iz
rael continuă să crească prețurile la 
produsele alimentare și mărfurile de 
larg consum, precum și să sporeas
că taxele pentru serviciile publice. 
La 15 februarie s-a anunțat majo
rarea cu 15 la sută a taxelor școlare 
pentru școlile medii, majorarea pre
țurilor la biciclete și motociclete cu 
20 la sută, anvelope 10 la sută, la 
făină 15 la sută etc.

în așteptarea unei conjuncturi 
mai favorabile, marii angrosiști nu 
vor să vîndă la prețurile vechi chiar 
și acele mărfuri care au fost achi-

ziționate din străinătate la cursul 
precedent al lirei.

După cum anunță ziarul „Habo
ker“, în prezent în depozitele din 
Izrael s-au acumulat mărfuri în va
loare de peste 560 de milioane de 
lire izraeliene. Magazinele, care de 
obicei sînt pe jumătate goale, au 
fost asaltate de cumpărătorii neli
niștiți. Temîndu-se de creșterea con
tinuă a scumpete!, oamenii cumpără 
fără nici un discernămînt. „Panica 
aprovizionării a cuprins Izraelul“, 
relevă ziarele.

Oamenii muncii din Izrael protes
tează vehement împotriva acestei 
politici care a dus la creșterea pre
țurilor în interesul unui mănunchi 
de patroni.

HAVANA 16 (Agerpres). — în- 
fr-o declarajie, dată publicității 
în ziarul cuban „Rsvolucion", fi
lozoful englez Bertrand Russell 
afirmă că „isteria dezlănțuită în 
Statele Unite împotriva revoluției 
cubane reprezintă un grav peri
col pentru pacea lumii“.

„Nici un sfal, declară Russell, 
nu are dreptul să dicteze Cubei 
sau vreunei alte țări cum să-ji 
conducă propriile sale treburi“.

Referindu-se ; la lupta pentru 
pace dusă de Cuba, la eforturile 
ei pentru construirea de locuințe, 
de școli, pentru dezvoltarea edu
cației și culturii, pentru înlăturarea 
mizeriei din țară, Russell declară ! 
„Revoluția cubană merită sprijin, 
nu ostilitate oarbă“. '

Russell arată că marile socie
tăți monopoliste nord-americane, 
ca de pildă „United Fruit Com
pany“, care se tem să nu-și piar
dă imperiile din America Latină 
au ațîțat isteria plină de ură îm
potriva Cubei. „Această ură, spu
ne Russell, constituie o gravă a- 
menir.țare la adresa Independen
ței Cubei șl la adresa păcii mon
diale".

noastră
Kekkonen,
aprobarea statelor străi

ne. Deosebit de încurajator consi
der faptul că în decursul tratative
lor duse la Novosibirsk anul trecut, 
guvernul Uniunii Sovietice a decla
rat că politica de neutralitate a Fin
landei este strîns legată de politica 
securității Uniunii Sovietice în Eu
ropa de nord. în felul acesta, poli
tica de neutralitate a Finlandei este 
definită ca o piatră unghiulară a 
politicii păcii în Europa de nord.

Kekkonen a declarat în continua
re că a tins în permanență spre 
dezvoltarea unor relații de priete
nie cu Uniunea Sovietică, bazate pe 
încredere reciprocă. Am pornit, a 
subliniat el, de la ideea că aceasta 
constituie o premiză pentru menți
nerea păcii și securității noastre.

neutralitate, 
a primit, de

juste a P.C. 
creatoare a 
prieteniei cu țările socialiste, ăl fap
tului că Bulgaria este parte com
ponentă a invincibilului lagăr so
cialist.

T. Jivkov a subliniat uriașul aju
tor dezinteresat pe care l-a primit 
și îl primește Bulgaria din partea 
U.R.S.S.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la cel de-al 4-lea cincinal și la 
planul general de perspectivă a dez
voltării țării pînă în anul 1980. Po
trivit acestui plan, în anul 1980 Bul
garia se va situa pe unul din pri
mele locuri din lume în ce privește 
producția de oțel și metale feroase 
și neferoase pe cap de locuitor, va 
produce atîta energie electrică cît 
produc astăzi Turcia, Grecia, Iugo
slavia, Austria, Spania și Finlanda 
la un loc. în anul 1980, producția 
industriei constructoare de mașini 
va spori de peste 15 ori în compa
rație cu anul 1960.

Referindu-se la problema dezar- 
mării generale și totale vorbitorul a 
spus : Bulgaria, în calitate de mem
bru al Comitetului pentru dezar
mare, alături de celelalte țări socia
liste, care vor participa la tratati
vele ce vor începe la 14 martie, va 
depune toate eforturile în vederea 
realizării unui progres în rezolvarea 
acestei probleme vitale pentru toate 
popoarele.

T. Jivkov a relevat cu satisfacție 
strînsele relații de prietenie și co
laborare reciproce dintre Bulgaria 
și România.

Primul secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar s-a ocupat apoi amănunțit 
de relațiile dintre Bulgaria și Iugo
slavia, Grecia, Turcia, de proble
mele transformării Peninsulei Bal
canice într-o zonă a păcii trainice, 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborării rodnice.

El și-a exprimat regretul că în 
ultimul timp relațiile dintre Bul
garia și Albania, dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Mun
cii din Albania, s-au înrăutățit din 
vina actualilor conducători alba
nezi, care au ales o cale primej
dioasă, calea naționalismului, calea 
devierii de la marxism-leninism și 
de la internaționalismul socialist.

Bulgar, al activității 
poporului bulgar, ai
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Kăsfcmd presa străină

„Robert Kennedy întâmpinat
cu o explozie de mînie la Tokw“

Pesée 460,000 șomeri 
în Anglia

LONDRA 16 (Agerpres). — Po
trivit datelor apărute în ziarul 
„Daily Worker”, numai în cinci 
săptămîni (10 decembrie -15 ianua
rie) numărul șomerilor a crescut 
cu 71.654, ajungînd la un total de 
461.063, cea mai mare cifră înre
gistrată din luna mai 1959 încoace. începu

se afla 
sä facă

Telegramele agențiilor de presă 
occidentale readuc în actualitate 
situația din Guatemala. Acum cîte- 
va zile, în această țară latino-ame- 
ricană a izbucnit o nouă răscoală 
armată. Forțele răsculaților au cu
cerit un post militar guvernamental 
din Entre Rios (provincia Izabal) și 
au atacat sediul societății america
ne „United Fruit" din aceeași loca
litate. Ciocnirile dintre insurgenți și 
forțele dictatorului Ydigoras Fuen
tes s-au soldat cu numeroase vic
time de ambele părți. Răsculații 
s-au retras în munți, unde continuă 
lupta.

în ultimii ani, Guatemala a fost 
zguduită de numeroase răscoale a- 
semănătoare.

Care sînt cauzele acestor frămîn- 
tăriî

Adevăratul stăpîn al Guatemalei 
a fost și este compania americană 
„United Fruit' — faimosul „monstru 
verde". De aproape șase decenii a- 
cost trust — adevărat „stat în stat* 
— a schimbat președinții și guvern 
nele Guatemalei și ai altor state la
tino-americane, după bunul său 
plac, sprijinit adesea de... infante
ria marină a S.U.A. Numai în Gua
temala, „United Fruit" stăpînește 
peste 300.000 hectare din cele mai 
fertile pămînturi cultivate cu bana
ne, cacao, cocotieri ; fabrici de pre
lucrare a trestiei de zahăr și cacao; 
controlează traficul maritim, care-i 
asigură dominația asupra comerțu
lui exterior al țării etc. Alto două 
monopoluri nord-americane dețin 
sursele de energie electrică, portu
rile, căile ferate și alte mijloace de 
comunicație.

Jefuind bogățiile naturale ale Gua
temalei și exploatînd la sînge popu
lația, monopolurile S.U.A. au stors 
din această țară mică (109.000 km.p.) 
profituri care, după unele calcule, 
se cifrează la 3.000.000.000 dolari I

Ca rezultat al luptei poporului 
guatemalez, în 1950, la primele ale
geri libere din istoria țării, a fost 
ales președintele Jacobo Arbenz. 
Manevrele Washingtonului, care în
cercase să-l impună pe generalul 
Ydigoras Fuentes, au eșuat lamen
tabil. Noul guvern a înfăptuit o se- 
rio do reforme în folosul poporului, 
dintre care cea mai însemnată a

fost reforma agrară. Simțindu-și în 
primejdie privilegiile, monopoliștii 
yankei, după o deșănțată campanie 
de calomnii, au trecut la fapte. în 
vara anului 1954 guvernul Arbenz 
a fost răsturnat în urma unei inva
zii a forțelor mercenare finanțate de 
Wall-Street.

Poporul guatemalez a opus inva
datorilor o admirabilă rezistență, 
dar forțele erau inegale. în condiții
le de atunci, imperialismul ameri
can a izbutit să înece în sînge li
bertatea poporului guatemalez. Lo
vitura dată Guatemalei era menită 
să intimideze popoarele latino-ame- 
ricane, să arate ce-i așteaptă pe

cei care îndrăznesc să atenteze la 
profiturile trusturilor.

Sub guvernarea călăului Castillo 
Armas, impus poporului prin forța 
baionetelor, „United Fruit" și alte 
monopoluri și-au reinstituit domina
ția iar după asasinarea tiranului în 
1957, Washingtonul l-a adus la pu
tere pe vechiul său om de încre
dere, Fuentes. Acest dictator desă- 
vîrșește opera predecesorului său, 
de înfeudare totală a țării față de 
S.'U.A. în țară domnește o atmosfe
ră de teroare permanentă. Toate in
stituțiile sînt puse sub paza armatei; 
mii de patrioți zac în închisori, iar 
alții sînt executați numai pentru mo
tivul că nu se împacă cu situația de 
sclavi ai monopolurilor. Sub regi
mul lui Fuentes, pămîniul țăranilor 
guatemalezi a încăput din nou pe 
mîinile moșierilor. 1.000 de familii

de latifundiari stăptoesc 51 la sută 
din terenurile cultivate.

Un corespondent al săptămînalu- 
lui parizian „L'Express" a întrebat 
recent pe un înalt demnitar guate
malez, mare bogătaș și prieten in
tim al dictatorului, cum pot trăi oa
menii în condiții de asemenea scum
pete și mizerie. Acesta i-a răspunB 
cu cinism : „Să nu exagerăm. Trei 
pătrimi din populație este formată 
din indieni, iar aceștia nu au ne
voie de bani. Ei își caută hrana prin 
copaci și nu doresc decît să nu le 
tulbure nimeni... fericirea".

Poporul guatemalez năzuiește să 
se lipsească de această „fericire*. 
El nu poate uita timpul cînd în fața 
sa se iviseră zorile unei vieți libe
re și este plin de dorința de a se 
elibera de jugul monopolurilor nord- 
americane. Numeroasele răscoale 
din ultimii ani confirmă cu prisosin
ță acest lucru.

Opinia publică latino-americană 
compară adesea felul cum au evo
luat lucrurile în Guatemala și în 
Cuba. în Cuba — unde poporul și-a 
luat soarta în propriile sale mîini — 
pămîntul este al celor ce-1 muncesc; 
fabricile aparțin poporului, analfa
betismul a fost lichidat ; se făurește 
o viață nouă, liberă și fericită. în 
Guatemala — unde monopolurile a- 
mericane și-au reînscăunat domina
ția — poporul a fost readus în ro
bie și mizerie. Și se mai face o pa
ralelă : ceea ce le-a reușit imperia
liștilor în 1954, prin agresiunea îm
potriva Guatemalei, a eșuat rușinos 
în 1961 cînd poporul liber al Cubei 
i-a zdrobit pe mercenarii debarcați 
la Playa Giron.

Alta este astăzi situația în lume, 
alta și pe continentul latino-ameri- 
can. Primăvara eliberării naționale 
și sociale pătrunde pe un front larg 
și în această parte a lumii. „Yankei, 
afară de pe continent!", „Pîine, pace 
independență 1" — sînt lozinci care 
răsună astăzi cu tot mai multă pu
tere în țările situate la sud de Rio 
Grande. Iar acest puternic torent al 
luptei de eliberare nu poate fi stă
vilit nici de cuvinte fățarnice des
pre „colaborarea inter-americană“, 
nici de rezoluțiile O.S.A. sau de ca
nonicele și infanteria marină ame
ricană.

„Coroana de lauri a familiei 
Kennedy a suferit o desfrunzire 
parțială — relatează ziarul fran
cez „COMBAT" într-un articol apă
rut recent sub titlul de mai sus. 
Studenții de la Tokio au refuzat 
să asculte cuvintele prietenești ale 
lui Robert Kennedy, ministrul Jus
tiției și reprezentantul personal al 
fratelui său, președintele Kennedy. 
Ei au preferat să ia cu asalt tri
buna, nu fără a improviza un con
cert de strigăte ostile S.U,A. și fa
vorabile Cubei. Incidentul mu este 
de mirare și nu constituie decît 
amintirea destul de ștearsă a cioc
nirilor precedente, grave.

Și generalul Eisenhower 
se o călătorie în Asia. El 
la Manila și se pregătea
o vizită „foarte amicală" în Japo
nia, cînd a aflat despre mica re
voltă care izbucnise la Tokio, din 
inițiativa și cu participarea masi
vă a aceluiași tineret studențesc 
care manifestează astăzi împotriva 
lui Robert Kennedy. Hagerty, se
cretarul de presă al Casei Albe, 
sosit în grabă, a fost luat cu asalt 
de manifestanți. Cu mare greutate, 
sub protecția forțelor de ordine el 
a reușit să ajungă la elicopterul său 
și s-o șteargă în grabă. De ase
menea, pentru a evita alte compli
cații sîngeroase, la cererea guver
nului Kiși, Washingtonul a prefe
rat, la 16 iunie 1960, să anuleze 
vizita proiectată a lui Eisenhower 
la Tokio.

De atunci situația a evoluat. 
Noul tratat de alianță americano- 
japoneză a fost semnat și ratificat, 
în urma alegerilor legislative, Ike- 

. da a venit în locul lui Kiși și agi
tația socială
sfîrșit. Mai mult 
dintre Japonia și 
mulțit.

La 10 ianuarie,
profesor la universitatea Harvard, 
în calitate de ambasador la To
kio, a plecat la Osaka, pentru a da 
asigurări industriașilor japonezi,

a luat în aparență 
încă, contactele 
S.U.A. s-au în-

Reischauer, fost

îngrijorați do restricțiile progresi
ve instituite la exporturile în S.U.A., 
îndeosebi pentru produsele textile.

Robert Kennedy a depus efor
turi pentru a „încălzi atmosfera", 
dacă nu inima gazdelor sale. Pe 
lîngă mesajele transmise celor de 
sus și pe lîngă conferința de pre
să organizată, ministrul Justiției a- 
merican a acordat un interviu ma
relui cotidian „Asahi Shimbun" 
pentru a sublinia importanța și 
semnificația misiunii sale. El a 
insistat asupra faptului că Statele 
Unite trebuie să facă față în pre
zent unui deficit de plăți, ca și Ja
ponia, cît și unui șomaj în indus
tria textilă, ceea ce le obligă să ■ 
ia măsuri de protecție. în ciuda 
pledoariei sale, el nu a reușit, ca 
de altfel nici Reischauer, la Osa
ka, să liniștească spiritele.

...Organizatorii manifestației an- 
tiyankeie nu făceau parte numai 
din tabăra partidelor de stînga. 
Astfel, mînia care i-a cuprins se 
datora în parte și unor motive na
ționaliste și 
nomice.

Mai mult 
constituie o 
de moarte pentru țara soarelui ră
sare. Or, politica Statelor Unite în 
privința schimburilor, îndeosebi 
noile tarife proiectate pentru im
porturile de textile de bumbac, sînt 
considerate de cercurile interesa
te de la Tokio și Osaka drept mă
suri discriminatorii.

în afară de aceasta, economiștii 
japonezi se 
shingtonului 
mai strîtise 
ropeană va 
vitabil izolarea Japoniei pe planul 
schimburilor. Aceasta, în ciuda a- 
sigurărilor date de Robert Ken
nedy, care a arătat că toate a- 
vantajele rezultate de pe urma re
lațiilor mai strînse dintre S.U.A. și 
piața comună europeană ar fi fără 
îndoială extinse și asupra Japo
niei“,

unor preocupări eco-

ca aricind, exportul 
problemă de viață șl

tem că hotărîrea Wa
de a restabili relații 
cu piața comună eu- 
provoca în mod ine-

TOKIO. Aspecî de la o demonstrație de protest împotriva vizitei Iul 
B. Kennedy în Japonia.V. GROS
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Ecoul internațional al noii inițiative a guvernului sovietic 
în problema dezarmării

Un pas serios pentru îmbunătățirea 
situației internaționale

pot obține numai persoanele împu
ternicite să adopte hotărîri impor
tante.

C. Sweet, secretar general al Co
mitetului englez pentru apărarea 
păcii, a declarat corespondentului 
agenției TASS că după părerea sa 
inițiativa sovietică constituie un 
nou stimulent pentru mișcarea de 
apărare a păcii din Anglia, acum 
cînd unii oameni sînt îngrijorați de 
hotărîrea Occidentului de a relua 
experiențele cu arma nucleară în 
atmosferă. „în prezent situația in
ternațională este destul de încor
dată și este necesar să se facă un 
nou pas serios pentru a preîntîm- 
pina înrăutățirea ei”.

în slujba cauzei păcii

16 (Agerpres). — Pro-LONDRA 
punerea lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la discutarea problemelor de
zarmării la Geneva la nivelul șefi
lor de guverne creează o atmosferă 
favorabilă rezolvării acestei proble
me de importanță vitală, a declarat 
la 15 februarie laburistul Butler în 
Camera Comunelor.

Condamnînd tactica occidentală 
a tergiversărilor în problema de
zarmării, W. Warbey, membru în 
parlament, a subliniat că pozițiile 
Estului și Vestului în această pro
blemă sînt de mult binecunoscute. 
Un succes important în rezolvarea 
problemei dezarmării, a declarat el,

IN SPRIJINUL PROPUNERII 
LUI N. S. HRUȘCIOV 

Un mesaj adresat 
de A. Novotny și V. Siroky

PRAGA 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka, A. No
votny și V. Siroky au adresat la 16 
februarie un mesaj statelor membre 
ale Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare, în care se pronunță în 
sprijinul propunerii lui N. S. Hruș
ciov ca tratativele în Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare să 
înceapă la nivelul șefilor de guverne 
sau de state.

CAIRO 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : Potrivit comentatorului 
diplomatic -al ziarului „AL AH
RAM”, de obicei bine informat, 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a declarat că este de acord 
să participe la lucrările Comitetu
lui celor 18 țări și că guvernul 
R.A.U. consideră propunerea lui

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

Oamenii sovietici salută 
Congresul Mondial 

pentru dezarmare generală 
î—și pace -------
< MOSCOVA' 16 (Agerpres)'. — $
< TASS. PotrivitvJjOtărîrii Consi- ? 
5 Jiului Mondial al Păcii, între 9 > 
5 și 14 iulie a. c. va avea loc la > 
s Moscova Congresul Mondial pen- <
< tru dezarmare generală și pace. <
< în legătură cu aceasta, Corni- < 
$ t'etul sovietic pentru apărarea ? 
? păcii a făcut o declarație în care >
> se arată că partizanii păcii so- £ 
S vietici, întreaga opinie
< au întîmpinat această hotărîre 
l cu profundă satisfacție. Comite-
> tul salută și aprobă cu căldură 
5 apelul președintelui executiv al 
S Prezidiului Consiliului Mondial
< al Păcii, prof. John Bernal, în 
5 care acesta cheamă pe oamenii 
? de bună credință din toate țările 
5 să sprijine CongresuL

publică

N. S. Hrușciov ca fiind menită „să 
servească cauzei păcii și a rezolvării 
celei mai urgente probleme, proble
ma dezarmării”.

Exprimînd părerea guvernului 
R.A.U., comentatorul diplomatic al 
ziarului scrie că această propunere 
„poate fi considerată ca o serioasă 
încercare de a se organiza o întîl- 
nire la masa tratativelor a condu
cătorilor Estului și Vestului cu 
participarea țărilor neangajate...”.

Comentînd poziția S.U.A. în pro
blema participării șefilor de state 
și guverne la lucrările Comitetului 
celor 18 țări pentru dezarmare, 
ziarul „EGYPTIAN GAZETTE” 
scrie : „Washingtonul nu a primit 
această propunere cu entuziasm, cu 
toate că nu poate exista nici o în
doială în ce privește însemnătatea 
lucrărilor comitetului. Lucrările co
mitetului ar putea constitui princi
pala conferință internațională a ge
nerației noastre, dacă ea va realiza 
un acord cu privire la dezarmare. 
Primejdia războiului care a planat 
asupra omenirii în cursul ultimului 
deceniu va fi înlăturată în cea mai 
mare parte, fiind înlocuită de o eră 
a păcii și prosperității. De aceea, 
nu trebuie precupețite eforturile 
pentru realizarea succesului lucră
rilor comitetului... Participarea șe
filor de state sau de guverne la lu
crările comitetului ar putea fi de 
o importanță vitală pentru reali
zarea unul succes și este foarte re
gretabil că liderii occidentali nu vor 
să profite de posibilitatea ce se 
oferă”.

Interviul acordat 
„Izvestiei“ de A. Rapacki

MOSCOVA 16 
tr-o convorbire 
din Varșovia al 
Adam Rapacki, 
terne al R. P. 
rat printre altele : Comitetul ce
lor 18, care urmează să se întru
nească în luna martie, poate să ră
tăcească cu ușurință în desișul unor 
discuții sterile și să nu aducă folos, 
să nu justifice speranțele puse de 
popoare. Au și avut loc mai mult 
decît suficiente discuții cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Or, a subliniat ministrul, sînt ca
pabili să adopte asemenea -hotărîri 
numai cei care sînt învestiți cu în
crederea și largi împuterniciri de 
către popoarele lor. Iată de ce în 
Polonia a fost primită cu atîta în
țelegere propunerea lui N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, ca 
lucrările Comitetului celor 18 să în
ceapă la nivelul șefilor de guverne.

Orice refuz — a subliniat Adam 
Rapacki — de a participa la lucră
rile Comitetului celor 18, orice sub
terfugii demască în ochii întregii o- 
meniri cercurile care nu vor în ge
nere ca problemele dezarmării să 
fie rezolvate.

CAIRO 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : în seara zilei de 15 fe
bruarie și-a încheiat lucrările cea 
de-a doua conferință a scriitorilor 
din țările Asiei și Africii.

Participanții la conferință au 
adoptat în unanimitate o declara
ție generală, un apel către scriitorii 
din întreaga lume, o chemare către 
studenții din țările afro-asiatice.

în declarație se subliniază că as
pirațiile scriitorilor din țările afro- 
asiatice sînt inseparabile de miș
carea generală a popoarelor de pe 
cele două continente, care luptă 
pentru eliberarea lor

„Actuala situație, se spune 
declarație, se caracterizează prin 
intensificarea luptei popoarelor 
Asiei, Africii și Americii Latine".

Conferința a adoptat rezoluții prin 
care sprijină dreptul poporului al- 
gerian de a-și hotărî el însuși soar
ta, lupta poporului angolez pentru 
independența națională, lupta po
porului coreean pentru unificarea 
Coreei prin mijloace pașnice, lupta 
poporului laoțian pentru indepen
dență și curmarea amestecului a- 
merican, lupta poporului indonezian 
pentru eliberarea Irianului de vest, 
a condamnat politica de apartheid

în

în Republica 
încetarea u. 
Vietnamul de sud.

Delegații la conferință au chemat 
toate țările și guvernele țărilor 
afro-asiatice să ia măsuri hotărîte 
pentru punerea în libertate a lui 
Antoine Gizenga, luptător pentru 
independența Congo-ului.

„Noi, scriitorii din Asia și Africa, 
chemăm pe fiecare scriitor care 
are încredere în misiunea sa, să 
lupte cu toate forțele împotriva co
lonialismului și imperialismului, 
pentru eliberarea națională, pentru 
democrație și pace, împotriva pe
ricolului unui război nuclear“.

I. Gagarin
NICOSIA 16 (Agerpres). — TASS. 

In dimineața zilei de 15 februarie 
cosmonautul Iuri Gagarin, care se 
află în Cipru, a făcut o vizită pre
ședintelui Republicii Cipru, Maka
rios, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

Cosmonautul sovietic s-a tntîlnit
(Agerpres). — în- 
cu corespondentul 
ziarului „Izvestia", 
ministrul de Ex- 

Polone, a decla-

Ziarul „KRASNAIA 
ZVEZDA" continuă să 
publice notele colone
lului E. Petrov, unul 
din conducătorii cos
monauților sovietici, 
care povestește despre 
întîlnirile avute cu 
constructorii navelor 
cosmice.

Desigur,
Gagarin și Titov au 
săvîrșit un excepțional 
act de eroism, dar o 
adevărată minune au 
realizat cei care au 
creat extraordinara 
navă. Dacă n-ar fi 
existat nava „Vostok", 
nici forța și nici rezis
tența n-ar fi ajutat 
primilor cosmonauți 
să se smulgă din îm
brățișarea gravității 
Pământului.

Colonelul Petrov a-

rată că printre creato- cursul convorbirilor, 
rii ■ tehnicii cosmice se constructorul a arătat 
află eroi și de două că data zborurilor este 
ori Eroi ai Muncii So- foarte .. .... ., '
cialiste, oameni dis- cosmonauților nici nu 
tinși cu premii de stat, le-a venit să creadă 
Mai mult decît uimiți că aceasta se va în- 
au fost- cosmonauții tîmpla atît de curînd. 
cînd. au aflat că, în 
afară de oameni căliți 

scrie el, pe tărîmul științei, la
construcție au partici
pat numeroși tineri — 
oameni care și-au do- 
bîndit celebritatea.

Autorul își amin
tește de întîlnirea a- 
vută cu constructorul 
șef. Acesta este un om 
cu mișcări lente, bine 
legat, cu o figură sla
vă plăcută și o privire 
inteligentă.

Cosmonauții au vizi
tat uzina însoțiți de 
constructorul șef. In

aproape, iar

Cosmonauții au văzut 
și nava, care se afla 
pe un postament înalt, 
în jurul ei se aflau 
muncitori, dintre care 
unul se ocupa de niște 
cabluri din cabină. 
„Cosmonauții au ur
mărit îndelung munca 
lui, iar apoi, cineva a 
conchis : „Se vede că 
nu zeilor le este dat să 
facă minuni".

Continuarea notelor 
colonelului Petrov va 
fi publicată în urmă
toarele numere ale 
ziarului „Krasnaia 
Zvezda".

în Cipru
apoi cu locuitorii capitalei cipriote 
pe stadionul din Nicosia.

In după-amiaza aceleiași zile Iuri 
Gagarin a plecat în orașul Fama
gusta.

Presa cipriotă scoate în evidență 
primirea călduroasă pe care au fă
cut-o ciprioții cosmonautului so
vietic.

Semnarea protocolului 
romîno-iugoslav privind 

schimbul de mărfuri pe 1962

Populația Atenei a făcut o primire triumfală cosmonautului sovietic I. Gagarin.

; 1

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 16 
februarie a fost semnat la Belgrad 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1962 între Republica 
Populară Romînă și Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia.

Tratativele au fost purtate in spi
ritul înțelegerii reciproce.

Protocolul prevede majorarea în 
continuare a volumului de schimburi 
și lărgirea structurii în raport cu 
acordul de lungă durată.

R. P. Romînă va livra în R.P.F. 
Iugoslavia produse ale industriei pe
troliere, produse chimice, ciment, ma
șini și utilaje diverse, geamuri, sare 
și alte mărfuri.

R.P.F. Iugoslavia va livra în R. P. 
Romînă : țevi, cabluri, oțel beton, ma
șini și utilaje diverse, celofibră, 
pește și conserve de pește.

Protocolul a fost semnat din partea 
romînă de Nicolae Anghel, secretar 
general în Ministerul Comerțului, iar 
din partea iugoslavă de Feliks Gorski, 
director în Secretariatul de Stat pen
tru Afacerile Externe.

La semnare au asistat: loan Rab, 
ambasadorul R. P. Romîne la Belgrad, 
V. Krunici, vicepreședinte al Comi
tetului pentru Comerțul Exterior, pre
cum și funcționari superiori din Se
cretariatul de Stat péntru Afaceri Ex
terne, Comitétul pentru Comerțul Ex
terior din R.P.F. Iugoslavia și mem
brii celor două delegații.

Cine sînt cei interesați in cursa înarmărilor
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Considerînd ca un fapt împlinit ho- 
tărîrea guvernului S.U.A. de a re
lua experiențele nucleare în atmos
feră, ziaristul american J. Alsop 
scrie în „New York Herald Tribu
ne”, că ea „va fi anunțată imediat

YORK 16 (Agerpres).

Era la Marea Baltică, în noul 
port al Rosfockului. Se încărcau și 
se descărcaix munți de mărfuri de 
pe navele transoceanice. Ne stră
duiam să descifrăm inscripțiile de 
pe lăzi, saci și baloturi : India, Ma
roc, R.A.U., Cuba, U.R.S.S., Anglia, 
R. D. Vietnam, Yemen, Brazilia...

— Ö lume întreagă — ne strigă 
un macaragiu, urmărind îndeletni- 
.cirea_noastră.

Intr-adevăr, o' lume întreagă. Iată 
deci, un stat care dezvoltă relații 
economice cu zeci de țări, pe toate 
continentele, deși, după unii politi
cieni din Occident nici n-ar... „e- 
xistaL R.D. Germană — stat suve
ran și independent, primul stat 
pașnic din istoria Germaniei — e- 
xistă, însă, fără să fi cerut apro
barea- guvernelor de la Bonn, Paris, 
Washington ;. există, se dezvoltă și 
înflorește ca tot ceea ce aparține 
lumii socialismului, ca tot ceea ce 
și-a cucerit prin luptă dreptul la 
.viață.

R. D'. Germană — înfruntînd greu
tățile provocate de cercurile reac- 
țiunii internaționale și îndeosebi 
de monopolurile vest-germane — a 
obținut succese remarcabile. Ea 
contează azi ca una din țările pro
ducătoare de mașini-unelte ale Eu
ropei, deține locuri fruntașe în pro
ducția chimică și carboniferă a 
lumii, se situează printre țările cu 
o participare crescîndă la comerțul 
mondial...

In 1961, producția industrială 
globală a R.D.G. a crescut cu 6,2 
la sută, față de 1960, ceea ce în
seamnă un plus de 4,4 miliarde de 
mărci. Răspunzînd chemării Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
oamenii muncii au hotărît ca 
1962 să întărească și mai mult 
ța economică a patriei lor.

R. D. Germană — primul 
muncitoresc-țărănesc german
și-a cîștigat stima popoarelor lumii 
datorită politicii consecvente de 
pace pe care o promovează, ală
turi de celelalte țări socialiste. Tot 
mai multe state întrețin relații eco
nomice și diplomatice cu R.D. Ger
mană.

In afară de țările socialiste, R.D.G. 
are legături comerciale cu 35 de țări 
pe baza unor tratate bilaterale. „To
talul volumului de schimburi cu ță
rile capitaliste a fost. în,, 19S0,. scrie, 
revista economică vest-germană 
„Die Wirtschaft“, de 4,6 miliarde de 
mărci. In Europa occidentală, par- blemel germane, pentru 
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în 
for-

stat

tenerii cei mai însemnați al R.D.G. suveranității și apărarea cuceririlor 
sînt Anglia, Suedia, Olanda, - Aus
tria, Belgia, după care urmează 
Franța, Danemarca, Finlanda și 
Italia". De asemenea, R.D.G. întreți
ne legături economice cu țările 
neutre ale Asiei, Africii și cu unele 
țări ale Americii Latine.

R. D. Germană participă la nu
meroase expoziții internaționale. în 
1961, produsele sale au fost expuse 
în străinătate în cadrul a 15 expo
ziții colective și la circa 100 de 
expoziții de specialitate sau indi
viduale.

De la corespondentul 
nostru la Berlin

Existența R. O. Germane, activita
tea pe tărîmul construcției pașnice 
și realizările sale în domeniile eco
nomic, cultural și social șînt recu
noscute și apreciate de un număr 
tot mal mare de personalități ale 
vieții publice din diferite țări ale lu
mii. „Tot ceea ce am văzut în cursul 
vizitei noastre ne-a însuflețit — a 
spus, de pildă, deputatul Arnoldo 
Dos Santos Cerveira, conducătorul 
unei delegații parlamentare brazi
liene, care a vizitat R.D.G. Am făcut 
cunoștință cu o țară a cărei popu
lație construiește cu hărnicie și 
energie o Germanie nouă, ne-au 
impresionat atît succesele economi
ce cît, mai ales, elanul poporului 
ei". Membrii unei delegații de de- 
putați ai consiliilor comunale din 
Franța au relevat într-o scrisoare 
impresia pe care le-a stîrnit-o „pu
ternica și evidenta dorință de pace 
a Republicii Democrate Germane... 
succesele obținute în economie și 
pe tărîm cultural-social".

Numeroase organizații internațio
nale, ca Federația Sindicală Mon
dială, Federația Mondială a Tinere
tului Democrat, reprezentanți de 
frunte ai vieții culturale și artisti
ce, juriști, precum șL parlamentari 
din numeroase țări au ales Repu
blica Democrată Germană și capi
tala sa. Berlinul 
al unor întîlniri 
și-au manifestat 
lupta poporului 
pentru rezolvarea pașnică a

sale democratice.
Recunoașterea de fapt șl de drept 

a R. D. Germane ca stat suveran 
șl independent este cerută de 
cercuri mereu mai largi ale opiniei 
publice mondiale. Această cerință 
cuprinde în Anglia, de pildă, repre
zentanți ai celor mai diferite pături 
și straturi sociale. Organe de presă 
ca „Times“, „Daily Express“, 
„Guardian“ s-au pronunțat pentru o 
politică rațională față de R.D.G. 
După cum se știe, la ultimul Con
gres al laburiștilor englezi, nume
roși delegați s-au exprimat în fa
voarea „înlăturării crizei Berlinului 
pe baza recunoașterii de fapt a 
R. D. Germane și a graniței de ră
sărit Oder-Neisse...".

. Subliniind, la rîndul său, impor
tanța încheierii cît mai rapide a 
Tratatului de pace german. Paul 
Struye, președintele senatului bel
gian, a afirmat : „R.D.G. este o 
realitate care nu poate fl pur și 
simplu ștearsă de pe hartă Europei. 
Existența ei trebuie recunoscută“.

O poziție realistă cu privire la 
drepturile suverane ale R. D. Ger
mane și la recunoașterea ei au a- 
doptat 
țărilor 
trecut.

Este 
vest-germană

„Der Spiegel“, referindu-se

ce echipa militaro-științifică îșl va 
încheia pregătirile în vederea 
acestor experiențe. Fără îndoială 
primul rezultat al acestei hotărîri, 
prevede Alsop, va fi un șoc inter
național violent”.

Purtător de cuvînt al cercurilor 
militariste americane și fervent 
adept al reluării de către S.U.A. a 
experiențelor nucleare, autorul rîn- 
durilor de mai sus lasă să se 
înțeleagă că guvernul Kennedy nu 
trebuie să țină seama de dezapro
barea generală și constată cu sa
tisfacție înfrîngerea „celor care 
s-au opus unor asemenea experi
ențe”. Enumerînd pe cei care au 
făcut parte din această categorie, 
Alsop arată că printre aceștia se 
găsesc „un grup de oameni de 
știință de frunte care se tem pro
fund de accelerarea cursei înarmă
rilor”, precum și „un grup de 
membri ai administrației Kennedy 
care acordă importanță O.N.U. și 
în consecință se tem de reacția 
Adunării Generale”.

împotriva acestora au acționat 
grupuri mai puternice din cădrul 
administrației Kennedy printre
potrivit relatărilor lui Alsop, „John 
McCone, directorul Agenției 
traie de Investigații, care a făcut 
foarte mult pentru a impune pă
rerea sa asupra necesității reluă
rii experiențelor în atmosferă”.

care,

Cen-

■ ...... =====

Zborul lui ]. Glenn amînat 
pentru a zecea oară

CAP CANAVERAL 16 (Agerpres). 
— Pentru a zecea oară zborul lui 
Glenn a fost amînat. Agențiile de 
presă anunță că lansarea navei cos
mice americane, care urma să poarte 
la bord pe Glenn într-un zbor orbi
tal, a fost din nou amînată tot din 
cauza intemperiilor.

Agenția France Presse relatează 
că se preconizează înlocuirea lui 
John Glenn printr-un alt cosmonaut 
pentru viitoarea lansare. Dr. Cons
tantine Generales, specialist în me
dicină spațială, susținînd necesitatea 
acestei înlocuiri, a arătat că în urma 
amînărilor succesive ale lansării, 
în subconștientul lui Glenn se poate 
crea o „stare de anxietate“. Această 
stare, arată Generales, poate duce 
la pierderea controlului reflexelor.

Referindu-se la motivele amînă
rilor, un comentator al agenției 
Associated Press transmite : „Apele 
furtunoase ale Atlanticului au îm
piedicat zborul cosmic al lui John 
H. Glenn. Aceleași mări furtunoase 
nu ar fi o problemă pentru un cos
monaut sovietic".

Pornit pe calea recunoașterilor, 
comentatorul Alton Blakeslee, arată 
că „sovieticii au în prezent motoare 
de rachete mult mai puternice. A- 
ceasta înseamnă că ei pot trimite în 
spațiu nave cosmice mai mari și 
mai grele... Statele Unite nu au a- 
ceastă posibilitate'

SCURT
SOCI. N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit In apropiere do Soci pe vice- 
mareșalul de aviație Umăr Dani, șeful 
marelui stat major al aviatici indone
ziene, și pe Adam Malik, ambasadorul 
Indoneziei în U.R.S.S. Ambasadorul 
Adam Malik a remis lui N. S. Hruș
ciov o telegramă din' partea președin
telui Sukarno, în care se aduc mulțu
miri profunde pentru declarația gu-

E ȘTIRI
vcrnului sovietic cu privire la acor
darea unui sprijin hotărît „luptei po
porului indonezian pentru eliberarea 
Irianului de vest din cătușele colonia
lismului olandez".

MOSCOVA. La 15 februarie în sala 
mare a Conservatorului din Moscova 
a avut loc un recital al lui Ladișlau 
Konya, solist al Teatrului de Operă șl 
Balet al R. P. Romîne.

---------- o » o—— —

La închiderea ediției
Consiliul național de stat din Uruguay 
a hotărît să mențină relațiile cu Cuba

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
Presiunile exercitate de cercurile de 
dreapta din Uruguay, sprijinite de _____ _____ ,
Statele Unite, pentru ca guvernul studenți"din Montevideo au ieșit în 
Uruguayan să rupă relațiile diplo- strad0 și au demonstrat solidarita- 
mrrtî.nft cm CliiHrr rr<11 Qllfprif lin PSPC! ' .

Potrivit agenției, în timp ce Con
siliul național de stat Uruguayan se 
afla în ședință, mii de muncitori și

și participanții la Conferința 
neutre din toamna anului

semnificativ că o revis- 
de mare tiraj 

la

malice cu Cuba, au suferit un eșec 
răsunător. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, Consiliul na
țional de stat Uruguayan, întrunit 
într-o ședință extraordinară în sea
ra zilei de 15 februarie, a hotărît 
să respingă propunerea de rupere 
a relațiilor diplomatice cu Cuba 
prezentată de Cesar Battle Pacheco, 
membru al Consiliului național de 
stat, cunoscut pentru vederile sale 
reacționare.

tea lor cu revoluția cubană.
în dimineața zilei de 16 februarie, 

răspunzînd chemării Centralei uni
ce a muncitorilor din Uruguay, în 
întreaga țară a început o grevă de 
24 de ore, în semn de solidaritate 
cu revoluția cubană și împotriva 
manevrelor agresive ale Imperialis
mului american la adresa popoare
lor latino-amerlcane.

democrat, ca loc 
în cadrul cărora 

solidaritatea cu 
muncitor al R.D.G.

pro-
întărirea

tă 
ca 
faptul că R. D. Germană întreține 
relații economice și politice cu zeci 
de țări ale lumii, admite inevitabilita
tea recunoașterii R. D. Germane de 
un număr tot mai mare de state. 
Revista amintește că de pe acum ea 
este „reprezentată de ambasade în 
statele sooialiste, de o misi
une diplomatică la Belgrad, de 
consulate generale la Cairo, Ran
goon și Djakarta, precum și de 32 
de misiuni economice în diferite 
țări occidentale, afro-asiatice și la- 
tino-americane".

Viața arată că refuzul de a re
cunoaște existența ca stat suveran 
și independent a R.D. Germane 
este privit în cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice mondiale ca o 
aberație.

Realitățile nu pot ii ignorate la 
nesfîrșit — iar existența R.D.G., fac
tor al păcii și securității în Europa, 
este o realitate.

A. VELA

15.000 muncitori de la uzinele
nault" (Franța) și-au exprimat hota-
rîrea. într-un impresionant miting, de
a bara calea fascismului.
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