
O nouS mlndrlo a Heșl|el, Furnalul nr. 2 cu o capacitate de 700 m.c.

îa Reșița

Al doilea 
furnal 

de 700 m c 
a intrat 

în funcțiune

Foto : AGERPRES

La Combinatul metalurgic din 
Reșița a început miercuri să pro
ducă cal de-al doilea furnal da 
700 mc. Realizarea acestui im
portant obiectiv al industriei si
derurgice constituie un succes de 
seamă al constructorilor reșițeni, 
al proiectanților și colectivelor 
întreprinderilor industriei noastre 
constructoare de mașini.

Noul furnal se caracterizează 
printr-un nivel ridicat de mecani
zare și automatizare. El prezintă 
unele perfecționări fată de primul 
furnal de aceeași capacitate, care 
a intrat în funcțiune anul trecut. 
Capacitatea utilă a celor 
furnale noi 
mare decît 
var indicile 
circa 35 la 
două furnale noi vor da anual de 
patru ori mai multă fontă decît 
s-a produs în țara noastră în 
anul 1938.

înainte de elaborarea primei 
șarje, în fața noului fuma! a avut 
loc o adunare.

Constructorii noului furnal au 
trimis o telegramă C.C. al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Daj, prin care se angajează să 
objină noi succese pe calea de- 
săvirșirii construcției socialiste în 
patria noastră.

două 
este cu 900 mc mai 
cea a furnalelor vechi, 
de utilizare este cu 
sută mai ridicat. Cele

(Agerpres)
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Ministerul Invățămîntulul 
și Culturii comunică:

Cuisurile școlilor de cultură 
generală, profesionale, pre
cum și cele preșcolare sînt 
suspendate și în ziua de 1 fe-

bruarie în orașul și regiunea 
București și în localitățile în 
care viscolește.

(Agerpres)
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Lina—o materie primă prețioasă!

La fiecare loc de muncă
posibilități de economii

„Luna cărții la sate“

grup 
oaspeți sovietici
ziua de
tovarășul

I
M

Ing. Gheorghe Cazan
director general al Direcției generale industriale lină ?t 

mătase din Ministerul Industriei Ușoare

BAIA MARE - de 
la corespondentul 
nostru. — In cadrul 
„Lunii cărții la sa
te" se desfășoară 
în satele regiunii 
Maramureș o boga
tă activitate. în 
scopul populariză
rii cărții în raionul 
Cărei, de exemplu, 
au fost organizate 
18 expoziții și 32 
standuri de cărți.

Tot în acest scop 
au fost constituite 
42 echipe de agita
tori formate din cei 
mai pasionați citi
tori ai cărții, în 
majoritate tineri, 
care popularizează 
cartea din casă în 
casă. Ca rezultat al 
acestor acțiuni în 
comunele Tășnad, 
Tiisam Sanislău, 
Moftinu Mare și al

nu- 
ca- 
bi-

lele a crescut 
mărul tinerilor 
re-și alcătuiesc 
blioteci personale-
Totodată ca urma
re a cererii sporite 
de c*rți, coopera
tivele din satele ra
ionului Cărei au 
fost aprovizionate 
în această 
dă cu cărți 
loare de 
50.000 lei.

perioa- 
în va- 
pesto

Pe șantierul nr. 5

n anul care a tre
cut întreprinderile 
care folosesc ca 
materie primă li
na au obținut re
zultate bune pe li

nia îmbunătățirii calității 
produselor, a reducerii indi
cilor de consum. Scăderea in
dicilor de consum la linurile 
fine pentru pieptănat a în
semnat în anul 1961 circa 
70.000 m.p. țesături realizați în 
plus din aceeași cantitate de 
materie primă.

Experiența a dovedit că 
există încă numeroase rezerve 
interne în ce privește mai 
buna gospodărire a materiei 
prime. Dacă s-ar reduce, de 
pildă, consumul de fire în țe
sătorii cu numai 1 la suta 
s-ar putea obține anual o pro
ducție suplimentară de 300.000 
m.p. țesături. Sau, dacă s-ar 
reduce cu 1 la sută consumul 
specific de lînă pentru pale 
și a palelor pentru fire, s-ar 
realiza o. cantitate suplimenta
ră de fire din care s-ar putea 
confecționa circa 40.000 m.p. 
țesături de lînă pură și în a- 
mestec și circa 40.000 bucăți 
tricotaje diverse din lînă pură 
și în amestec.

în pagina publicată de zia
rul „Scînteia tineretului" în 
urma raidului efectuat într-un 
număr de întreprinderi cu 
participarea specialiștilor din 
cadrul direcției noastre gene
rale, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au făcut numeroa
se propuneri valoroase privind 
îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea indicilor de

consum, realizarea de cît mal 
multe economii. Aș vrea să 
mă ooresc asupra celor care 
se adresau Direcției noastre 
generale. Aceste propuneri au 
fost studiate cu multă atenție 
și unele din ele sînt deja în 
curs de rezolvare. Astfel vom 
înzestra mașinile de cardat și 
filat cu ceasuri de control. 
S-au luat măsuri pentru apro
vizionarea fabricilor cu tiloză. 
Studiem de asemenea posibi
litatea să rezolvăm și celelalte 
propuneri care ne-au fost fă
cute ! instalarea dispozitivelor 
automate la ringuri și la răz
boaiele de țesut, înzestrarea 
preparațiilor țesători ilor cu 
canete de lemn etc. Pe linia 
sprijinirii eforturilor colective
lor de muncă în acțiunea de 
gospodărire a materiei prime 
au fost, luate și alte măsuri. 
In colaborare cu Institutul de 
Cercetări Textile vom extinde 
în acest an la întreprinderile 
,.Libertatea“-Sibiu, Uzinele 
textile Cisnădie. Filatura de 
lină „Octombrie roșu“-Ghim- 
bav, „Industria lînii“-Timi- 
șoara sistemul de reglare al 
mașinilor de pieptănat și a 
cardelor folosit deja la Texti

ia „Grivița- din București. Pe 
această cale se obțin pale piep
tănate de calitate superioară 
și se reduc mult deșeurile.

Multă risipă de materie pri
mă se mai face în momentul 
de față datorită tensionării fi
relor în preparația țesătoriilor. 
în vederea eliminării acestui 
neajuns, Direcția generală a 
luat măsuri pentru extinderea 
bobinării tronconice. între
prinderile vor fi înzestrate cu 
mașini care să permită schim
barea procedeului de lucru.

Pe linia măsurilor luate de 
către Direcția generală se nu
mără și aceea ca periodic în
treprinderile furnizoare de 
fire pentru tricotaje să se de
plaseze în întreprinderile be
neficiare, să urmărească com
portarea firelor în procesul 
de producție, să ia măsurile 
corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea calității lor. S-au 
luat de asemenea măsuri ca 
în centrele de sortare de la 
„Industria lînii“-Timișoara, 
„Libertatea"—Sibiu, Uzinele 
textile Cisnădie să se intro
ducă iluminatul fluorescent 
Imbunătățindu-se condițiile de 
muncă, se va îmbunătăți caii-

tatea produselor șl aceasta este 
principala cale care duce la 
economii.

Acestea sînt numai cîteva 
din prevederile cuprinse în pla
nul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice al Direcției noastre 
generale. în acelaș timp, noi 
intenționăm ca semestrial să 
organizăm, pe centre de re
giuni, instructaje cu responsa
bilii controlului tehnic de ca
litate, cu tehnologii și dis
pecerii ca să cunoaștem felul 
în care se îndeplinesc măsu
rile stabilite privind îmbună
tățirea calității produselor. 
Vom crea anul acesta, ■ pe 
centre de regiuni, cursuri de 
ridicare a calificării profesio
nale a ajutorilor de meșteri 
cu scoaterea din producție a 
acestora pe perioada școlari
zării.

în ce privește îmbunătăți
rea calității produselor, a re
ducerii indicilor de consum o 
mare răspundere revine con
ducerilor întreprinderilor. E de 
datoria lor să studieze atent 
propunerile pe care le fac 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii, să sprijine comisia de 
descoperire a rezervelor inter
ne în acțiunile pe care le des
fășoară. în pagina publicată 
de ziar s-au făcut numeroase

Tinerii de pe șantierul nr. 
3 al întreprinderii de con
strucții și montaj nr. 5 din 
București s-au angajat în fața 
conducerii întreprinderii să 
construiască înainte de termen 
un bloc turn cu 
chipa de zidari, 
dulgheri condusă 
tul Vasile Varadi 
tonistulul Vasile Turcu 
angajat că execute la acest 
bloc numai lucrări de cea mai

10 etaje. E- 
echipa de 
de comuniș
ti cea a be- 

s-au

•-

Experiența 
fruntașilor 

larg popularizată
Gospodăria agricolă da stat 

Coțușca a realizat anul trecut 
o producție medie de 4200 litri 
lapte de la fiecare vacă, la un 
preț de cost de 0,90 lei litrul. 
Producția sporită de lapte și 
prețul redus realizat a adus 
gospodăriei un beneficiu de 
1.300 lei de la fiecare vacă. 
Brigada condusă de Eroul Mun
cii Socialiste, Constantin Ado- 
chițgi a obținut de la mai 
mult de o treime din cele 150 
vaci, pe care le are în îngri
jire, producții de peste 5.000 
litri lapte de la fiecare vacă.

Aceste succese au stârnit in
teres celorlalte G.A.Ș. din re
giune. Experiența gospodăriei 
agricole de stat Coțușca, și in 
deosebi a brigăzii conduse de 
maistrul zootehnist Constan
tin Adochiței, a început să fie 
studiată de crescătorii de a- 
nima\le din G.A.S. Cu prilejul 
unor vizite la Coțușca și cu 
alte ocazii ei au constatat că 
producția sporită se datorește, 
printre altele, bunei furajări a 
animalelor.

(Agerpres)

Tznerz harnici și entuziaști
Harnici și entuziaști sînt 

tinerii Uzinei de utilai 
chimic și petrolier nr. 2 
din Ploiești.

Și cum sînt buni gos
podari, tinerii noștri au 
chibzuit și la ceea ce vor 
face în noul an, în 1962. 
In primul rînd, organiza
ția U.T.M., sub con
ducerea organizației de 
partid, și-a pus cu mai 
multă seriozitate proble-

ma mobilizării tinerilor în 
acțiunea de ridicare a 
calificării. La noi se 
deschide de aceea 
harfe scurtă vreme 
cursuri pe profesii și 
grade de pregătire.

In acțiunea de ridicare 
a calificării nu s-au negli
jat însă nici alte forme : 
s-a făcut un plan de con
ferințe tehnice» schimburi

vor 
în
11
pe

de experiență și demon
strații practice.

O mare atenție acordă 
organizațiile U.T.M. pro
blemei economisirii me
talului. Tinerii au propus 
astfel ca în acest an să 
se Introducă croirea com
binată a tablelor. S-a 
propus, de asemenea, în
locuirea Hanțelor sudate

Ia schimbătoarele He căl
dură cu flanșe cu guler 
avînd drept urmare redu
cerea simțitoare a con
sumului de electrozi de 
sudură și a manoperei. 
Aceasta va aduce o eco
nomie de 2.690 lei Ja 
bucată.

ANDREI VÎLVOI
corespondent.

(Continuare in pag. a 3-a)

Gica Mirea și Leonard 
Cheinei, elevi la Școala 
medie nr. 1 din Onești 
fac cunoștință în atelierul 
școlii cu frumusețea mese

riei de strungar
Foto: N. STELORIAN

'în acesfe zile, în toate cele 
trei faculafi ale Institutului agro
nomic „N. Bălcescu“ din Bucu
rești ca și în celelalte institute 
agronomice din țară, se petrece 
un eveniment de seamă : exame
nul de stat.

La Facultatea He horticulture 
examenele sînt deja într-un stadiu 
avansat, lată pe unul din proas
peții absolvenți : inginer George- 
fa Bogza (credem că nu greșim 
dacă anticipăm). Pînă acum și-a 
susfinut lucrarea de diplomă în 
care a avut ca temă „Determina
rea momentului optim pentru cu
les la strugurii de masă“. Lucra
rea i-a fost cotată cu nota ma
ximă : 10. E fericită. La cele trei 
examene (disciplinele : pomicul
tură, viticultură și legumicultură) 
nu a luat nici o notă sub 9.

— Mai am un singur examen, 
ne-a spus Georgeta Bogza. Vreau 
să-l iau cel puțin cu nota 9. Voi 
pleca apoi în producție cu inima 
împăcată.

Și la facultăfile de agricultură- 
zootehnie și medicină veterinară, 
studenjii a'osolvenfi au susținut, în

în noua
Grija partidului și guvernului 

de-a asigura din ce în ce mai 
bune condiții de învățătură fiilor 
oamenilor muncii se face .din plin 
simțită. De curînd, în satul Săliș- 
fea din raionul Vișeu a fost dat 
în folosinfa elevilor un nou local 
de școală compus din 8 săli de 
clasă, laborator și dependințele 
necesare. Fiind o construcție mo
dernă, sălile de clasă sînt spa
țioase, luminoase, dotate cu mo-

bilier modern corespunzător, asi- 
gurînd în felul acesta condițiile 
de studiu cele mai bune. La con
struirea școlii, |a scurtarea 
nului de
tribuție 
locuitorii 
brigăzile 
tineretului din

terme- 
o con- 
adus-o 
special

dare în folosință 
de seamă și-au 
comunei și în 
de muncă patriotică ale 

comuna Săliștea.

V. MOINEAGU

I

bună calitate. Toate lucrările 
ce se vor executa vor fi con
duse de maistrul Gheorghe 
Ioachim, un tînăr stăpîn pe 
meseria de constructor. Spri
jiniți în această acțiune de 
organizația de partid, tinerii 
au început deja 6ă execute 
primele lucrări de fundații la 
noul bloc cu 41 de aparta
mente ce-1 vor construi în bu
levardul 1 Mai.

I MARIA

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea București sînt 
fruntașe pe țară în pregătirea 
campaniei agricole de primă
vară.

Pînă acum au fost reparate 
peste 70 la sută din numărul 
tractoarelor și mașinilor agri
cole. Numeroase G.A.S., prin
tre care Pereț, Bălteni, Căză- 
nești, Ograda și Țăndărei au 
terminat reparațiile la trac
toare.

în vederea sporirii produc
ției la hectar au fost transpor
tate Ia cîmp pînă acum peste 
154.000 tone de gunoi ; cu aju
torul avioanelor și a altor mij
loace s-au împrăștiat aproape 
4650 tone de îngrășăminte chi
mice.

Cu multă grijă se pregătesc 
terenurile destinate culturilor 
de porumb de pe care urmea
ză să se obțină cel puțin 5000 
kg boabe la hectar. Pe mai 
mult de jumătate din aceste 
terenuri au fost transportate 
îngrășăminte.

(Agerpres)

examenul producției!

31 ianuarie 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, prlm-secretar 
al C.C. al P.M.R., a pri
mit pe tovarășii E. E. Alexeev, 
șeful Depoului de locomo
tive Moscova-Triaj, I. M. 
Condratîev, pensionar feroviar, 
participant la primul subot- 
nic, V. N. Ghelașvili, inginer- 
șef tehnologia Fabrica Ținan- 
dali nr. 1, L. S. Mamaladze, 
arhitectul Expoziției industria
le din Tbilisi, D. Z. Romelaș- 
vili, directorul Trustului „Sam* 
trest” din Gruzia, V. D. Țițiș- 
vili, specialist în v nificație, 
G. A. Tușmalișvili, direetorul 
Fabricii de șampanie din 
Tb lisi, aflați în țara noastră 
într-o vizită prietenească ca 
invitați ai delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro
mine care a fost în Uniunea 
Sovietică în vara anului trecut.

Cu acest prilej, oaspeții au 
relatat impresiile lor despre 
vizita făcută în R. P. Romînă 
și a avut loc o discuție priete
nească.

La primire au participai 
tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.M.R, 
și Constantin Lăzărescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.

aceste zile, lucrările de diplomă. 
Rod al unei munci îndelungate, 
lucrările de diplomă au la bază 
studiul concret din unitățile so
cialiste — gospodăriile agricole 
de stat și colective — unde ab
solvenții au făcut practică. Bună
oară, la secția agricultură au fost 
susținute 79 de lucrări. 33 din a- 
cestea au fost notate cu 9 și 10. 
Multe din ele răspund unor sar
cini de actualitate care stau în 
fața agriculturii.

Examenele sînt pe sfîrșit. în 
fafa lor ca viitori ingineri agro-- 
nomi se deschid acum perspec
tive frumoase. Peste puțin timp ei 
vor intra în mijlocul noilor colec
tive de muncă, unde aspirațiile 
lor din timpul anilor de studii vor 
prinde viață.

Spor la muncă, tovarăși absol- 
Venfi, succes la examenul pro* 
ducției I

Ultimul examen din viața 
do student : examenul de 
stat. Tinerii pe care-i ve
deți în fotografie, Maxta 
Lucreția, Nicola© Petra, 
Dinu Carol, Popa Teodor și 
Saroceanu Emilian, absol
venți ai facultății de agro
nomie din București, proas
peți ingineri, vor pleca cu
rînd la locul de muncă în 

GA.S. și GA..C.

Foto t N. STELORIAN
L MIRCESCU

UT

CITITORII DESPRE
„POVESTEA UNEI CĂSNICII"

n numai cîteva 
zile după apari
ție, au sosit la re
dacție aproape o 
sută de scrisori în 
care tineri din

toate părțile țării țin să-și 
spună părerea cu privire la 
cazul relatat în articolul „Po
vestea unei căsnicii". Publi
carea lor în întregime ar cere 
mult spațiu iar să alegi din
tre ele e destul do greu. Ceea 
ce impresionează în primul 
rînd în aceste scrisori este 
unanimitatea de păreri, de 
concepție a celor care le 
scriu. Absolut toți semnatarii 
acestor scrisori, mulți dintre 
ei după ce au discutat înde
lung cu prietenii și tovarășii 
lor, în colectivele lor de 
muncă, sînt unanimi în con
damnarea morală a purtării 
inginerului Ionel Stuparu, pur
tare cu totul străină concepți
ilor de viață ale tineretului

nostru. Ei sînt sincer indignați, 
se simt direct, personal jigniți 
de atitudinea înapoiată față 
de soție a acestui om. Am cu
noscut în rîndurile spontane 
ale acestor tineri — cum ne și 
așteptam de altfel 
tatea concepției, 
gîndirii noi, și mai 
pundere și soli
daritate pe ba
zele celei mai o- 
menești morale, 
morala munci
torească, comu
nistă.

Ei nu pot asis
ta cu indiferență 
astfel de întîmplare, pentru 
că ei sînt convinși de 
legătura strînsă care există 
în societatea noastră socia
listă între viața socială și 
cea particulară.

Lucian Ciura, din Beluș, 
scrie printre altele :

„Familia este o parte a so-

— maturi- 
frumusețea 

ales răs-

cietății socialiste, unită prin 
năzuințele și interesele sale. 
Fiind întemeiată pe sentimen
tul iubirii reciproce, relațiile 
conjugale din familia socia
listă presupun respectul reci
proc și ajutorul reciproc... To
varășe Stuparu, trebuie să 
știi că fericirea care se reali-

zează cu prețul nefericirii 
unei a doua persoane nu este 
morală. Este grav cînd frîngi 
în picioare sentimentul de 
dragoste al cuiva și-i tot așa 
de grav să porțl pe conștiință 
vina că pentru bucuriile tale 
ai sacrificat bucuria altuia../* 

Muncitorul Gh. Andrei din 
Tumu Severin (Fabrica de

placaj) scrie lui Ionel Stuparu 
că... „nu am așteptat să ajung 
acasă ci, aici, în atelierul 
meu, pe bancul de lucru, am 
făcut loc hîrtiei printre piese 
și ți-am scris aceste rînduri 
sfătuindu-te să te îndrepți șl 
să te întorci la soție și copil..." 

Tinerii care 
ne-au scris, cri
tică aspru com
portarea lui 
ael Stuparu și 
aumeso fără 
ilă esența 
trogradă, stră- 

noastre a acestei 
învechite. E însă 

tonică, izvorîtă din

Io-

sfi- 
xe-

Ină lumii 
mentalități 
o asprime 
dorința sinceră de a-1 ajuta. 
E o atitudine profund princi
pială, în care se vede cît sînt 
tinerii noștri de refractari ori
căror concesii îndoielnice și 
în același timp animați de so
licitudine față de un tovarăș

care a greșit, dar care poate, 
ajutat să-și îndrepte viața.

Studentul Rotariu Constantin 
scrie :

„Sîntem în plină activitate 
de examene și timpul nostru 
este foarte prețios. Acest arti
col a fost însă discutat cu a- 
prindere de către colegii mei 
și toți am condamnat atitu
dinea inginerului Ionel Stu
paru. Se pare că acest tînăr 
a fost influențat de părinți... 
Dar oare el, care a învățat la 
școală în anii de democrație 
populară, unde a fost educat 
într-un spirit nou, nu și-a dat 
seama că a pornit pe un drum 
greșit? E curios cum mai 
poate gîndi astfel nu tînăr 
care a trăit în anii aceștia 
viața de student, unde n-a 
avut de învățat decît lucruri

REMUS LUCA

(Continuare in pag. a 2-a)



upă ce ieși din 
Roșiori, lăsind is 
atingă apa Vede:, 
un drum de tară 
te duce In jos, 
spre Dunăre. Pri-

ma așezare — comuna Beli- 
tort Pe drumul acesta a um
blat Darie desculț și flămând_
Pe drumul acesta au umblat 
cei care au aprins focul răs
coalei, la 1907... Pe drumul 
acesta întîlnești urmașii răs- 
culaților, stăpînii de astăzi ai 
cîmpiilor întinse, stăpînii roa
delor pămînturilor.

Ne aflăm într-o regiune cu 
agricultura complet colectivi
zată.

Am nimerit tocmai bine. 
I-am găsit la sediul G.A.C. 
„Timpuri noi“ din comună pe 
președinte, pe secretarul orga
nizației de partid, secretarul 
organizației U.T.M., pe ingi
ner, pe contabil, pe briga
dieri. Discutau la „detaliu' 
cifrele de plan pe anul 1962. 
Dar, înainte de a w»rbi des
pre planurile lor, este inte
resant să urmărim, destul de 
sumar, dezvoltarea gospodăriei 
colective.

De unde au pornit î 1$ a- 
mintesc cu toții: 72 de săusfi, 
la îndemnul partiduiu. s-ar 
hotărît să pășească pe drumul 
gospodăriei colective. înțele- 
gînd că aceasta-i singura caia 
care duce la fericire și bună
stare, au semnat primele ce
reri punînd în toamna lui ’<9 
bazele primei gospodări; co
lective din raion. Au adus ca 
ei 161 hectare de teren, U bei 
și altceva nimic. Nici na fel 
de atelaj, nici un fel de vriâ 
de producție. De-aici sa por
nit colectiviștii din Beirior- 
Și au ajuns la o avuție ți «n 
belșug de recolte nev.srte. A-
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La „Joia tineretului

nere ața cum învață acum 1* 
cercul agrotehnic.

Din sectorul zootehnic și-au 
propus să obțină 3000 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Ei 
știu deja tot ce au de făcut. 
S-au gândit eu maturitate. In 
afară de o îngrijire ți furaja
re rațională a animalelor, con
form unui program fix, tot 
timpul verii vor fi asigurate 
pentru hrănirea vacilor fura
re bogate in substanțe hrăni
toare. din conveierul verde. 
Se va urmări îmbunătățirea 
rasei ți sporirea numărului de 
vaci prin reținerea vițelelor 
din prăsită proprie.

O atenție deosebită o vor 
acorda crețterii păsărilor. Co
lectivist:: au înțeles că s-au 
orientat greșit pină acum ne- 
glijind acest sector aducător 
de mari venituri bănești. Față 
de posibilitățile pe care le au, 
o încărcătură de numai 30 de 
pasări la suta de hectare este 
mult prea mică. Trâgind în
vățămintele necesare din re
comandările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, 
folosind experiența gospodări
ilor colective fruntașe in acest 
domeniu, colectiviștii din Beli- 
tori au hotărît să-și creeze un 
puternic sector avicol. Bazele 
lui le vor pune încă in acest 
an, cind și-au propus să creas
că 15.000 de găini, rațe, gîște, 
ajungând astfel la o încărcă
tură de 500 păsări la suta de 
hectare.

Aceste perspective îi însu
flețesc pe tineri. Ei vor să-și 
aducă o contribuție cîț mai 
însemnată la Înfăptuirea o- 
biectivelor amintite. Organi
zația U.T.M. de altfel a și 
pornit la lucru. Au început 
cu învățătura. La ceie patru 
cercuri ale învățămintului a- 
grozootehnie participă peste 
200 de tineri. Frecvența e 
sută la sută, iar efectul se va 
vedea în curind.

Anul acesta colectiviștii vor 
obține venituri în valoare de 
peste 6 milioane lei iar fon
dul de bază se va apropia de 
10 milioane lei. Așa e prevă
zut. Acesta e cuvintul colec
tiviștilor. Și, neîndoios, așa 
va fi !

Ofensiva pentru sporirea 
rodniciei pământului. pentru 
bunăstare și belșug continuă. 
Bătălia se dă însuflețită pe 
fronturile ogoarelor și pe cele 
ale minții. In focul ei se an
gajează energii proaspete. Fă
gașul vieții a fost croit, are 
un curs precis. Oamenii satu
lui socialist, colectiviștii a- 
vind mereu înainte luminosul 
cuvint al partidului, îl ur
mează neabătut.

Responsabila de brigadă Geta Cumpăniș din secția „fla- 
yere" de la întreprinderea „Țesâtura"-Iași, ajută tinerei Ma
ria Ailincăi din brigada sa, să-și ridice calificarea prin 

îndrumările practice pe care i le acordă zilnic

Foto: N. STELORIAN

Calitatea în centrul
activității noastre
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VASILE CABULEA

Flori pe pinză
«s te» a* ure TI. FKă acum, 
zece ev ;« te puse în lucru. Pe 
-re- » . cresc boboci
ce traf'ds'r, ier pe „Celofin* în
floresc margarete în culori vii, 
fear*e aprop a e de frumusețea 
cetor naturale. El este imprimat 
in cinci poziții coloristice.

Monica Cristea este una din 
creatoarele pasionate ale colecti
vului de la „Teba“. în cei aproa
pe patru ani de cind lucrează 
aici ea' a realizat peste 150 de

modeie. dintre care 10 au fost 
aprobate, iar 40 au și intrat în 
producție. Aceeași pasiune pentru 
crearea de modele cit mai fru
moase o are și Elisabefa Vereș, 
o au și toate celelalte tinere de
senatoare din colectivul de crea* 
fie al întreprinderii textile „Teba" 
din Arad. Anul trecut întreg co
lectivul a reușit sa creeze peste 
200 de noi modele.

AURICA IORDACHE

-vyrigadu -noastră este corn- 
f) pusă din 16 filatoare. Pa 

toate ne preocupă mult 
calitatea produselor noastre, 
ne stăpînește dorința de a ob
ține fire de calitate superioa
ră. Și trebuie să spun că bri
gada noastră reușește să dea 
produse de calitate bună. Care 
sînt „secretele" muncii noas
tre ? Deși calitatea este o 
problemă veche ce stă în a- 
tenția tuturor muncitorilor, 
totuși nou este acum felul 
cum o înțelege, fiecare. La noi. 
majoritatea fetelor au absolvit 
școala profesională. Acolo au 
învățat meserie, și teorie, și 
practică. Școala au terminat-o 
dar cu învățătura nu se petre
ce același lucru. Ele își în
dreaptă atenția spre o înaltă 
calificare. Știm că pentru a 
obține produse de calitate su
perioară trebuie să avem și O 
calificare corespunzătoare. Noi 
participăm la cursurile de ca
lificare și citim numeroase 
cărți tehnice. Apoi cind tin- 
tem în schimbul de diminea
ță mergem împreună la con
ferințele tehnice ce se țin la 
clubul întreprinderii.

Brigada noastră aplică o nouă 
metodă în filatură care constă 
în îmbunătățirea prinderii fi
rului de șurub. Și inițiativa ti
nerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu“ ne este de mare 
folos. Ea are influență asupra 
calității produselor prin păs
trarea ordinei și curățeniei la 
locul de muncă. Noi avem un

se 
fie- 

in
Cfl

CINEMATOGRAFE
S-a furat o bombă: Patria, 

București ; Profesorul Mam- 
iock: Republica ; Primele în
cercări (seria a Il-a) : Maghe- 
ru ; Pretutindeni trăiese oa
meni : V. Alecsandri, Miorița; 
Primele încercări (ambele se
rii) : I. C. Frimu, înfrățirea 
între popoare; în noaptea 
spre 13 : E. Pavel, 23 August, 
Volga ; Nu e loc pentru ani
malele sălbat'ce: Lumina, 
Libertății; Tom-Degețelul: 
Maxim Gorki, V. Roaită, Don- 
ca Simo ; O întîmplare extra
ordinară : Central; Salt spre

. wr ft

: • Ma

Un nou magazin In eaatrul oralului Bacân
Foto I AGEBPBES

caiet al brigăzii în care 
vede calitatea firelor la 
care membră a brigăzii 
parte. Dacă se întimplă 
cineva să dea fire de calitate
slabă, atunci, după terminarea 
lucrului, ne string em întreaga 
brigadă și împreună cu mai
strul secției discutăm despre 
faptele respective. Fetele se 
sfătuiesc și se ajută in mun
că. Ștefania Ceacu a venit 
mai tîrziu în brigadă. La în
ceput nu se putea încadra în 
ritmul de muncă al brigăzii. 
Am repartizat-o pe lingă ce
lelalte tinere de la care a pri
mit un ajutor prețios. Astăzi, 
brigada noastră se mîndrește 
cu filatoare ca EUsabeta Păun. 
Clementina Haizler, Domnica 
Preda și altele care șl-au a- 
dus o contribuție însemnată la 
ridicarea muncii întregii bri
găzi. Lună de lună brigada 
și-a îndeplinit și depășit rit
mic planul de producție și pe 
sortimente realizind însemna
te economii. Astfel in perioa
da anului 1961 planul de pro
ducție a fost lunar îndeplinit 
între 115-120 la sută. Cantita
tea firelor de calitatea I-a a 
fost ridicată de la 92 
coeficient stabilit la 
sută.

îndeplinirea tuturor 
velor întrecerii de către fle
care membru al brigăzii în 
parte au făcut ca în urma cu 
2 luni să câștigăm titlul de 
brigadă fruntașă. Anul acesta 
dorim să ne menținem acest 
titlu luptînd în continuare 
pentru ridicarea indicilor cali
tativi ai produselor noastre.
AIJRICA ALEXANDRESCU 

responsabila brigăzii 
de tineret din secția filatură, 

Uzinele „1 Noiembrie** 
București

la sută
99 (a
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In regiunea Iași:
Unități comerciale 
la parterul noilor 

blocuri
La parterul noului bloc 

„Expres" din orașul Iași s-a 
deschis un restaurant cu auto
servire, primul de acest gen 
din regiunea Iași. Pe lingă re
staurant funcționează un raion 
cu semipreparate de bucătărie 
și un bar.

în ultimul timp, o dată cu 
darea în folosință a unor noi 
blocuri s-au deschis și unități 
comerciale. Anul acesta la 
terul blocurilor noi din 
Bîrlad, Pașcani și din 
orașe ale regiunii se vor 
chide peste 60 magazine 
deme.

par-
Iași, 
alte
des- 
mo-

La ce se uită ucenicul Ion Badea, elev la școala prriesiosiă a Vriae’.cr -»:riutgice
Coliba?, regiunea Argeș 7 Privește o piesă o npapd bine executată, domdn-ți »S na- 

lizeze produse asemănătoare
Vte . L CUGU

Cititorii despre „Povestea unei căsnicii"
(Ureeare dn peg I-a) 

bun» deege» morală,
deep:» pr^cpti» moralei 
noi .

Și mai depene: «O bună 
conviețuire se realizează cu 
fala pe care o robești și care 
te ruâes:e f| n ca o per- 
• oaoâ de oaze na :e leagă 
decit interese xat»nal»„"

Studentul Trman Pop din 
cluj ne sene : .Mc găsesc în 
plină sesioxe ce examene, 
dar an cugetat Împreună cu 
colegii mei la acest caz ți 
ne-am luat un răgaz ca să 
puneai pe hiroe părerea noas
tră sinceră despre acest caz''. 
Ca f studenta Ciochii- 
del Doina di> București, 
el U îndeamnă pe Ionel Stu- 
peru să gindeascâ cu gravi
tate asupra acestui eveniment 
dm v.ata lui. Din rfndurile lor 
se desprind» convingerea că 
rapez.critatea unui om nu o 
dă diploma, titlul, ci frumu- 

• soțoa morală. calitățile sufle- 
i toga. Xv* puteți toward#»

inginer să considerați o învă
țătoare necorespunzătoare a 
vâ fi tovarășă de viață ? Gîn- 
diți-vă cine v-a pus pentru 
prima oară creionul în mină, 
de la cine ați primit primele 
cunoștințe în viață? Desigur^ 
de la un învățător sau învă
țătoare. — scrie Pop Traian. 
Reveniți la Cezaia. Copilul 
dumneavoastră nici să nu afle 
vreodată că s-a publicat 
cindva un articol „Povestea 
unei căsnicii''. Iar studenta 
Ciochirdel Doina scrie: 
„Oare poate trăi un om fără 
dragoste, fără căldură sufle
tească, fără un prieten cu care 
să poată împărți bucuriile și 
al cărui umăr să-l simtă a- 
tunci cind ies la iveală greu
tăți ?" Și încheie: „Ce este 
mai frumos decit să trăiești 
și sa muncești cinstit, să fii 
apreciat de cei din jur ?"

Mulți dintre tinerii care 
ne-au scris în legătură cu a- 
cest caz au istorisit pe scurt 
modul cum și-au orinduit pro
pria lor viață. O fac fără

emfază, fără pretenția de a se 
da drept model, ci cu modes
tie și simplitate, convinși că 
fericirea ce șl-au realizat-o se 
datorește unei comportări 
cinstite și demne.

Și inginerul Art im on Paul 
din Botoșani s-a împrietenit 
cu o fată încă de pe cînd 
era student Fata l-a așteptat 
și s-au căsătorit cu două săp- 
tămîni înainte de a da exa
menul de stat. Cînd s-au că
sătorit, n-aveau „zestre" bo
gată. Aveau însă dragostea 
aprinsă pentru muncă, le în
călzea sufletele dragostea 
lor sinceră, tinerețea, frumu
sețea idealului lor de viață, 
dorința de a trăi frumos.

„La numai patru ani de că
sătorie putem să ne lăudăm 
și cu faptul că sîntem „în
stăriți". Am realizat multe lu
cruri frumoase pentru noi și 
pentru gospodăria noastră. Și 
cîte planuri de viitor mai a- 
vem 1 Și pe toate le vom rea
liza eu siguranță".

Ce poate fi mai frumos pen

tru doi soți tineri decit acest 
sentiment, că au realizat to
tul împreună, că și în bucurii 
și în necazuri sînt împreună ; 
locuința lor, lucrurile lor din 
casă, cărțile din biblioteca 
lor, toate poartă în ele sem
nul acesta, al dragostei și al 
înțelegerii reciproce, al în
crederii. Acestea sînt într.a- 
devăr bucurii durabile.

Muncitorul lăcătuș Goarna 
Vasile din București mai acum 
cîtva timp a avut și el de în
fruntat anumite concepții re
trograde ale rudelor cînd a 
fost vorba să se căsătorească.

„M-am căsătorit fără a ține 
cont de cei care mă îndem
nau să caut „fată cu zestre" 
și pot spune că sînt fericit. 
Prin muncă și înțelegere per
fectă cu soția am reușit să ne 
facem un cămin fericit. Iată 
de ce nu pot să asist pasiv 
Ia purtarea dumitale și a pă
rinților dumitale, tovarășe Siu- 
paru. Atitudinea dumitale 
nu-U face deloc cinste.

Dacă mai ai puțină conștiință 
întoarce-te la copilul și soția 
dumitale".

Poate că pînă acuma mulți 
dintre tinerii care lucrează la 
Schela Carîojani alături de 
inginerul Ionel Stuparu i-au și 
comunicat acestuia, prin viu 
grai, opinia lor, care nu 
poate fi diferită de aceea 
a semnatarilor scrisorilor pri
mite la redacție. Multe din 
scrisori pun de altfel între
barea : Oare organizația
U.T.M. de Ia Schela Cartojani 
nu socotește că e potrivit să 
pună în discuția membrilor ei 
acest caz ? Poate că însuși 
Ionel Stuparu se frănfntă, 
gîndindu-se la comportarea 
lui, și are nevoie de ajutorul 
colectivului în care lucrează. 
In orice caz, nu credem că 
rîndurile de mai sus, citate 
din numai cîteva scrisori, au 
să-1 lase indiferent. Nu putem 
crede că ar putea respinge a- 
jutoiul tovărășesc care i se 
întinde cu atîta sinceritate.



Semnarea protocolului privind schimbul
de mărfuri pe 

si »
Ca rezultat al încheierii cu 

succes a tratativelor care au avut 
loc între delegația comercială ro
mînă și Ministerul Comerfului 
Exterior al U.R.S.S., la 31 ianuarie 
a fost semnat la Moscova proto
colul privind livrările reciproce 
da mărfuri pe anul 1962 între 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri, stabilit pe anul 1962, 
reprezintă peste 600 milioane ru
ble, depășind cu 10 la sută vo
lumul schimburilor de mărfuri pre
văzut prin protocolul pe anul 1961.

Protocolul semnat prevede o 
lărgire însemnată a contingentelor 
de mărfuri stabilite pe anul 1962 
prin acordul de lungă durată.

Din partea Uniunii Sovietice 
cresc livrările de mașini și utilaje, 
In special utilaje electrotehnice.

X Spartachiada 
de iarnă 

a tineretului
„Nici un tînăr în afara 

Spartachiadei", „Toți membrii 
asociației la sport" — sînt che
mările sub care tineretul din 
regiunea Oltenia s-a întrecut 
la șah, tenis, sau la gimnas
tică, haltere, săniuțe, în cadrul 
popularei competiții sportive 
de masă Spartachiada de iar
nă. Buna organizare a con
cursurilor de către consiliile 
U.C.FJS. și asociațiile sportive 
a făcut ca în cele două luni 
de cînd au început primele 
întreceri ale Spartachiadei să 
participe peste 100.000 de ti
neri din orașele și satele re
giunii, în unele localități au 
fost înregistrate cifre record 
de participanți, nemaiîntîlnite 
în edițiile anilor trecuți. Ast
fel, în comunele Rudari, Ca- 
raula, Boureni, Frățila, Novaci, 
Bărbătești toți membrii aso
ciațiilor sportive locale au 
concurat în întrecerile Sparta- 
chiadeL Tot mai mulți tineri 
au reușit o dată cu concursu
rile programate în Sparta
chiada să treacă și unele din 
normele G.M.A, La Băii ești au 
devenit purtători ai carnetu
lui G.M.A. 543 tineri, iar în 
raionul Gilort peste 360.

în aceste zile în regiunea 
Craiova au loc ultimele com
petiții ale fazei pe asociație 
a Spartachiadei de iarnă, ur- 
mînd ca în luna februarie 
campionii pe asociație să 
participe la cea de-a doua e- 
tapă a competiției.

Bob
Din cauza ninsorii abunden

te, proba echipajelor de 4 
persoane din cadrul campiona
telor mondiale de bob de 
la Garmisch Parlenkirchen s-a 
desfășurat numai în două manșe. 
Pe locul întîi s-a clasat primul e- 
chipaj al R. F. Germane cu 
timpul de 2'33"66/100 (cea mai 
rapidă coborîre 1*16**67/100). 
Italia I în 2'34” 23/100 și Austria I 
2'35”59/100 au ocupat locurile 2 
și respectiv 3. Echipajul R. P. Ro
mîne s-a clasat pe locul 13 cu 
timpul de 2’41 "37/100, reușind 
totuși să întreacă echipajul S.U.A. 
care ocupă locul al 14-lea în 
2'41 ”57/100. Bobul echipei se
cunde a Austriei s-a răsturnat în 
timpul coborîrii, dar nici unul din 
membrii echipajului nu a fost 
rănit.

La fiecare loc de muncă - posibilități de economii
(Urmare din pag. I-a) 

propuneri și la adresa condu
cerilor întreprinderilor. Ele 
sînt juste, bine analizate. Mo
dernizarea trenurilor de lami
nai ale ringurilor, corelarea 
fuselor selfactoarelor cu cu
relușele cardelor, intensifica
rea controlului interfazic, ex
tinderea folosirii înnodătorului 
„Bașkirov", controlul perma
nent al mașinilor, reglarea co
respunzătoare a acestora, a- 
ranjarea copsurilor astfel ca 
materia primă să fie cît mai 
bine păstrată, și alte propuneri 
care s-au făcut le găsim în
dreptățite, utile.

Ce-ar trebui să facă în plus 
conducerile întreprinderilor ca 
să se obțină rezultate și mai 
bune în direcția îmbunătățirii 
calității produselor și realiza
rea de cît mai multe econo
mii ? Iată:

Aș vrea să mă opresc doar 
la cîteva probleme.

Prima este stabilirea unui 
procent maxim de deșeuri în 
funcție de utilajul existent, 
articolele care se lucrează și 
pregătirea lucrătorilor. Există 
la unii conducători de între
prinderi concepția greșită că 
făcînd acest lucru acceptăm 
producerea deșeurilor ca atare. 
Ori acest lucru nu este ade
vărat. în procesul de produc
ție sînt pierderi inevitabile. 
Sînt însă și pierderi care se 
fac datorită neîngrijirii sau re
glării necorespunzătoare a uti
lajului, neatenției etc. Aces
tea pot și trebuie să fie re
duse. Stabilindu-se acest ba
rem, care să se reducă trep
tat în funcție de rezultatele ob
ținute într-o anumită perioadă, 
conducerile întreprinderilor au 
posibilitatea să cunoască în 
permanență situația deșeuri

anul 1962 intre R. P. Romină 
Uniunea Sovietică
utilaje de ridicat și transportat, 
de telecomunicații, construcții ru
tiere, laminate de otel, cocs me
talurgic și cărbune cocsificabil, 
minereu de fier, feroaliaje și alte 
mărfuri necesare dezvoltării cu 
succes a economiei nafionale a 
R. P. Romîne.

Este prevăzut ca lărgirea livră
rilor de utilaje din R. P. Romînă 
în U.R.S.S. să se realizeze în spe
cial pe seama utilajului petrolier 
și a utilajelor pentru industria 
chimică. în anul 1962 R. P. Ro
mînă va livra, de asemenea, în 
U.R.S.S. țevi de ofel, produse pe
troliere, ciment, materiale lemnoa
se, chimicale, precum și mărfuri 
de consum — mobilă, confecții, 
textile, fructe și altele.

Creșterea livrărilor reciproce 
de mărfuri, prevăzută pe anul 
1962, contribuie la dezvoltarea pe 
mai departe a celor două țări și

Turneul U. E. F. A.

Noi amănunte privind 
desfășurarea întrecerii

La cea de-a XV-a 
ediție a turneului in
ternational de fotbal 
U.E.F.A., care va avea 
loc în R. P. Romînă 
între 20 și 29 aprilie, 
vor participa selecțio
natele de juniori a 20 
de țări. După cum se 
știe, Uniunea euro
peană de fotbal, re
venind asupra unei 
hotărîri anterioare, a 
decis să accepte ca 
participante și echipe
le U.R.S.S., R. D. Ger
mane, R. S. Ceho
slovace și Grecie;. 
Comisia de organiza
re a turneului, întru
nită recent la Bucu
rești, a stabilit modul 
de desfășurare a 
competiției, orașele

unde vor avea loc 
întîlnirile preliminare 
și repartizarea grupe
lor.

Echipele înscrise la 
turneu au fost împăr

țite în 5 grupe după 
cum urmează :

Grupa A: R.F. Ger
mană, Portugalia, Bel
gia, R. P. Romînă. 
Grupa B : R. P. Bul
garia, Olanda, Iugo
slavia, Anglia. Grupa 
C: Turcia, R. P. Un

Duminica trecută peste 1.300 de elevi de la școlile medii și profesionale din Capitala au 
fost în excursie la Sinaia. Și-au petrecut aici o si plină de rurprixe plăcute 

lata un grup de excursioniști de la Școala medie xu. 8 din Capitală
Foto: O. PLECAN

lor, să constate cauzele și să 
ia operativ măsurile corespun
zătoare.

O alta problemă este cea a 
evidențierii retururilor la car- 
de. Ele nu se prind acum 
în nici un fel de evidență. De 
la ringuri și de la selfactoare 
se întorc la mașinile de cardat 
însemnate cantități de materie 
primă, care urmează parțial 
din nou procesul de produc
ție. Bine, se obișnuiește să se 
spună în filaturi „la noi nu se 
pierde nimic". Oare așa stau 
lucrurile ? E drept într-un 
sens nu se pierde nimic, pen
tru că materialul întors se lu
crează din nou. Și totuși se 
pierde. In primul rînd returu
rile micșorează capacitatea de 
producție a cardelor, în al doi
lea rînd lîna intrata din nou 
în procesul de fabricație își 
pierde din finețe, din rezis
tență, din calitate. Conduceri
le întreprinderilor trebuie să 
ducă o luptă susținută împo
triva acestor retururi. Ele sînt 
deșeuri și trebuie concentrate 
toate forțele pentru micșorarea 
lor.

A treia problemă se referă 
la pregătirea profesională a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor. Avînd mai multe 
cunoșințe profesionale, aceștia 
vor reuși să-și organizeze mai 
bine munca, să lucreze mai 
chibzuit, să obțină produse 
mai multe, de calitate mai 
bună, la un preț de cost re
dus. Nu se poate spune că pînă 
acum n-a existat în întreprin
deri o asemenea preocupare 
față de ridicarea calificării 
profesionale. Dar nici nu se 
poate spune că s-a făcut to
tul. Trebuie organizate cursuri, 
demonstrații practice, schim
buri de experiență. Bibliote
cile, cabinetele tehnice din în

constituie o nouă mărturie a în
tăririi colaborării economice dintre 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică.

Protocolul privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1962 
a fost semnat din partea romînă 
de Gogu Radulescu, ministrul Co
rnelului, din partea sovietică de 
N. Patolicev, ministrul Comerțului 
Exterior.

La solemnitatea semnării proto
colului au participat din partea 
romînă Nicolae Guină, ambasado
rul R. P. Rcmîne la Moscova, Gh. 
Cioară, locțiitor al reprezentantu
lui permanent al R.P.R. la C.A.E.R., 
membri ai ambasadei romîne la 
Moscova, iar din partea sovietică 
de N. Smeliakov, adjunct al mi
nistrului Comerțului Exterior, M. 
Loșakov, membru al Colegiului 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ți «Iții.

gară, Franța, Spania 
Grupa D: Italia, R.P. 
Polonă, Malta, Austria. 
Grupa E : R. D. Ger
mană, Grecia, R, S. 
Cehoslovacă, U.R.S.S

Întîlnirile din cadrul 
grupelor se vor dis
puta in orașele: Bucu
rești—grupa A, Plo
iești grupa B, Con
stanța — grupa C, 
Brașov — grupa D, 
Cluj — grupa E. Me
ciurile preliminare sa 
vor desfășura la 20, 22 
și 24 aprilie, semifi
nala eliminatorie la 
25 aprilie, semifinale
le, la 27 aprilie, fi
nala și meciul pentru 
locurile 3—4, la 29 
aprilie.

(Agerpres)

treprinderi trebuie să vină 
mai mult în sprijinul tineretu
lui, iar tineretul să foloseas
că din plin condițiile care 
există în întreprinderi pe a- 
ceastă linie.

întreprinderile noastre au 
în colectivele lor un mare nu
măr de tineri. La multe pro
bleme privind îmbunătățirea 
calității produselor și reduce
rea indicilor de consum tinerii 
pot să-și aducă o contribuție și 
mai însemnată. Să dau cîteva 
exemple. In fabricile industriei 
ușoare calitatea produselor 
este principala sursă de 
economii. Una din proble
mele care se pune cu 
cea mai mare acuitate este 
respectarea procesului tehno
logic în toate fazele de fabri
cație. De felul cum sînt pre
gătite urzelile și bătăturile în 
preparația țesătoriei, de felul 
cum sînt reglate mașinile de
pinde cantitatea și calitatea 
produselor în țesătorie. Este 
necesară o mai mare atenție 
la lucrarea bobinelor, la năvă- 
dit. De asemenea trebuie eli
minate firele false din urzeală 
și bătătură, care constituie 
deșeuri.

O mare însemnătate pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor și realizarea de cît mai 
multe economii o prezintă în
grijirea utilajului. Cum foarte 
multi muncitori, din întreprin
derile noastre sînt tineri, le 
recomandăm să îngrijească 
cit m&i bine utilajul, să-1 uti
lizeze cît mai corect. în acest 
fel au posibilitatea să lucre
ze în mod ritmic, să foloseas
că judicios materia primă.

în întreprinderile prelucră
toare de lînă sînt mulți tineri 
gospodari. Ei au contribuit din 
plin ca în anul care a trecut 
să se obțină rezultate bune pe

Informații
La 31 ianuarie a.c. a avut 

loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul de note pri
vind încheierea protocolului 
de completare a Planului de 
colaborare culturală și știin
țifică dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Populară Ungară pe anul 1962.

Schimbul de note a fost e- 
fectuat între Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe și Bela 
Nemety, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

★
O delegație romînă a purtat 

discuții la Djakarta cu repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei de Bază și 
Minelor, conform prevederilor 
primei sesiuni a Comisiei gu
vernamentale mixte perma
nente de colaborare econo
mică și tehnică care a avut loc 
la București în septembrie 
1961.

S-a ajuns la o înțelegere cu 
caracter tehnic în ceea ce pri
vește livrarea de către R. P. 
Romînă de utilaj petrolier și a 
proiectului rafinăriei de pe
trol, precum și asupra nomen
claturii și cantităților de uti
laj și instalații care vor fi 
achiziționate de Indonezia și 
pentru alte ramuri industriale.

Rezultatele discuțiilor au 
fost consemnate într-o înțele
gere scrisă care a fost sem
nată, la 27 ianuarie 1962, din 
partea romînă de tovarășii 
Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului și Ni- 
colae Ionescu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului 
și Chimiei, iar din partea in- 
doneziană de Anando, secreta
rul general al Ministerului In
dustriei de Bază și Minelor.

(Agerpres)

Timpul probabil
Timpul probabil pentru 

zilele de 2, 3 și 4 februarie: 
Vreme friguroasă cu nopți 
geroase mai ales în nordul 
țarii. Cer variabil, tempo
rar noros. Pe alocuri în 
sudul țării va continua să 
ningă. Vînt potrivit din 
sectorul estic. Temperatura 
se menține coborîtă. Mini
mele vor fi cuprinse între 
minus 5 și minus 15 grade, 
local mai coborîte, iar 
maximele între minus 3 și 
plus 2 grade.

linia gospodăririi materiei 
prime. Ma: sînt însă și cazuri 
cînd unii tineri nu prelucrea
ză sulurile și bobinele de pre
tori pînă la capăt, care mai 
aruncă copsurile pe jos, care 
lasă să se irosească deșeurile. 
Asemenea cazuri trebuie com
bătute, iar muncitorii respec
tivi să fie ajutați de colectivul 
brigăzilor să înțeleagă ce în
semnătate are fiecare gram de 
materie primă.

Așteptăm ca organizațiile 
U.T.M. să ne sprijine și în 
continuare în ce privește mo
bilizarea tineretului la îmbu
nătățirea calității produselor, 
la buna gospodărire a materiei 
prime. Credem că există con
diții în fiecare întreprindere 
să se organizeze mai multe 
brigăzi de producție ale tine
retului. Este o formă superioa
ră de muncă, care duce la 
închegarea colectivului, la ri
dicarea fiecărui tînăr munci
tor la nivelul celor mai buni. 
Multe brigăzi cum sînt cele 
conduse de tinerii Marița Bâ- 
lâceanu și Dobre Georgeta de 
la întreprinderea „Partizanul 
roșu“-Brașov, Viorica Boncea 
de la „Industria lînii“-Timi- 
șoara, Ecaterina Păduraru, Fi
latura „Alexandru Sahia“- 
București obțin produse de ca
litate superioară, contribuind 
astfel la realizarea unor în
semnate economii de materie 
primă. îndrumarea atentă a 
brigăzilor din toate întreprin
derile va avea ca rezultat spo
rirea contribuției tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan. 
Conducerile de întreprinderi 
sînt datoare să sprijine în
deaproape organizațiile U.T.M. 
în crearea brigăzilor, în con
solidarea lor, să generalizeze 
cea mai bună experiență do- 
bîndită. Așteptăm să primim

Alături de Cuba liberă!
Adunarea tineretului din București

n această seară de 
aprigă iarnă, cu 
vint înghețat șl 
zăpadă din belșug, 
am simțit nestăvi
lita căldură a ini

milor tinerești. Sute de tineri 
bucureșteni — veniți din ha
lele uzinelor sau din amfitea
trele universitare — împreună 
cu studenți din diferite con
tinente ce învață pe băncile 
facultăților noastre au umplut 
pînă la refuz Casa de cultură 
a tineret:’lui din raionul Tu
dor Vladimirescu. I-a reunit 
dorința de a-și rosti eu putere 
cuvîntul în apărarea Cubei re
voluționare, a acelei insule 
despre care Columb spunea că 
este pămintul cel mai minu
nat pe care l-a văzut ochiul 
omenesc, pămînt superb care 
cu numai trei ani in urmă a 
devenit primul teritoriu liber 
al Americii. Insula pe care de 
abia acum zahărul a devenit 
dulce pentru cubani. insula 
denumită cu poezie dar tot
odată plin de realism „steaua 
speranței Americii Latine", 
este ținta uneltirilor cercuri
lor agresive din S.U.A. Dar 
Cuba nu este singură. Mii și 
mii de kilometri însumează 
distanța dintre București și 
Havana. Priviți o hartă: cît 
de departe de acest colț al 
Europei este minunata perlă 
a Antilelor! Cădura inimilor 
noastre anulează însă distan
țele geografice. De fiecare dată 
simțămîntul acesta ne stă- 
pînește cu mai multă putere. 
Cuba ne este apropiată pentru 
că poporul ei a pășit pe dru
mul vieții noi, al progresului 
social.

Sute de glasuri tinerești 
scandează : „Cuba da, yankeii 
nu Lozinca aceasta care a 
răsunat și răsună pe toate me
ridianele are o rezonanță 
deosebită. Ii privesc pe stu
denții cubani. Sînt emoționați 
de prietenia cu care tinerii îi 
înconjoară. „Trăiască Cuba li
beră !" — cuvintele le rostesc 
laolaltă tineri veniți de pe me
leagurile latino-americane, din 
însorita Africă, din îndepăr
tata Asie, ca și băieți și fete 
din Bucureștiul socialist. Pen
tru ei Cuba nu înseamnă o 
simplă noțiune geografică, ci 
un popor care a cucerit liber
tatea și care luptă spre a și-o 
apăra.

La tribună urcă tovarășul 
Dumitru Oltean u, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București. El vorbește cu mul
tă căldură despre lupta încu
nunată de succes a Cubei re
voluționare. Revoluția cubană 
are o importanță deosebită — 
ea este un semn al transfor
mărilor istorice din epoca 
noastră al cărei conținut prin
cipal îl constituie trecerea de 
la capitalism la socialism. în
tr-o perioadă scurtă, Cuba a 
reușit să facă uriași pași îna
inte pe calea dezvoltării ei. 
Succesele revoluției cubane 
exercită o uriașă influență a- 
supra întregii Americi Latinei 
Cercurile reacționare vor însă 
să împiedice mersul înainte al 
Cubei, să readucă această țară 
£n situația în care se afla pe 
vremea lui Batista. La Playa 
Gyron, poporul Cuban a zdro
bit pe mercenarii imperialiști. 
Dar în loc să tragă învățămin
te din acest rușinos eșec, 
cercurile reacționare din S.U.A. 
— organizatoarele agresiunii — 
pregătesc noi acțiuni cu carac- 
te:.. provocator. Ele au încercat 
la Punta del Este să „legali
zeze" o nouă agresiune anticu- 
bană. Manevrele imperialiste 
primesc riposta tuturor oame
nilor cinstiți. Cele mai mari 
state latino-americane au re
fuzat să accepte o intervenție 
în treburile interne ale Cubei.

Puternic aplaudat, vorbitorul 
arată că tineretul Republicii 
Populare Romîne, întregul 
nostru popor sînt alături de 
Cuba eroică și își exprimă so
lidaritatea fierbinte cu lupta 
curajosului popor euban pen

mai mult ajutor din partea 
organizațiilor U.TM. în ce pri- 
vește organizarea și buna des
fășurare a ridicării calificării 
tinerilor muncitori, ingineri și 
tehnicieni.'

In întreprinderile pe care 
le-am vizitat am întîlnit multe 
posturi utemiste de control 
care desfășoară o rodnică ac
tivitate pe linia generalizării 
experienței înaintate, care con
tribuie la formarea unei opi
nii sănătoase împotriva cazu
rilor de risipă, de neglijență. 
Din partea acestora așteptăm 
un ajutor și mai substanțial. 
De aceea este de datoria con
ducerilor întreprinderilor să 
sprijine în mod permanent ac
tivitatea posturilor, să le in
formeze în legătură cu pro
blemele principale ale pro
ducției, să le ajute îndeaproa
pe. Conducerile întreprinderi
lor să recomande ingineri și 
tehnicieni, șefi de secții care 
să participe alături de mem
brii «osturilor utemiste de con
trol la raidurile care se fac în 
legătură cu anumite proble
me ridicate de procesul de 
producție, să studieze cu spi
rit de răspundere propunerile 
care le fac posturile și să le 
rezolve fără nici o întârziere.

Direcția generală este încre
dințată că folosind experiența 
pe care o are, condițiile care 
vor fi Create de minister, con
ducerile întreprinderilor, tine
retul din întreprinderile pre
lucrătoare de lînă, mobilizat 
de organizațiile U. T. M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, va aduce o contribuție 
sporită la înfăptuirea sarcinii 
trasate de partid ca începînd 
din anul 1962 să se elimine 
importul de lînă.

Un aspect din timpul adunăiii de solidaritate cu cauza 
Cubei revoluționare

tru apărarea libertății patriei 
sale, pentru bunăstare și feri
cire. Cauza Cubei nu poate fi 
învinsă !

Cu dragoste frățească a fost 
primit studentul Cuban Ifrain 
Contillo. Cuvintele sale sînt 
ascultate cu o deosebită aten
ție și întrerupte în repetate 
rînduri de aplauze prelungite. 
Tînărul ce aduce mesajul Cu
bei libere spune: „Ne bucură 
nespus de mult faptul că deși 
ne găsim la atîtea mii de mile 
depărtare de coastele însorite 
ale Cubei și că învățăm într-o 
țară care vorbește o altă lim
bă, ne dăm seama că de fapt 
auzim aceeași limbă : cea a 
popoarelor care luptă pentru 
pace". Ifrain Cantillo vorbește 
plin de pasiune despre patria 
și poporul său, care, sub con
ducerea guvernului revoluțio
nar în frunte cu Fidel Castro, 
trăiesc o viață cu adevărat 
nouă. Poporul Cubei este ferm 
hotărît să-și apere ceea ce a 
cucerit prin revoluție. El nu 
poate fi intimidat și nici înge
nuncheat. Fiți siguri, dragi to
varăși — a spus vorbitorul — 
că poporul nostru care a înlă
turat cu prețul atîtor jertfe ti
ranica dictatură a lui Batista, 
poporul nostru care și-a apărat 
revoluția în luptele de la Playa 
Gyron, poporul care a devenit 
liber și stăpîn în patria sa nu 
va precupeți nici un efort și 
la nevoie chiar viața pentru 
triumful deplin al cauzei pen
tru care au luptat cei mai 
buni fii ai Cubei. Domnii im
perialiști din S.U.A. trebuie 
să știe că Cuba nu este singu
ră, că alături de ea se află ță
rile socialiste, printre care și 
Republica Populară Romînă; 
popoarele Americii Latine și 
ale lumii întregi. Cuba va în
vinge pentru că cauza ei este 
dreaptă. Furtuna aclamațiilor 
se dezlănțuie. Se aud lozinci de 
solidaritate cu poporul cuban 
și de înfierare a manevre
lor imperialiștilor americani. 
Domnește o atmosferă entu
ziastă. Studenții cubani scan
dează : „Venceremos!“ (Vom 
învinge). Ei flutură drapele ale 
Cubei libere și înalță un por
tret al lui Fidel Castro.

Vorbește acum un alt tînăr 
latino-american: «tudentul

încheierea conferinței de la Punta del Este

O puternică lovitură dată
prestigiului S.U.A. în America Latină

PUNTA DEL ESTE SI (A- 
gerpres). — După nouă zile de 
neîntrerupte manevre de cu
lise și presiuni puternice din 
partea delegației S.UA.., la 
Purta del Este s-a încheiat cea 
de-a 8-a conferință consulta
tivă a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre ale 
O-S.A. Conferința a adoptat 
cu 14 voturi pentru, șase ab
țineri și un vot contra o rezo
luție in care condamnă orin- 
duirea existentă in Cuba ca 
fiind ..incompatibilă” cu „idea
lurile” sistemului interameri- 
can, precum și o rezoluție cu 
privire la excluderea Cubei 
din OS.A. Cele 14 voturi re
prezintă exact limita minimă 
necesară pentru adoptarea re
zoluțiilor.

Potrivit chiar relatărilor a- 
gențiilor de presă occidentale, 
condițiile in care a fost obți 
nut votul de la Punta del Este 
pot fi considerate drept o lo
vitură puternică adusă presti 
giului Statelor Unite in Ame
rica Latină.

Toate încercările Statelor 
Unite de a crea aparența unei 
„majorități stabile” au eșuat, 
deși, după cum au subliniat a- 
gențiile de presă, secretarul de 
stat al S.U.A., Rusk, s-a întîl
nit personal in ultimul mo
ment cu miniștrii Afacerilor 
Externe ai celor șase state la
tino-americane care au refu
zat să sprijine S.U.A., pentru 
a-i atrage de partea sa. Pus în 
fața acestei situații Washingto
nul s-a văzut nevoit să re
nunțe la intenția sa inițială de 
a obține „sancționarea” guver
nului revoluționar cuban.

Comentînd victoria de la 
Pyrrhus obținută de S.U.A. la 
Punta del Este, agenția Asso
ciated Press subliniază că 
.Abținerea de la votul asupra 
excluderii Cubei din O.S.A. a

Foto : N. STELORIAN
brazilian Nelson Alves. El a- 
rată că studenții și întregul ti
neret din Brazilia se află ală
turi de Cuba liberă și că nici 
odată imperialiștii nu vor pu
tea să înfrîngă cauza nobilă a 
poporului cuban. Imperialis
mul american nu este numai 
un dușman al Cubei, ci și al 
celorlalte popoare din America 
Latină. Cele 200 de milioane de 
latino-americani care luptă 
împotriva mizeriei și suferin
țelor sînt alături de Cuba gata 
la nevoie să o apere. Răsună 
în spaniolă lozinca scandată 
de studenții latino-americani: 
„Con O.E.A., o sin O.E.A., ga- 
naremos la pelea!“ („Cu Or
ganizația Statelor Americane 
sau fără O.S.A., vom cîștiga 
lupta").

Scriitorul Alecu Ivan GhUia 
evocă momentele de neuitat pe 
care le-a trăit în minunata 
Cubă. Cuba a devenit pentru 
toate popoarele Americii Lati
ne dominate și exploatate de 
imperialismul nord-american 
steaua bunei speranțe, steaua 
viitorului. La Punta del Este, 
imperialiștii au încercat să 
smulgă voturile unor guverne 
latino-americane spre a orga
niza un nou atentat la liber
tatea Cubei. Dar popoarele a- 
cestor țări și-au dat votul lor 
demult; cu tot entuziasmul și 
luciditatea, poporului cuban, 
revoluției cubane. Ele averti
zează pe imperialiști: „Nu vă 
atingeți de Cuba ! Cuba este a 
noastră !“. Vorbitorul a înche
iat arătînd că alături de Cuba 
bate inima întregului nostru 
popor.

Voicu Mihai, student la Uni
versitatea ;,C. I. Parhon“ din 
București, exprimă indignarea 
sa față de tentativele imperia
liștilor de a se amesteca în 
treburile interne ale Cubei, de 
a răpi poporului cuban drep
turile și libertățile pe care și 
le-a cucerit prin luptă și jertfe.

Tînărul muncitor Coleașă 
Aurel, de la Uzinele „Grivița 
Roșie", subliniază în cuvîntul 
său că împreună cu întregul 
popor( tineretul patriei noas
tre a urmărit și urmărește cu 
profundă simpatie succesele 
eroicului popor cuban și își 
exprimă solidaritatea sa de 
neclintit cu lupta dreaptă a 

celor șase țări (Brazilia, Ar
gentina, Mexic, Chile, Bolivia, 
Ecuador — n.r.), incluzind cele 
mai mari și influente țări din 
America Latină, constituie o

Nici o rezoluție 

nu va putea să împiedice 
dezvoltarea revoluției cubane 

Cuvintarea președintelui O. Dorticos
,Am venit la această confe

rință pentru a ne expune po
ziția, dar nu in calitate de a- 
cuzați, ci ca acuzatori ai im
perialismului american”, a de
clarat președintele Cubei, 
Osvaldo Dorticos, șeful delega
ției cubane, la ședința plenară 
a conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor 
Americane, consacrată discu
tării și adoptării proiectelor 
de rezoluții. In numele guver
nului Cubei el a respins toate 
„documenttie' adoptate de 
conferință, calificindu-le ca o 
încălcare a normelor interna
ționale în vigoare.

Conferința urmărește să 
transfonne o organizație regio
nală a O.N.U. într-un bloc mi- 
litar-politic cu caracter anti
comunist, a spus Dorticos. 
Prin aceasta Organizația Sta
telor Americane se exclude >•> 
mod automat din O.N.U. Nu 
s-a reușit să se adopte sane 
țiuni împotriva Cubei. Pentru 
a evita o înfrângere, se fac în
cercări de a se strecura măcar 
declarații politice.

Revoluția cubană a dat țăra
nilor pămînt, a lichidat șoma
jul, analfabetismul, mizeria. 
Dacă O.S.A. crede că este in

Cubei împotriva provocărilor 
imperialiste. în numele tova
rășilor săi de muncă, ca și al 
tuturor tinerilor muncitori din 
țara noastră, vorbitorul con
damnă politica agresivă a 
cercurilor imperialiste din 
S.U.A., politică sortită eșecu
lui.

Gîndurile și simțămintele 
sutelor de tineri ce se află în 
această sală și-au găsit expre
sie in mesajul prietenesc a- 
dresat de participanții la mi
ting organizației „Tinerilor Re
voluționari" și „Federației Stu
denților Universitari" din 
Cuba. în mesaj se exprimă în
crederea de neclintit că „eroica 
Cubă nu va putea fi îngenun- 
chiată, tot așa cum nimeni nu 
poate opri să răsară zilnic 
soarele deasupra mării Carai
bilor pentru a lumina viața 
nouă care clocotește în țara 
voastră".

Minute în șir se aud aplauze 
puternice și lozinci în cinstea 
poporului cuban. Studenții cu
bani cîntă înflăcărați unul din 
cîntecele de luptă «de poporu
lui eroicei Cube. Inimile noas
tre, ale tuturor, tălmăcesc 
spontan melodioasele cuvinte 
rostite în spaniolă. Sîntem ală
turi de tine, Cuba! Cît de ferm 
și convingător răsună: „Ven
ceremos". Da, prieteni, Cuba 
va învinge...

M. RAMURA

Cuvîntul muncitorilor

BRAȘOV 31 (Agerpres). ** 
Intr-o atmosferă de adîncă in
dignare față de complotul ur
zit de S.U.A, împotriva Cubeit 
s-a desfășurat miercuri după 
amiază mitingul constructori
lor de autocamioane de la U- 
zinele „Steagul roșu" din Bra
șov, care și-au exprimat cu 
hotărîre calda simpatie față de 
poporul liber cuban, decis 
să-și apere cu orice sacrificiu 
independența.

Statele Unite sînt îngrijo
rate — a spus la miting lăcă
tușul Ion Armancu — de forța 
exemplului revoluției cubane 
pentru toate popoarele latino- 
americane în lupta pentru în
lăturarea jugului dominației 
imperialiste. Tocmai de aceea 
pun la cale tot soiul de aten
tate la adresa suveranității și 
independenței Cubei. In mlaș
tinile și nisipurile de la Playa 
Giron au fost însă nimicite în 
aprilie anul trecut, bandele de 
mercenari trimise să cotro
pească această țară și să adu
că la putere un guvern 
de marionete pe placul Was
hingtonului.

Noi, constructorii de autoca
mioane — a continuat vorbi
torul — sîntem alături de po
porul cuban, de cauza dreaptă 
pentru care el luptă și protes
tăm cu energie împotriva în
cercărilor imperialiste de a în
călca drepturile popoarelor la 
autodeterminare, de a pune în 
primejdie pacea omenirii".

„Cercurile reacționare nord- 
americane — a spus strunga
rul Dumitru Șchiopu, nu au 
renunțat la intențiile lor de 
cotropire a Cubei. Dar revolu
ția înfăptuită în Cuba este 
scumpă nu numai poporului 
cuban ci și popoarelor latino- 
americane, și tuturor țărilor 
socialiste, tuturor oamenilor 
cinstiți din lume. Planurilor de 
agresiune puse la cale de im
perialiști împotriva Cubei, noi 
le răspundem într-un glas i 
„Jos mîinile de pe Cuba li
beră".

Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o tele
gramă adresată Federației oa
menilor muncii din Cuba re
voluționară și mișcării cubane 
pentru pace.

grea lovitură pentru politica 
americană și dovedește pro
funda sciziune existentă în 
sinul sistemului interameri- 
can”.

compatibilă cu aceste reali
zări, Cuba nu consideră o 
mare cinste de a face parte din 
această organizație. Orice ho- 
tărire s-ar adopta in legătură 
cu excluderea Cubei din sis
temul O.S.A., Cuba va conti
nua să rămină pe continentul 
american.

Referindu-se la punctul din 
declarație în care se vorbește 
despre ajutorul acordat de 
U.R.S.S. Cubei, Dorticos i-a în
trebat pe miniștri: „Dar unde 
a fost OJS.A. cînd asupra Cu
bei a planat primejdia unei 
intervenții militare?”

Am acceptat ajutorul Uniu
nii Sovietice, a spus Dorticos, 
ca ajutorul unei țări prietene 
in condițiile primejdiei unei 
agresiuni directe împotriva 
țării noastre. Nici o rezoluție 
nu va putea să împiedice dez
voltarea revoluției cubane, a 
declarat ci, nu va putea să îm
piedice întărirea relațiilor 
prietenești cu țările socialiste.

Plecăm liniștiți de la aceas
tă conferință, deoarece știm că 
nu rezoluțiile, ci popoarele 
făuresc istoria. Continentul a- 
merican va fi liber, cu adevă
rat liber. Cu sau fără O.S.A., 
noi tot vom Învinge!

S.UA


Să înceteze persecuțiile împotriva

Partidului Comunist din S. U.A.
î

Puterile coloniale au torpilat 
dezbaterea situației din Congo 

în Consiliul de Securitate
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 30 ia
nuarie reprezentanța sovietică 
la O.N.U. a dat publicității o 
declarație în care se spune 
printre altele:

Din împuternicirea guver
nului sovietic reprezentanța 
U.R.S.S. la O.N.U. a cerut la 
25 ianuarie 1962 convocarea de 
urgență a Consiliului de Secu
ritate în vederea examinării 
problemei îndeplinirii rezolu
ției din 24 noiembrie 1961 a 
Consiliului de Securitate cu 
privire la problema congoleză.

în legătură cu intenția sa 
de a cere convocarea Consi
liului de Securitate, se «pu
ne în declarație, delegația so
vietică s-a consultat din timp, 
încă înainte de a fi adresat 
Secretariatului O.N.U. cererea 
formală corespunzătoare, atît 
cu reprezentanți ai țărilor a- 
fricane — membre ale Consi
liului de Securitate — cit șl cu 
reprezentantul Republicii con
go la O.N.U., precum și cu 
U Thant, secretar general pro
vizoriu al O.N.U., care nu au 
ridicat nici o obiecțiune în 
această problemă.

In cursul consultărilor men
ționate delegația sovietică a 
cerut reprezentantului Repu
blicii Congo, care se află la 
New York, să-și informeze 
urgent guvernul despre aceas
ta și despre propunerea de
legației sovietice, ca Consiliul 
să se întrunească la 27 ianua
rie a.c. Ea a cerut totodată 
reprezentantului Republicii 
Congo s-o informeze asupra 
părerilor guvernului Republi
cii Congo în această privință. 
Pînă la 28 ianuarie delegația 
sovietică nu a primit încă nid 
o comunicare din partea repre
zentantului Republicii Congo, 
sau din partea guvernului a- 
cestei republici.

între timp în cursul consul
tărilor președintelui Consiliu
lui de Securitate, reprezentan
tul Marii Britanii, Dean, a re
ieșit că puterile occidentale o- 
biectează împotriva convocării 
urgente a Consiliului, iar u- 
nele din ele consideră în ge
neral Inutilă convocarea Con
siliului. Ca urmare și ținînd 
seama de considerentele for
mulate de alte cîteva delega
ții, delegația sovietică s-a de-

Declarația 
reprezentanței 

sovietice la O. N. U,

clarat de acord ca convocarea 
Consiliului să fie amînată pen
tru 29 ianuarie, fapt care a 
fost adus la cunoștință pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate. Totuși președintele con
siliului de Securitate, Dean, a 
fixat ședința Consiliului de 
Securitate pentru 30 ianuarie.

La 28 ianuarie secretarul 
general provizoriu al OJf.U. 
a Informat delegația sovietică 
asupra unei telegrame primite 
din Lagos din partea primu
lui ministru al Republicii Con
go, Adoula, în care acesta o- 
biectează împotriva convocării 
Consiliului de Securitate, a- 
vînd în vedere în primul rînd 
faptul că el însuși intențio
nează să vină la New York.

La ședința din 30 ianuarie 
a Consiliului de Securitate de
legația sovietică a declarat in 
mod clar că ea consideră că 
ar fi de dorit ca primul mi
nistru al Republicii Congo să 
participe personal la lucrările 
Consiliului de Securitate a- 
tunci cind va fi examinată 
problema îndeplinirii rezolu-

ției din 24 noiembrie a Consi
liului de Securitate. După pri
ma ședință în care va fi expu
să poziția delegației sovietice 
ca inițiatoare a convocării 
Consiliului, lucrările acestuia 
ar fi fost amînate pînă la ve
nirea la New York a d-lui 
Adoula, primul ministru al 
Congoului, pentru ca el să 
poată participa personal la dis
cutarea și la adoptarea unei 
hotărîri de către Consiliu.

în cursul ședinței Consiliu
lui a reieșit însă clar că pu
terile coloniale, în frunte cu 
S.U.A. și Marea Britanie, îm
piedică 
rea de 
blemei 
din 24 
lui de 
preferă 
purile lor personale în Congo 
printr-un complot de culise ur
zit in afara Consiliului.

în încheierea declarației se 
subliniază că pentru a împie
dica in generai orice discutare 
a acestei probleme care ar 
putea dezvălui manevrele lor 
de culise, menite să salveze 
agentura puterilor coloniale și 
in primul rînd al lui Chombe, 
reprezentanți ai S.UA. și Ma
rii Britanii au încălcat flag
rant regulile procedurale ale 
Consiliului, fapt demascat în 
mod evident în cursul ședin
ței, și chiar înainte de discu
tarea ordinei de zi au torpilat 
ședința Consiliului.

în fel și chip discuta- 
către Consiliu a pro- 
îndeplinirii rezoluției 
noiembrie a Consiliu- 
Securitate. deoarece 
să-și urmărească sco-

in Adunarea Generală a O. N. U.

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— TASS transmite: Cu 99 
de voturi pentru, două contra 
(Spania și Republica Sud-A- 
fricană) și o abținere (Franța) 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a 
adoptat la 30 ianuarie o re
zoluție care „condamnă hotă
rît măsurile represive și ope
rațiunile armate împotriva 
poporului angolez, precum și 
refuzul de a i se acorda drep
turile omului și libertățile 
fundamentale".

în rezoluție se subliniază 
că „refuzul persistent al Por
tugaliei de a recunoaște nă
zuințele legitime ale poporu
lui angolez Ia autodetermina
re și independență constituie 
o sursă permanentă de fric
țiuni internaționale și implică 
un pericol pentru pacea și 
securitatea internațională".

Rezoluția confirmă în mod 
solemn dreptul inalienabil al 
poporului angolez la autode
terminare și independență și 
cere punerea în libertate a 
deținuților politici, constitui
rea unor organe politice alese 
în mod liber și reprezentative 
în vederea transferării pu
terii către poporul angolez; 
cere tuturor statelor să refu
ze Portugaliei orice sprijin și 
ajutor care ar putea fi folo
site de ea pentru reprimarea 
poporului angolez ; recoman
dă Consiliului de Securitate

să urmărească în permanență 
situația din Angola.

După cum s-a mai anunțat, 
această rezoluție a fost pre
zentată de delegațiile a 45 
state afro-asiatice, printre 
care Republica Populară Mon
golă, India, Indonezia, Ceylon, 
Birmania, Etiopia, Ghana, 
Guineea.

Prin adoptarea rezoluției, 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a în
cheiat cele două săptămîni 
de dezbateri în problema si
tuației din Angola, determi
nată de războiul colonial pus
tiitor pe care Portugalia îl 
duce împotriva poporului an
golez cu sprijinul N.A.T.O.

Deși delegațiile unor puteri 
coloniale, ca S.U.A. și Anglia, 
au votat, de asemenea, în fa
voarea rezoluției, ele au obți
nut scoaterea din aceasta a 
unei prevederi foarte impor
tante. Această prevedere im
punea Comitetului special 
pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, constituit 
de cea de-a 16-a sesiune, obli
gația de a „pune în studiu 
cu procedura de urgență pro
blema angoleză pentru a ob
ține dobîndirea rapidă a in
dependenței de către poporul 
Angolei". După cum se vede, 
cuvîntul independență nu este 
cîtuși de puțin pe placul co
lonialiștilor.

Un număr considerabil de 
voturi a întrunit proiectul de 
rezoluție prezentat de Bul
garia și Polonia, care preve
dea sancțiuni împotriva Por
tugaliei pentru a o sili să 
pună capăt războiului colonial 
din Angola. Pentru proiect au 
votat delegațiile a 26 de țări, 
printre care cele ale țărilor 
socialiste, Indoneziei, Indiei, 
R.A.U., Sudanului, Etiopiei, 
Ghanei, Guineei, Irakului, 
TanganicăL

n fata tribunalului dis
trictual din Washington 
urmează să se deschidă 

„procesul" împotriva Partidului 
Comunist din Statele Unite, pro
ces intentat pe baza ticluirilor Mi
nisterului de Justiție al S.U.A. care 
a invocat prevederile legilor 
de esenfa fascistă McCarran și 
Smith.

După cum se știe la 5 iunie 1961 
Curtea Supremă a Statelor Unite a 
adoptat o decizie arbitrară prin 
care Partidului Comunist al S.U.A. 
i se ordona să se înregistreze ca 
„organizație subversivă”. Partidul 
Comunist era obligat să prezinte 
o listă cu foți conducătorii și 
membrii săi. în continuare, decizia 
Curții Supreme prevedea că dacă 
conducătorii partidului nu se în
registrează pe ei înșiși și pe cei
lalți membri ai partidului, urmează 
ca membrii de rînd ai partidului 
să se înregistreze singuri în mod 
individual, în caz contrar fiind 
pasibili de pedeapsă.

După cum s-a anunțat, la ultima 
dată limită stabilită pentru aceste 
înregistrări nici un membru al 
partidului nu se prezentase pentru 
a se supune prevederilor legii 
McCarran. Comuniștii americani au 
dovedit prin aceasta o deplină 
unitate și fermitate, o deplină în
credere în justețea cauzei pe care 
o apăra : cauza luptei pentru fe
ricirea poporului american. Prin 
aceasta, Partidul Comunist a dat 
o pildă de abnegație în lupta 
pentru apărarea libertăților tuturor 
cetățenilor americani.

Ministerul Justiției al S.U.A. a 
luat în decembrie anul trecut mă
suri în vederea urmăririi judiciare 
a Partidului Comunist din Statele 
Unite pe baza faimoasei legi 
McCarran.

Ce se urmărește prin înregistra
rea Partidului Comunist, a condu
cătorilor și membrilor săi la Mi
nisterul de Justiție? Se 
ca membrii Partidului 
partidul în întregimea

urmărește 
Comunist, 
sa să fie

LIBERTATE LUI GIZENGA!
colonia
la cale 

crimă-
n Congo, 
liștii pun 
o nouă 
După odioasa a- 
sasinaze a lui Pa
trie® Lumumba,

astăzi este primejduită viața 
lui Antoine Gizenga, tovară
șul de luptă al lui Lumumba, 
urmașul și continuatorul cau
zei sale, patriotul neînfricat 
care și-a consacrat viata pen
tru independența, unitatea și 
libertatea Congoului.

Puterile occidentale, cu 
complicitatea unoi reprezen
tanți ai O.N.U., continuă jocul 
lor criminal îndreptat împotri
va poporului congolez. Dacă 
forțele O.N.U. nu duc la înde
plinire rezoluțiile Consiliului 
de Securitate în problema con
goleză șl pactizează cu ma
rioneta imperialiștilor Chom
be — acest lucra este conse
cința uneltirilor Washingtonu. 
lui, Londrei, Parisului șl Bra- 
xelles-uluL Colonialiștii și în 
primul rînd cei din S.U.A ur
măresc un scop clar pentru 
toată lumea : să-și păstreze 
posibilitatea de a exploata 
bogățiile nemăsurate ale Con- 
go-ului, să înfiîngă mișcarea 
de eliberare națională din a- 
ceastă țară.

Tocmai datorită mașinatiu- 
nilor cercurilor colonialiste 
din S.U.A., poporul congolez 
are cumplit de suferit. Ares
tarea lui Antoine Gizenga, 
predarea lui în mîinile para-

șutiștilor mobutiști este mea 
o verigă a complotului pus la 
cale de colonialiști împotri
va poporului congolez. încâl
cind cele mai elementare 
principii de drept și legalita
te, colonialiștii și uneltele lat 
l_tru crranos* po Gtzeega în 
tabăra militară de la Binza. 
tinîndu-1 într-o totală izolară. 
Lipsiți de orice sentiment u- 
man, colonialiștii interzic me
dicilor »ă-l viziteze, în duda 
faptului că Gizenga are ne
voie do o permanentă asis
tență medicală.

Poporal congolez, ea șl po
poarele Întregii lumi, nu pot 
rămîne Indiferente față de 
soarta lui Antoine Gizenga. 
Nu trebuie să permitem ca 
din nou slngele să curgă pe 
pămintul zbuciumat al Con- 
go-ului. Colonialiștii să la a- 
minte : nici un fel do sama
volnicii nu voi putea Împie
dica poporal congolez să ob
țină independența, unitatea, 
libertatea, la care aspiră și 
pentru care luptă.

Alături de toți oamenii cin
stiți din întreaga lume Îmi 
ridic glasul In apărarea vie
ții curajosului patriot congo
lez Gizenga.

Sa fie imediat eliberat An
toine Gizenga '.

ION JALEA 
artist al poporului, 

Președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.P.R,

Declarația Ligii romîne de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa

împreună cu toți oamenii 
cinstiți din lumea întreagă po
porul romîn a aflat cu profundă 
indignare vestea despre noul com
plot pe care-l organizează reac- 
țiunea imperialistă împotriva liber
tății și unității Republicii Congo.

Viața lui Antoine Gizenga, con
ducător al forțelor nafional-pafrio- 
tice din Congo, continuator demn 
al luptei duse de Patrice Lumumba 
pentru libertatea și independența 
poporului congolez, se află în 
grav pericol I

S-a scurs abia un an da la ml- 
șeleasca asasinare a eroului po
porului congolez, primul ministru 
Lumumba, și pericolul unui nou 
val de represiuni și răfuieli poli
tice amenință viața patriofilor din 
această țară, în frunte cu A. 
Gizenga. Actul samavolnic al ares
tării și deținerii sale în tabăra mi
litară de la Binza dovedește că 
imperialismul mondial, și în primul 
rînd cil american, n-a renunțat de 
fel la planurile perfide de subju
gare colonialistă a bogatului Con-

'ir.

oa
le

tre- 
for-

go șl că în scopul realizării lor nu 
se sfiesc să se amestece grosolan 
în treburile interne ale acestui 
stat, să-i calce în picioare legile, 
să lovească în forțele nafional-pa- 
triotice și să se răfuiască cu 
menii politici congolezi care 
stau în cale.

In rîndul poporului romîn a 
zit indignare și mînie poziția
felor O.N.U. aflate în Congo, care 
în loc să ia măsuri eficiente de 
apărare a vieții lui Gizenga s-au 
transformat într-un instrument 
docil în mîinlle colonialiștilor, pre- 
dîndu-l pe acesta celor care cu 
un an în urmă l-au asasinat pe 
Lumumba.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă protestează cu 
vehemență împotriva acestor acte 
de samavolnicie și cer încetarea 
prigoanei la care este supus 
Antoine Gizenga I

Liga romînă de prietenie eu 
popoarele din Asia și Africa cere 
să se pună capăt imediat noului 
complot imperialist in Congo I

Hotăilrea poporalul Indonezian de a elibera Irianul de 
vest a stîrnit panică în rîndurile colonialiștilor olandezi. 
In fotografie : colonialiști olandezi părăsesc în mare grabă 

Irianul de vest

Oamenii muncii din Japonia

se pregătesc pentru
„ofensiva de primăvară “

ACCRA 31 (Agerpres) w 
„Știrea arestării lui Gizenga 
a umplut de indignare pe fie
care african* — scrie ziarul 
ganez „Evening News*.

„Încă o dată, sub privirea 
Națiunilor Unite, este pus la 
cale un nou camplot împo
triva Africii* scrie ziarul ce
tind cu hotărîre eliberarea ne- 
intirziată a lui Antoine Gi
zenga.

RABAT 31 (Agerpres) — 
Ziarul marocan „Avangarde*4 
cere să fie trași la răspundere 
lacheii colonialiștilor pentru 
persecutarea lui Gizenga și 
pentru asasinarea a sute de 
patrioți congolezi.

„Națiunile Unite — scrie zia
rul — au permis să fie asasi
nat Lumumba, și este posibil 
ca următoarea victimă să fie 
Gizenga1*.

TOKIO 31 (Agerpres). - O 
dată cu venirea primăverii, în 
Japonia se desfășoară tradi
ționala „ofensivă de primă
vară” a oamenilor muncii pen
tru apărarea intereselor lor vi
tale, a drepturilor lor demo
cratice. în acest an se prevede 
ca lupta să ia o amploare 
fără precedent. Guvernul Ike
da, care se află într-o situație 
grea în urma prăbușirii poli
ticii sale economice, intențio
nează să arunce întreaga po
vară a crizei economice pe 
umerii clasei muncitoare. 
Luînd cuvîntul la 26 ianuarie 
la conferința Federației orga
nizațiilor economice din Japo
nia (marele patronat)^ primul 
ministru Ikeda a cerut patro
nilor „să abordeze cu prudență 
problema majorării salariilor". 
Ikeda consideră că în urma re
fuzului patronilor de a majora 
salariul muncitorilor și guver
nul va putea să procedeze la 
fel față de muncitorii și func
ționarii din întreprinderile de 
stat

Problema salariilor nu s-a 
pus întîmplător. Potrivit date
lor agenției sindicale „Kikansi 
Țușin”, prețurile la principa
lele produse alimentare și de 
larg consum au crescut în a 
doua jumătate a anului 1961 
cu 11,6 la sută în comparație 
cu anul 1959. Tendința crește
rii costului vieții se manifestă 
nestăvilit și în noul an.

De aceea, lupta pentru ma
jorarea salariilor, împotriva 
concedierilor și a raționalizării 
capitaliste a producției consti
tuie lozincile principale ale o-

fensivei din primăvară, ală
turi de lupta pentru anularea 
tratatului de securitate japono- 
american și încetarea tratati
velor japono-sud-coreene.

La inițiativa Consiliului ge
neral al sindicatelor și Fede
rației sindicatelor neutre a 
luat ființă Consiliul național 
pentru desfășurarea luptei 
unite din primăvară.

Potrivit unei hotărîri a con
siliului, la 20 martie în întrea
ga țară va 
generală a 
în sprijinul 
cari.

avea loc o grevă 
oamenilor muncii 
acestor revendi-

Pe banca acuzaților

Desen de V. VASILÎU

Intensificarea acțiunilor
ultracolonialiștilor

în Franța și Algeria
PARLS 31 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatea
ză că acțiunile teroriste ale 
OAS. continuă atît la Alger 
dt și în celelalte orașe alge
riene. In ziua de 30 ianuarie 
au fost semnalate 49 de aten
tate cu bombe, cel mai mare 
număr de atentate, după cum 
subliniază agenția France 
Presse, înregistrat într-o sin
gură d de la începutul anu
lat

Vorbind „de atmosfera de 
incertitudine și neliniște” care 
domnește în orașele Algeriei^ 
agenția France Presse citează 
un număr de atentate cu bom
be cu plastic și de o exiplo-, 
zie la localul primăriei Philip- 
peville etc.

In Algeria, ca și in Fran
ța, opinia publică își expri
mă protestul împotriva acțiu
nilor fasciste. La Alger con
tinuă greva membrilor corpu
lui didactic care cer autorită
ților să adopte măsuri con
crete pentru stăvilirea acțiu- 
nilor teroriste. La Alger, 
Oran și Constantine salariații 
de la percepții, vameșii, lucră
torii din poștă se află, de ase
menea, în grevă; în portul Al
ger docherii au încetat de 
asemenea lucrul.

In Franța sindicatele oame
nilor muncii continuă să or
ganizeze mitinguri în cadrul 
cărora cer guvernului să ia 
măsuri pentru a lichida te
roarea fascistă.

★

PARIS 31 (Agerpres). — La 3 f 
ianuarie ziarul „L'Humanite" a pu
blicat o expunere a cuvîntării 
rostite de Waldeck Rochet, secre
tar general adjunct al Partidului 
Comunist Francez, la o adunare a

comuniștilor In suburbii parizian! 
Romainville.

Waldeck Rochet a arătat că în 
ultima vreme situația internă din 
Franța se caracterizează prin ac
centuarea pericolului fascist în 
urma sprijinului pe care „Organi
zația armată secretă* (O.A.S.) îl 
găsește în rîndurile armatei, poli
ției și administrației, precum șl 
datorită atitudinii de toleranță 
adoptată de guvern.

Partidul Comunist Francez, a 
spus W. Rochet în continuare, 
consideră că pericolul serios al 
fascismului reclamă o desfășurare 
și mal puternică a acțiunilor anti
fasciste ale poporului. Obstacolul 
principal în calea realizării unită
ții de acțiune este politica de sci
ziune șl compromisuri cu reacfiu- 
nea, pe care o promovează lide
rii socialiști de dreapta.

Acești lideri, a subliniat vorbi
torul, nu numai că desfășoară o

activitate scizioniste, el șl pacti
zează cu forțele reacționare care 
simpatizează fățiș cu O.A.S.

Asemenea manevre și tranzacții 
de culise nu fac decît să încura
jeze ,,Organizația armată secretă”. 
Conducătorii acestei grupări cri
minale au făcut cunoscut că vor 
fi satisfăcuți de un guvern din 
care să iacă parte un ministru 
sau doi, cunoscufi ca adepți ai 
Algeriei franceze, de exemplu 
Soustelle și Lacoste, alături de 
oameni politici ca Guy Mollet, 
Antoine Pinay, Andri Colin. El vor 
ca Salan să fia numit comisar su
prem al Franței în Algeria.

Sîntem convinși, a spus vorbito
rul, că unitatea de acțiune a ma
selor populare va dejuca mane
vrele scizioniștilor și va bara calea 
fascismului. Comuniștii vor face tot 
ce ie stă în 
fine unitatea 
mocratice și

supuși persecuțiilor în baza a două 
legi ultrareacționare : în baza legii 
McCarran și a legii Smifh. încăl- 
cînd brufal cele mai elementare 
norme democratice, autorii perse
cuțiilor împotriva Partidului Co
munist din S.U.A. nesocotesc însăși 
legislația americană și în primul 
rînd, constituția aflată în vigoare. 
Represiunile antidemocratice din 
S.U.A. au un fățiș caracter ilegal. 
Impunînd Partidului Comunist să se 
înregistreze, autoritățile încalcă în 
mod vădit amendamentul 5 al 
Constituției Statelor Unite, care 
prevede că nimeni nu poate fi 
forțat să facă depoziții împotriva 
lui însuși. Legea McCarran și 
aplicarea ei reprezintă o încălcare 
a libertății cuvîntului, presei și în
trunirilor prevăzute de Constitu
ția S.U.A. Persecutarea Partidului 
Comunist pe baza acestei legi 
fasciste nu reprezintă numai o în
călcare a celor mai elementare 
drepturi politice, ci și a legilor 
fundamentale americane.

Persecutarea Partidului Comu
nist din S.U.A. este o acțiune 
care face parte dintr-un întreg 
ansamblu de măsuri menite să 
îngrădească libertățile democra
tice ale oamenilor simpli ameri
cani. în fața tribunalului federal 
districtual, Gus Holl, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din S.U.A. a demascat cu curaj 
planurile cercurilor reacționare 
din S.U.A. „Faptul că a fost posi
bila o asemenea acuzare nefan
dată — a arătat el — vădește 
apariția unei tumori vătămătoare 
în viața politică a poporului ame
rican. Este o nouă fază a încer
cării ce se face de îl ani pentru 
aplicarea unei legi ce poate dis
truge libertatea. Aplicarea acestei 
legi ar crea un precedent pentru 
distrugerea oricărui vestigiu al de
mocrației. Legea McCarran glori
fică ipocrizia, josnicia și calomnia, 
înregistrarea cerută este înjosi
toare. Ea atrage după sine depo
ziții mincinoase, autoacuzarea și 
mărturisirea unei false vinovății. 
Ea încalcă conținutul declarației 
drepturilor cetățenești**.

în întreaga lume se desfășoară 
o largă campanie în sprijinul 
Partidului Comunist din S.U.A., 
pentru anularea legii fasciste 
McCarran, pentru încetarea perse
cuțiilor împotriva comuniștilor și 
a tuturor forțelor democratice din 
S.U.A. Astfel, de curînd un grup 
de fruntași ai vieții publice ame
ricane a adresat președintelui 
Kennedy o scrisoare cerîndu-i să 
propună ca această faimoasă lege 
să fia înlăturată din legislația 
americană.

Poziții ferma în apărarea comu
niștilor americani au luat de ase
menea dr. Hewlet Johnson decan 
de Canterbury, dramaturgul John 
Osborne și alte personalități din 
Anglia. Asemenea poziții au fost 
adoptate și de reprezentanți ai 
opiniei publice din Mexic, Aus
tralia, Suedia 
țări ale lumii.

Urmărirea 
al S.UA. și a 
baza legilor r_____
McCarran și Smith este nu numai 
o acțiune antidemocratică, ci o 
acțiune complet ilegală, o acțiune 
care încalcă însăși Constituția Sta
telor Unite. Astăzi milioane de 
oameni din întreaga lume cer cu 
hotărîre abrogarea legilor Mc
Carran și Smith, încetarea persecu
țiilor împotriva comuniștilor și de
mocraților americani, încetarea în
scenării judiciare împotriva Parti
dului Comunist, respectarea drep
turilor democratice fundamentale 
ale omului în S.U.A.

fi din multe alte

Perfidului Comunist 
membrilor săi In 
da tip fascist

Crește șomajul 
în S. U. A.

putință pentru a ob- 
tuturor forțelor de- 
antifasciste.

Val de represiuni în Venezuela

O imagine obișnuită In Coreea de sud. Pe străzile capitalei 
țării, Seul, în timpul unei razii, poliția arestează 

cetățeni pașnici

CARACAS 31 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că la 30 ianuarie cartierul „23 
Ianuarie” din Caracas — capi
tala Venezuelei, în care lo
cuiesc peste 100.000 de persoa
ne, a fost ocupat de trupe care 
au întreprins percheziții. A- 
ceastă acțiune se înscrie în va
lul de represiuni dezlănțuit de 
guvernul Betancourt împotriva 
poporului venezuelian care 
protestează împotriva confe
rinței de la Punta del Este. 
Ea a fost ordonată în urma 
unui consiliu extraordinar al 
cabinetului de miniștri. La a- 
celași consiliu, menționează a- 
genția^ s-a hotărît închiderea 
sediilor Partidului comunist și 
ale Mișcării revoluționare de 
stingă.

Agenția Prensa Latina anun
ță că în orașul portuar La 
Guaira, în apropiere de Cara
cas au fost arestate 148 de 
persoane.

Potrivit unor date prelimi- 
nare. în cursul represiunilor 
dezlănțuite de guvernul Be
tancourt au fost uciși 80 de 
oameni, iar numărul total al 
celor arestați și aruncați în 
închisori se ridică la cîteva 
mii.

WASHINGTON 31 (Ager
pres). — Încă 572.000 de mun
citori și funcționari americani 
s-au adăugat în cursul lunii 
ianuarie armatei șomerilor din 
S.U.A. Aceste cifre au fost fă
cute cunoscute la 31 ianuarie 
într-un raport dat publicității 
la Washington de ministrul 
Muncii al S.U.A., J. Goldberg. 
După cum a arătat el, în pre
zent numărul șomerilor ameri
cani s-a ridicat la 4,663.000.

Ministrul american a decla
rat în același timp că șomajul 
pe termen lung „ridică o pro
blemă extrem de serioasă*1. El 
a arătat că numărul șomeri
lor cure nu au de lucru de pa
tru luni și mai mult se ridică 
în prezent la 1.250.000.

scurt

-----•.

S. U. A. au efectuat 
o nouă explozie 

nucleară
WASHINGTON 31 (Ager- 

pres). — TASS transmite: Co
misia pentru energia atomică 
a S.U.A. a anunțat că la 30 
ianuarie pe poligonul de ex
periențe din statul Nevada 
s-a efectuat o nouă explozie 
nucleară subterană — a 11-a 
explozie din actuala serie de 
experiențe cu arme nucleare 
efectuate în Statele Unite.

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA fl Bucureștii Piața ftScînteiiMi Țel. 17.60.10, Tiparula ffombinatul Poligrafic „Casa ScînteiT

BONN. — In Germania oc
cidentală continuă să crească 
costul vieții. Potrivit datelor 
oficiale ale Ministerului Eco
nomiei al R. F. Germane, în 
luna decembrie 1961 mini
mum de trai a crescut doar 
cu 3,1 la sută în comparație 
cu decembrie 1960, în timp ce 
indicele mediu al prețurilor 
la alimente a crescut cu 3,7 
la sută, chiriile cu 3,4 la sută, 
cheltuielile de studii — cu 5,7 
la sută.

COLOMBO. — După cum 
anunță agenția Reuter, la 30 
ianuarie, la Colombo au fost 
arestați încă patru foști ofițeri 
ai armatei ceyloneze impli
cați în tentativa nereușită de 
lovitură de stat întreprinsă 
la 28 ianuarie.

Printre cei arestați sînt un 
locotenent colonel și trei 
maiori.

MOSCOVA, -r Specialiștii 
sovietici au construit un a- 
parat cu ajutorul căruia per
soanele lipsite de facultatea 
vorbirii își pot recăpăta vo
cea. Acesta constă dintr-un 
tub de mase plastice în care 
este montat un vibrator minia
tural. Vibratorul este legat de 
un generator minuscul cu se
miconductor!, alimentat de o 
baterie de buzunar. Aparatul 
înlocuiește coardele vocale 
bolnave și pus în contact cu 
organele normale ale vorbirii 
—■ limba, buze — produce o 
vorbire clară și destul de pu
ternică. In același timp el 
restabileșto timbrul inițial al 
vocii persoanei respective.

DELHI. — La Delhi a fost 
comemorată aniversarea mor- 
ții lui Mahatma Gandhi, asa
sinat la 30 ianuarie 1948 de 
către dușmanii eliberării In
diei.

ROMA. După cum transmi
te agenția France Presse, un 
val excesiv de frig și ninsoare 
s-a abătut asupra Italiei în 
special în regiunea munților 
Abruzzi, unde peste 100 de 
sate sînt în întregime izolate, 
ca urmare a neobișnuitelor că
deri de zăpadă și a vîntului 
care, atinge viteze de peste 
100 km pe oră.

S.UA
S.UA

