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Multe eleve ale școlii me
dii nr. 4 din Iași au îndră
git munca practică. Iată-le, 
în fotografie, ascultînd cu 
atenție 
toarei 
de la

explicațiile munci- 
Costăchescu Maria 
întreprinderea „Țe

sătura"
Foto : N. STELORIAN

X iarele de ieri au 
publicat Comuni
catul Direcției 
Centrale de Sta
tistică cu privire 
ia îndeplinirea

Planului de Stat al Republicii 
Populare Romine pe anul 
1961, cel de-al doilea an al 
planului de 6 ani. împreună 
cu întregul popor, tineretul 
din patria noastră a luat cu
noștință cu profundă satisfac
ție și mîndrie de noile și im
portantele succese obținute, 
sub conducerea partidului, în 
dezvoltarea economiei națio
nale și în 
de trai al 
Rezultatele 
tuie încă 
racterului _
teței și înțelepciunii politicii 
încercatului nostru partid, 
care ne conduce neabătut pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noas
tră. Succesele obținute reflec
tă însuflețirea și hotărîrea cu 
care întregul nostru popor 
participă la îndeplinirea pla
nului de 6 ani, la transpune
rea în viață a mărețului pro
gram trasat de cel de-al III-1 ea 
Congres al P.M.R. în realiză
rile dobîndite, fiecare om al 
muncii, fiecare tînăr vede tot
odată roadele propriilor lui 
eforturi pentru înfăptuirea po
liticii partidului, găsește un 
puternic stimulent, un îndemn 
pentru noi înfăptuiri, pentru 
noi succese în muncă.

Deosebit de însemnat este 
bilanțul cu care s-a prezentat 
la finele anului trecut indus
tria noastră socialistă. Așa 
cum se arată în Comunicat, 
în anul 1961 planul producției 
globale industriale a fost în
deplinit 
la sută, 
globale 
în 1961, 
15,6 la sută ; al mijloacelor de 
producție cu 17,1 la sută iar 
al bunurilor de consum cu 
13,4 Ia sută. In primii doi ani 
(1960—1961) ai planului de 6 
ani, volumul global al produc
ției industriale a crescut cu 
peste 35 la sută.

Partidul nostru înfăptuiește j 
cu consecvență politica leni
nistă de industrializare socia
listă a țării, pe baza dezvoltă- , 
rii cu precădere a industriei 
grele cu pivotul ei, industria ; 
constructoare de mașini, con- , 
diție esențială pentru avîntul 
tuturor ramurilor economiei 
naționale, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai al < 
celor ce muncesc. Grăitor în ]

creșterea nivelului 
oamenilor muncii, 
dobîndite 
o dovadă a ca- 
științific,

consti-

a jus-

în proporție de 104,2 
Volumul producției 

industriale a crescut 
față de anul 1960, cu

această privință este faptul 
că cele mai însemnate creș
teri au fost realizate în ra
murile hotărîtoare ale indus
triei : în industria metalur
giei feroase producția a sporit 
cu 18 la sută, în industria 
construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor cu 20 la 
sută.

In anul 1961 s-au investit în 
economia națională peste 28 
miliarde lei (fără investițiile 
din fondurile proprii ale 
G.A.C.) adică cu 21 la sută 
mai mult decit în anul 1960. 
Investițiile realizate in primii 
doi ani ai planului de 6 ani 
însumează 51 miliarde lei, 
cu 55 la sută mai mu!» decit 
în perioada 1958—1959. In a- 
nul care a trecut au fost con
struite și puse in funcțiune 
numeroase obiective industria
le importante. Creșterea atît 
de însemnată a investițiilor 
reflectă nivelul ridicat pe 
care l-a atins economia țării 
noastre in continuă dezvoltare, 
dovedește capacitatea de a 
asigura, pe mai departe, un 
ritm ascendent continuu în 
toate ramurile economiei na
ționale. Folosind cu pricepere 
toată capacitatea de producție 
a întreprinderilor, organizînd 
bine munca, sporind producti
vitatea muncii lucrătorii din 
industrie au realizat producții 
sporite, însemnate depășiri ale 
planului oglindite în Comu
nicat.

înfăptuind indicațiile cuprin
se in Directivele C.C. al P.M.R. 
privind criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, oa
menii muncii din toate fabri
cile și uzinele au pus în cen
trul activității lor lupta pen
tru produse de calitate supe
rioară. Datorită ridicării cali
ficării cadrelor, înzestrării in
dustriei cu mașini, utilaje și 
instalații moderne, introduce
rii și extinderii de procedee 
tehnologice înaintate, mecani
zării și automatizării în con
tinuare a proceselor de pro
ducție, in cursul anului 1961 
s-au înregistrat noi succese 
în creșterea nivelului tehnic al 
producției. Pe baza folosirii 
mai bune a rezervelor interne,' 
oamenii muncii din industria 
republicană au reușit să re
ducă prețul de cost la pro
ducția marfă comparabilă cu 
3,5 la sută față de anul I960,' 
realizindu-se economii în va
loare de circa 2 miliarde leL

Și in domeniul agriculturii 
oamenii muncii, conduși de 
partid, au obținut în

1961 însemnate realizări. După 
cum se arată în Comunicat, 
Ia sfirșitul anului 1361 agri- 
cultura 
la sută 
și 92,6 
arabilă 
credere 
convingîndu-se de justețea a- 
cestei linii, de faptul că numai 
gospodăria colectivă este sin
gura cale spre bunăstare și 
fericire, țărănimea trece în 
masă spre gospodăria colecti
vă. După cum arată Comu
nicatul, la sfirșitul anului 1961 
cele 6.424 gospodării agricole 
colective existente dețineau 
68,4 la sută din suprafața 
agricolă și 70,2 la sută din 
suprafața arabilă colectivizabi- 
lă (fără localitățile de munte). 
Extinderea suprafețelor cu
prinse în gospodăriile colecti
ve și înzestrarea de către stat 
a agriculturii cu noi tractoare 
și mașini agricole au permis 
creșterea gradului de mecani
zare a muncilor agricole. 
Suprafața arabilă ce revine în 
medie pe țară pe un tractor a 
scăzut de la 270 ha în 1959 Ia 
190 ha în 1961. Mecanizarea, 
aplicarea pe scară tot mai 
largă a metodelor agrotehnice, 
au făcut ca producția totală 
de cereale să crească în 1961 
la aproximativ 10,6 milioane 
tone, cu 750.903 tone mai mult 
decit în 1960.

Cifrele cuprinse în Comu
nicat dovedesc grija perma
nentă a partidului și guvernu
lui pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. 
Eforturile pe care oamenii 
muncii le depun pentru creș
terea continuă a producției și 
productivității muncii, pen
tru realizarea unor produse 
de calitate superioară, pentru 
folosirea cit 
capacităților

socialistă deținea 94,7 
din suprafața agricolă 
la sută din suprafața 
a țării. Urmînd cu în- 
linia trasată de partid,

mai eficientă a 
de producție, a

„Scînteia tineretului"

calificarea tinerilor

14 ANI DE LA ÎNCHEIEREA TRATATULUI
PRIETENIEI FRĂȚEȘTI ROMÎNO-SOVIETICE

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

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romine
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,

Moscova

București
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. vă felicităm pe dv. și, prin 
dv., poporul frate romîn cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă. 
Acest Tratat, bazat pe principiile de neclintit ale internaționa
lismului proletar, a devenit cea mai importantă bază pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei frățești și colaborării multi
laterale între popoarele țărilor noastre. El răspunde intereselor 
întăririi coeziunii și puterii țărilor lagărului socialist și servește 
cauzei asigurării păcii și securității în Europa.

Ocupați cu traducerea în viață a mărețului Program de con
struire a comunismului, adoptat de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., oamenii sovietici relevă cu un sentiment de adîncă 
satisfacție realizările remarcabile ale poporului romîn în înfăp
tuirea sarcinilor construcției socialiste și marea contribuție pe 
care o aduce la lupta popoarelor iubitoare de pace pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război mondial, la cauza întăririi con
tinue a forței și unității sistemului socialist mondial.

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

Trăiască prietenia veșnică, frățească dintre popoarele țărilor 
noastre !

N. HRUȘCIOV, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
L. BREJNEV,

președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Calitatea produselor e strîns 
legată de pregătirea profesio
nală a muncitorului. Aceasta 
o știe și comitetul U.T.M. de 
la Uzinele „Timpuri Noi" din 
Capitală. De aceea, pentru a 
veni în sprijinul tinerilor co
mitetul U.T.M. împreună cu 
comitetul sindicatului a în
tocmit un plan de măsuri în

vederea ridicării calificării 
profesionale a tineretului. 
Astfel au fost organizate mai 
multe cursuri de ridicare a 
calificării. La repartizarea ti
nerilor în aceste cursuri s-a 
ținut seama de gradul de ca
lificare ce-1 posedă fiecare. 
La unul din aceste cursuri se 
predau tinerilor ultimele nou-

tăți tehnice. Un alt curs este 
organizat în vederea ridicării 
califi rării profesionale a strun
garilor și frezorilor. De ase
menea a mai luat ființă un 
curs de perfecționare pentru 
muncitorii de la tratamentul 
termic, un curs de speciali
zare pentru tinerii ingineri.

O altă formă de ridicare a 
calificării tinerilor folosită în 
uzină este schimbul de expe
riență. In afara schimburilor 
de experiență organizate între 
brigăzile din uzină, comitetul 
U.T.M. și-a propus să organi
zeze schimburi de experiență 
cu brigăzile de la Uzinele 
„23 August*1 j ^Semănătoarea* 
și „Grigore Preoteasa*.

MARIA ION

in pag. a 2-a)(Continuare

Eroul Muncii Socialiste Gh. Mafiei, președintele G.A.C. „Diurnul lui Lenin din comuna 
Țibucani, este adesea solicitat de pionieri șl școlari pentru discuții prietenești Fiecare 

are 8â-i spună cite ceva, acestui om atît de iubit de ei
Foto : AGERPRES

La ca772znwZ ' 
cultural 

din Satul Nou, 
raionul Medgidia^

Foduș Viorel și Oprișa Doru sînt pasionați de arta migă
loasă a filatelie!

Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști a demonstrat între al
tele cît de prețioasă este comoara 
pe care o reprezintă experiența 
fruntașilor agriculturii socialiste, 

lată de ce raspîndirea experien
ței colectiviștilor fruntași este o 
preocupare de cea mai mare im
portanță a căminului cultural. Cînd 
pe scena căminului sînt sărbătoriți 
fruntașii gospodăriei colective, 
totdeauna înconjurați de dragoste 
și atenția oamenilor din sat, se 
creează nu numai o atmosferă de 
prejuire pentru cei’ mai vrednici 
membri ai gospodăriei colective, 
dar mai ales un prilej minunat ca 
aceștia să-și împărtășească meto
dele lor de muncă, ceea ce con
stituie desigur un îndemn și pen
tru ceilalți să le urmeze exemplul.

★.
Ne găsim în Satul Nou din 

raionul Medgidia.
O gospodărie coleclivă puter-

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului 

Romîn, al Consiliului de 
Republicii Populare Romîne și al poporului romîn vă trans
mitem dv. și, prin dumneavoastră întregului popor sovietic un 
călduros salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 14-a aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

în cei 14 ani care au trecut de Ia semnarea Tratatului, priete
nia trainică, colaborarea frățească și alianța de nezdruncinat 
dintre țările noastre s-au dezvoltat neîntrerupt și multilateral.

Muncind cu întreaga lor energie creatoare pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, pentru desăvîrșirea construcției socialiste, oa
menii muncii din țara noastră acordă o înaltă prețuire ajutoru
lui internaționalist primit din partea Uniunii Sovietice.

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

Profund atașată ideilor nobile ale păcii și prieteniei între 
popoare, Republica Populară Romînă sprijină întrutotul lupta 
perseverentă a Uniunii Sovietice pentru preîntîmpinarea unui 
nou război mondial, pentru întărirea continuă a unității șl forței 
lagărului țărilor socialiste.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră șl 
marelui popor sovietic prieten, noi și strălucite .victorii în în
făptuirea grandiosului Program de construcție a comunismului, 
în lupta nobilă pentru apărarea păcii.

Să trăiască în veci prietenia trainică și alianța de nezdrun« 
cinat dintre poporul romîn și poporul sovietic I

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoreso Romîn, 

președintele Consiliului 
de Stat

Republicii Populare Romîne

Central al Partidului Muncitoresc 
Stat, al Consiliului de Miniștri al

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Experiența înaintată 
larg popularizată

La gospodăriile colective 
fruntașe în dezvoltarea secto
rului zootehnic din Salonta, 
Mădăraș, Sîntana, din regiu
nea Crișcma, au avut loc zi
lele acestea schimburi de ex
periență cu brigadieri, zooteh
niști si mulgători de la gospo
dăriile colective din Caporal 
Alexa, Ianoșda, Bicaciu și 
Cefa — unități mai tinere și 
cu mai puțină experiență în 
creșterea animalelor. Mulgă
torii fruntași le-au arătat oas- ] 
peților cum au obținut 3.300— 
4.000 L lapte de la fiecare 
vacă. Experiența acestor 
G.A.C. fruntașe constituie un i 
ajutor prețios pentru tinerele 
gospodării în aplicarea celor 
mai bune metode în creșterea -d:i 
animalelor.

In regiunea Crișana, popu-

larizarea experienței înaintate 
în creșterea animalelor și în 
sporirea producției lor, a îm
brăcat forme multiple. La că
minele culturale, colțurile ro
șii, precum și la stațiile de ra
dioamplificare, se organizează 
săptămînal „Tribuna fruntași
lor din sectorul zootehnic*. Cu 
acest prilej Ingineri și briga
dieri zootehniști, îngrijitori și 
mulgători fruntași din gospo
dăriile colective cu un puter
nic sector zootehnic împărtă
șesc din experiența lor în spo
rirea producției de lapte și 
lina, în selecționarea și îngra- 
șarea animalelor.

(Agerpres)

-----

Sărbătorirea
colectiviștilor fruntași

nică ale cărei clădiri se ridică 
semețe cu acoperișuri sclipind în 
soare ; în centrul satului, cămin 
cultural, cinematograf, bibliotecă, 
toate noi. Marea majoritate a ca
selor sînt de asemenea noi. Satul 
își merită 
este nou.

Căminul 
primitor 
sute de locuitori la acțiuni cultu
rale atractive și interesante.

într-una din serile de iarnă în 
sat se simțea un freamăt deosebit. 
De o săptămînă afișe mari la sfa
tul popular, cooperativă, școală, 
bibliotecă vesteau o nouă mani
festare : sărbătorirea colectiviștilor 
fruntași.

Conducerea căminului, îndruma
tă de comitetul comunal de partid 
și ajutată de consiliul de condu
cere al gospodăriei colective și 
de organizația U.T.M., a pregătit 
minuțios această manifestare. De

cu adevărat numele :

cultural își deschide 
porțile invitînd zilnic

asta fa poți convinge de cum pă
șești pragul căminului cultural. Pri
virea îți este atrasă de inscripții 
ca acestea : ,,Bine aji venit, dragi 
tovarăși, la sărbătorirea fruntașilor 
gospodăriei colective44 sau „Ex
periența fruntașilor gospodăriei 
colective a dovedit că prin apli
carea metodelor agrotehnice înain
tate, se pot obfine, în condițiile 
specifice ale comunei noastre, 
sporuri de 400—500 kg grîu și
600—700 kg porumb boabe la 
hectar față de producția medie**. 
Au fost, de asemenea, întocmite 
grafice și fotomontaje înfăjișînd 
unele aspecte ale gospodăriei 
colective. De pildă, un grafic ne 
arată că dacă în 1954, anul în
ființării gospodăriei, fondul 
bază a fost de numai 76.000 lei, 
— astăzi el a ajuns la 2.645.000 
lei. Alt grafic arată creșterea pro
ducției medii la hectar la princi
palele culturi; un fotomontaj în*

de

fățișează aspecte din sectorul zoo
tehnic (vaci și porci de rasă, 
cîrduri mari de păsări), alt foto
montaj redă aspecte din sectorul 
legumicol. Totul este prezentat în 
mod viu, concret, cu date și fapte 
grăitoare.

Sic
Seara, căminul cultural era tic

sit cu lume. j,Au să vorbească 
fruntașii noștri4* mergea vorba 
de la unul la altul. „Uite-i colo, 
în rîndul întîi, cu familiile**. „Uite 
și dincoace fotografiile lor pe 
panou**.

După cuvîntul introductiv al 
directorului căminului cultural, 
președintele gospodăriei colecti
ve, Oprea V. Neagu, a făcut un 
scurt istoric al dezvoltării gospo
dăriei punînd accentul pe cele 
mai nor realizări în care s-au con
topit strădania, experiența și en
tuziasmul tuturor colectiviștilor și 
în primul rînd ale celor mai buni.

„Știm cu toții — a spus el — cS, 
dacă cu ani în urmă producția de 
grîu nu trecea peste 800—900 kg 
la hectar, iar cea de porumb rar 
se întîmpla să ajungă la 1200 kg 
boabe, în anii noștri, ai înfloririi 
gospodăriei colective, producția 
de grîu obișnuită este de 2000— 
2200 kg la hectar, cea de porumb 
2.500—3.000 kg boabe, de porumb 
siloz 30.000—35.000 kg la hectar. 
La înființare — a continuat pre
ședintele — nu aveam nici o sin
gură vacă de lapte, astăzi avem 
200 și șeptelul nostru se dezvoltă 
continuu. In 1961 valoarea zilei 
muncă a ajuns la 40 de lei. Asta 
va însemna desigur alte case noi, 
alte garnituri de mobilă, alte apa
rate de radio, biciclete etc. Pe

A. BĂRCANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Se pregătesc 
producții sporite 

de legume
Gospodăriile colective din 

regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară fac intense pregă
tiri în vederea obținerii unor 
producții sporite de legume. 
Pînă acum ele au construit 
încă 3.000 mp de răsadnițe, 
au însămînțat 30 la sută din 
suprafața prevăzută pentru 
culturile timpurii, iar pe te
renurile destinate cultivării 
legumelor în cîmp au trans
portat 75 Ia sută din cantită
țile de îngrășăminte naturale 
prevăzute.

Anul acesta pentru aprovi
zionarea cu legume a popu
lației din orașele și centrele 
muncitorești ale regiunii, uni
tățile agricole socialiste mă
resc cu 21 la sută suprafața 
cultivată cu aceste culturi. în 
perioada de iarnă și primă
vară gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective 
produc în sere aproape 60.000 
kg de roșiii castraveți, ardei, 
conopidă, salată, ceapă și alte 
trufandale.

(Agerpres)



Bilanțul
primului semestru
la școala serala

acă treceți 
odată prin 
diaș, 
pentru cîteva ore 
la „Vitrometan“. 
Vom fi bucuroși 

să vă arătăm fabrica noastră, 
felul cum iau naștere cele 
peste 1.200 sortimente din 
sticlă. în hala cuptoarelor, 
din masa de sticlă incandes
centă, sticlarii cu mîini inde- 
mînatice lucrează cele mai 
diferite obiecte de uz casnic. 
De aici, acestea pornesc mai 
departe în secțiile prelucră
toare : șlefuit, pictură, gra
vură etc.

în fabrica noastră lucrează 
un număr mare de tineri. Ma
joritatea au absolvit școala 
profesională, unii școlile de 
maiștri, alții au învățat me
seria, ehiar aici, de la munci- 

o ‘

vre-
Me- 

opriți-vâ

bogată

au 
la

tori mai vîrstnici, cu 
experiență în arta 
sticlăriei. Condi
țiile minunate de 
muncă și învăță
tură ( 
partid, 
nostru 
popular 
un larg 
rîndul 
clari, 
cerut 
serală, 
necontenit 
cultură generală, 
cesta numărul seraliștilor a 
trecut de 80 de tineri. Condu
cerea întreprinderii noastre, 
împreună cu organizația 
U.T.M., sub îndrumarea per
manentă a organizației de 
partid, s-a ocupat îndeaproa
pe pentru a crea tinerilor 
condiții optime de învățătură 
ca aceștia să se poată pregăti 
temeinic, să-și îmbogățească 
necontenit cunoștințele. încă 
de la începutul anului școlar 
1961—1962 muncitor ii-elevi 
care urmează clasele a IX-a, 
a X-a, a Xl-a au fost repar
tizați pe schimburi în așa fel, 
ca în fiecare după-amiază să 
poată merge la școală. Mun
citorilor- elevi din clasa a 
VIII-a, fiind în număr mai 
mare, li s-a creat posibilitatea 
să meargă la școală diminea
ța sau după-amiază, în func
ție de tura în care lucrează. 
Astfel, toți tinerii care 
fost înscriși anul acesta 
școala serală au posibilitatea 
să frecventeze regulat cursu
rile.

Acum, primul semestru al 
anului s-a încheiat. Majorita
tea muncitorilor-elevi de la 
fabrica noastră au obținut 
medii bune. în tot timpul se
mestrului comitetul U.T.M. pe 
fabrică și birourile organiza
țiilor U.T.M. pe schimburi 
s-au ocupat îndeaproape de 
muncitorii-elevi, au urmărit 
frecvența la școală, felul cum 
se pregătesc aceștia, luînd 
măsuri eficace pentru reme
dierea unor deficiențe consta
tate. Citeva exemple: încă de 
la începutul anului școlar, ti
nerii Ioan Turcă, Ion Mihăl
tan și loan Baci de la secția 
cuptoare, după ce au frecven
tat-o cîteva săptămâni, au în
cercat să se retragă de la 
școală, Intîlnirea cu matema
tica și chimia după ani de 
zile, i-a făcut sa dea înapoi. 
Biroul organizației U.T.M. pe 
schimb, al cărui secretar este 
Ion Grosu, a stat de vorbă cu 
fiecare dintre ei. S-a consta
tat astfel că acești tineri tre
buie ajutați mai mufi la ma
teriile respective. Cu aceștia 
s-au organizat în fabrică ore

create de 
de statul 
democrat- 
au avut 

j ecou și în 
tinerilor sti- 
De aceea mulți au 
să urmeze școala 

să-și îmbogățească 
cunoștințele de 

In anul a-

Oră de legumicultura la 
Centrul școlar agricol din 

comuna Vidra

Foto : AGERPRES

Eduardo de Filippo nu este nu
mai autorul melodramelor cunos
cute spectatorului nostru : „Filu- 
mena Marturano“ și ,,Napoli, ora
șul milionarilor44. Opera popu
larului dramaturg italian repre
zentat astăzi cu succes pe sce
nele lumii cuprinde valori artisti
ce profunde, cum ar fi : „Bles
tematele fanfome“ ori „Min
ciuna are picioarele lung/ 
(ca să nu amintim decît alte două 
piese jucate la noi), în care cri
tica societății burgheze capătă 
generalizatoare sensuri filozofic*. 
Creația se impune în primul rind 
prin ascuțimea observației rea
liste asupra lumii contemporane, 
împărțită de autor în : ob actul 
satirei sale, clasele ce sus și o- 
biectul simpatiei, înțelege- sa e: 
masele largi populare.

Scrisă în 1956, piesa „De Pre
tor* Vincenzo“ n-a putui f: rep*e- 
zentafă în țara dramaturgului pen
tru că a intervenit energic cen
zura Vaticanului. Ce i-a iritai in
tr-o asemenea măsură pe ideolo
gii catolicismului, incit să Werzr 
că o comedie ? Persiflarea, *■ 
parent ușoară, a raiului văzui in 
coșmarul unui muribund ca o 
somptuoasă „loggia*4 modernă, 
în care sfinții circulă plictisiți, cu 
gheață pe cap, după un chef dis
tins cu whiski și cha-cha ? In care 
un dumnezeu mahmur își dictea
ză hotărîrile capricioase unor în
geri cu peruci argintii și mașini 
portative de scris cu cfape din 
nylon ? Or, faptul că un sfînt or
golios, spre a nu-și știrbi autori
tatea în protipendada cerului, in
tervine pe lîngă Domnul pentru 
ca hoțul care-l luase pe pămînt 
drept protector spiritual să fie 
primif printre „drept credincioși4*? 
Asemenea „răutăți" la adresa ce
rului sînt astăzi răspindite și Va-

de meditație. Și la școală s-a 
stat de vorbă, in acest sens, 
cu diriginta claselor și cu 
unii profesori. Acum, la Sfâr
șitul semestrului, tinerii loan 
Turcă, loan Mihăltan și lean 
Baci au obținut medii bune 
la toate obiectele. Dacă cum
va le amintești că in urmă 
numai cu citeva luni au vrut 
să renunțe la școală, au să-ți 
spună: „Intr-un colectiv
ca al nostru, plin de gri
ja tovărășească față de fie
care membru al său nu se 
putea intimpla una ca asta ". 
Prin vizitele făcute la școală 
s-a văzut 
elevi din 
pregătesc 
luind astfel note la limită F 
chiar sub limită. Această pro
blemă a constituit subiectul 
unei adunări generale D.T.M. 
Prin referatul prezentai, bi

că unii muncitori- 
schimbul 1 nu-și 

temeinic lecțiile.

Ne scrie 
postul de corespondenți ToIunUri 

de la Fabrica nYitromeun-Mediiș“
roul organizației de bază 
U.T.M a informat c-d-M-ra 
generală despre felul e-m 
vață și se comportă mu^ăzo- 
r ii-elevi la școală. Tinerii 
care au luat cuvir.tul c- «ro
tat că, deși majoritatea mnn- 
citorilor-eleri învață bine, 
mai sini unii cere nu fac cin
ste brigăzilor in care '.ucrea- 
ză, organizației U.TAf. De 
exemplu ținând Dumitru 
Munteanu, și el elev, a ufăteă 
că Ion Mija, deși are man po
sibilități să învețe, nu o face. 
Și ceilalți tineri eare au iuâ 
cuvintul și-au arătat nemul
țumirea față de felul cum se 
comportă acest tinăr la kgg- 
lă. La cele spuse de utemiști, 
de tovarășii lui de muncă, ti- 
nărul Ion Mija w gindit 
mult. Cei care-l criticaseră 
au avut dreptate. El, la școală 
reprezintă și brigada »» care 
lucrează. Nu a trecut mult de 
la această adunare generală 
U.T.M. și tinărul 
s-a schimbat, 
la învățătură 
in producție.

în fabrică, 
sînt tinerii care învață. Toți 
membrii brigăzii de producție 
a tineretului condusă de Eu
gen Cazaris au luat hotărîrea 
să urmeze școala serală. Ast
fel, ei și-au îmbunătățit și fe- 
Iul in care muncesc avind un 
bagaj de cunoștințe mei bo
gat, ajutindu-se totodată reci
proc și la învățătură. După 
orele de producție, membra

Mija Ion 
Acum, e frumaș 
și bineînțeles și

tot mal mulți

..DE PRETORE VINCENZO"
ficanul nu mai poe*e s^m*
săgeți'or care-și indr«sorâ «c-- 
jișuf asupra ,.?wio- ao- «s sscr* 
persoane", chiar ir* m vst •- 
minamente papal Ce • siănăt ă»- 
oignarea prea onorar» <e«or *ș* 
dericale a fost «Bă pro-
fund al satirei care d&xjcri fe- 
suși caracreru! oe t-acuac?«e co- 
mercîaiâ ai adu - ret>g.cs 5* ge- 
nere, încheiaf intre Ptsercă p 
enoriașii să. Gnd
zunare s» bottrișK
cer/e" fi merg pros-, sâ se fe- 
credințeze proiecre
care să- scos-2 in ce e pe 
cei doîdora ee ban. ia ser -no 
el, drept recompensă re
noveze statu a s*‘—- - ș> să- 
aprindă luminări, spec-*-c-_ se 
amuză copios. Dar in?e«9* « 
cele din urmă că, — depare oe 
a fi o simplă cor.ver: e spr-_a- 
ă — scena „discuției- I* De 
Pretore cu statuia s*’"*— tes.» 
— scenă foarte frumos pusă in 
valoare de că*re colectivul Tea
trului Tineretului care a moe-a* 
recent piesa lui De Filippo — v- 
zează undeva mai departe. ca 
descoperă esența filozofică reac
ționară a problemei religioase 
care se dovedește în u * râ in
stanță un tîrg meschin Inche a? 
intre îno vidul păcătos și cumce- 
zeirea care ar fi capabilă să-l ab
solve de or ce »,crimă mcraîă“ 
acuzată în Decalog dacă cel cre
dincios plătește b 'e biserici . 
Mai mult decît afîf, în cadrul afa
cerii încheiate între ce'e două 
părți — î?i imaginează candid, 
•roul — Ir w au fost

d* pcrera de la Casa pionierilor din Bacău
Foto : N. STELORIAN

Sărbătorirea colectiviștilor fruntași

I n e x curși

EUGEN 5AIXMMAMC
Uixseăee 

iox sucit 
mder 

\TCOLKE SECÂȘEAX

expuse de la începu* desch s 
condițuie. cel care trșează, ne 
respecă ..regulile jocuhx" es*« 
sfwâu^ iar cei dmtd e tocmai ho- 
7-1 ta ce poshră râcolă puoe 
De F 00© ,.5acra autoritate* *- 
o-c-'ne-o pe scenă „ia parte- cu 
cș*«gua tfui gămarl— Și as*a 
’-că o-e^unge. Indifererrtă ia sufe- 
- -^ee camerror, dhrimtaiea de 
ghips a_~s- respectă îndatoririle 
șa Bu-1 ferește oe cel virtuaimente 
orc-e r, ce gionfui fi*»cpo«anjlui 
Z'âGa*. Spirt reve«J-catv, napo- 
-andl nos*n* »,-r>ge pini «a cer

aca reauiate a individjtui fri con- 
e *■• soc e*ă- capda ste. Pe 
pipgji txw . n»e»ege- “ cu raid, 

ce ■ - bruia oe
paiul de spdal wde delirase, au- 
rmd vocea poHoridu ven t să-l 
ancse*eze ce-*', furt. Iluziile sale 
paraexs-ace se năru e deodată. 
De Pre'-o-e '’’eace că dacă ar 
HB f*-*- ptdea deveni aftcpva decît 
oensor-a-j permanent ei inchiso- 
-1 cn or>ș_ -rr orarilor. Visul 
sâu oe îmbogățire, de păfrunde- 
-e în rind.s protipendadei (pentru 
că, pe-sca»; eomp-ez. eroul hi

CRONICĂ TEATRALĂ

ca să i se facă dreptate. Nu se 
oca** ăsa tras pe steară nici 
—ăcar de Domnul Dumnezeu. Ce, 
ei n-e jucat cmstd ? N-a renovat 
ssa%» a, n-a cumpărat după fiecare 
portofel pe care — îi placa s-o 
creadă — i Fe scos in cale sfîntul, 
c e o luminare ? Și akmci, după 
ce a fost ucis fără prevenire, să 
nu pc-2'â măca- să șadă de-a 
c-eac*» Tată j , iafruptindu-se în 
=e«- d n btmăiâțite care i-au fost 
refuzate pe pămînt ? Dacă s-ar 
opri a-cr, sp • tuala comedie anti- 
-e gioesă ar desnonstra, cu o 
strălucitoare vervă, felul în care 
un sănătos spirit popular și-ar 
cuceri cu inteligență în cer drep
tul răpit pe pămînt. Satira ar lua 
o turnură fantezistă, alegorică, 
dacă n-ar fi zguduitorul final ca- 
re-l reeduce pe spectator h frr

De Flippo ar* această trăsătura ne
gativă) nu s-ar putea reefiza nici
odată. N ci măcar în cadrul aces
tei ultime miecimi cu care amă
gesc cei bogați pe cei săraci 
pentru a-i fac* supuși : egalita
tea în viefa de apei. De F ppo a 
creat prin acest Vmcenzo De Pre
tore care stă ÎR centrul comediei 
sale tragice, un erou contradicto
riu, cu o problematică oarecum 
diferită de cea a personajelor în- 
tîlnite în teatrul său. In interpre
tarea in*eîigen*ă a iui Horin Va- 
slliu, spirnualul hoț de buzunare 
apare nu numai victima mistifi
cării re igioase și a condițiilor 
mizere care împing în societatea 
capitalistă pe unii indivizi spre 
acest soi de ocupație; el este 
în aceiași timp victimă a miraju
lui îmbogățirii, miraj ce viciază

-oor-jefa erătur .or adinei, a
se căr rrfelor natura'e
P zr ~ ce, a efectuării la timp a 

. ți prăși tuf ui.
Când • început să vorbească 

s-jl Jon Popa, cei de fafă 
î -eu Mrt că acest tinăr fruntaș 
ia creș-e ea animalelor a obținut 
n 1961 o produefie de 2.400 litri 
do lapte de la fiecare vacă furaja- 

acjc‘-d gospodăriei un venit 
ar«joi de peste 100.000 lei. Se- 
crr-J î în primul rind hrana — 
are ă e'. Ne-am asigurat cîte 10 

porjmo-sHoz de fiecare vacă, 
■ar vara am organizat bine pașu- 

Apoi hrănirea, curățatul, 
rJ au fost făcute la ore fixe. 

**j voi găsi liniște — a spus tî- 
.•Aroi fruntaș Ion Popa în aplauzele 
as !*•—• — p‘nă ce nu voi ști
ci tecare vacă din gospodăria 
“oer-â ■ ajuns să dea cel puțin 
c*e 3 000 tri de lapte anual".

e

chiar și s^rftete^e unor oameni can
dizi, împingindu-i kitr-un grav im
pas mo-al.

Tinărul regizor Dmu Cernescu a 
ferit cu maturitate colectivul ac
toricesc de o interpretare super
ficială a taxiului care te putea 
fura prin străiucree, virtuozitatea 
replicii. Spectaco ul dirijat de el 
a reușit să pună în evidență deo
potrivă, corned a și drama din 
viața personajului contradictoriu, 
amestec de bune intenții și fa
tala consecințe, V.ncenzo De Pre- 
tore. Fără a îngreuna verva poe
tică și sarcastică a piesei, stimulat 
de ingenioasa viziune plastică a 
pictorului Jules Perahim, specta
colul limpezește înțelesurile mai 
grave ale opere. Intitulate de au
tor, cu o modes:.* ce nu trebuie 
să inducă în eroa-e, ,,comedie în 
dotă părți-. Sfirșitul spec
tacolului impune o dee impor
tantă pentru înțelegerea mesaju
lui piesei : impasul in care îm
pinge societatea capitalistă și 
complicea ei, biserica, tineretul 
credul și naiv.

Rostită cu sobrietate patetică, 
ultima replică • Ninucciei (lo
godnica lui De Pretore care ne
reușind sa-și salveze moral iubi
tul, cu ajutorul religiei în care 
crede, rămîne total descumpăni
tă în fața vieții pentru că n-o în
țelege și nu vede nici o altă 
ieșire), răsună în întunericul sce
nei ca un deznădăjduit strigăt o- 
menesc. E drept, autorul nu poa
te Indica Ninucciei catea pe 
care măcar ea, dacă Vincenzo nu

alt moment emoționant : un 
de utemiști din sală, după

Un 
grup ce oferă flori fruntașilor, adresea
ză prin glasul secretarului organi
zației U.T.M., tovarășul Dinu Luca, 
un cald cuvînt de felicitare sărbă
toriților.

— Felicităm din toată inima pe 
fruntașii recoltelor bogate — a 
spus secretarul organizației U.T.M, 
— și ne luăm angajamentul în 
fața organizației de partid că noi, 
utemișiii, nu vom precupeți nici 
un efort, vom contribui cu tot 
entuziasmul, cu toată puterea 
noastră de muncă la înflorirea gos
podăriei colective.

Numeroși colectiviști din sală 
s-au ridicat la cuvînt, împărtășind 
fiecare din experiența proprie. în 
felul acesta, seara dedicată frun
tașilor a luat caracterul unui larg 
schimb de experiență.

După discuții, a fost prezentat 
și un program artistic. Trebuie să 
spunem însă că acesta nu a fost 
aproape de loc orientat spre 
obiectul festivității deoarece în 
afara unei poezii dedicate sărbă
toriților de Nicolae Radu de la 
Casa de cultură din Cernavodă, 
programul nu a mai cuprins nici 
o referire la viața și munca frun
tașilor. Și cîte nu s-ar fi putut 
face ? S-ar fi putut alcătui un pro
gram de cîntece legate de viața 
și munca colectiviștilor fruntași, 
s-ar fi putut recita poezii care 
vorbesc despre viața cea nouă ce 
pu'sează astăzi pa tot întinsul pa
triei ; brigade artistică de agitație 
ar fi putut dedica un program 
soec a. sărbătorii or ca și altor 

•1 gospodăriei.
Ere -rcoctestab’J că un pro

gram artistic bogat și judicios în
tocmit ar fi contribuit la reușita și 

oeo- nă a manifestării.

Răspumînd 
invitației 
tinerilor

Da tnițiadra comisiei tine
rilor intelectuali de pe lingă 
mcția de propagandă a Comi
tetului raional U.T.M. Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej din Capi
tali s-a organizat la Casa de 
adtisri din raion o intilnire 
cu academicianul Eugen Ma- 
coaKk» — directorul Institutu
lui de biochimie al Academiei 
R.PK și tineri intelectuali și 
muncitori din raion.

Expunerea tovarășului aca- 
denucian Macovschi, intitula
tă „Apariția vieții pe pămînt 
fu lumina ultimelor cercetări 
științifice* precum și mate
rialele demonstrative folosite, 
«u fost urmărite cu un deo
sebit interes de cei peste 600 
da tineri parti ci panți.

M. VIDRAȘCU

mei poete, ar trebui să meargă, 
ceea pe care au și găsif-o mulți 
tineri dsn țâr e capitaliste. Dar 
el își eoues eroina pînă în pra
gul îațetegeru zcuc—'oarei reali
tăți sooae p a refuzării ei hotă- 
rîte: Nu I eșa nu se poate I Nu 
pom* n *ș« I Actoța, Magda Po- 
pov-cî, .a primul e- rol, a desprins 
din personaj’ său nu numai pros- 
oe* "nea morală a tinerei munci
toare șj farfa P» care i-o dă dra
gostea, dar *0 ace ași timp slăbi
ciunea fetei, viciimă și ea a mi
tului reng». Cu candoare, con
vinsă că aceste e unicul drum du- 
cind spre c nste, Nmuccia ' gre
șește profund c-'ed își îndeamnă 
iubitul să ceară pnxec; a unui 1
sfînt care să-l fe-ească de rele.
Pericolul mist.cxsrr.u-- , impir
câțiiie Iui serioase, tndhnduale
și sociale apar sugerate cu preg
nanță în izbwt *_i speoaco! ce pe 
scena Teafru -* Tinereți* - .

Regizorul conauce cu mină si
gură colec-v- ce adori spre a- 
firmarea precisă a conc j ei so
ciale și umane a personajelor, 
chiar și a celor episodice. In ro
luri lucrate cu acurateța apar 
cu succes adori ca : N. Tomazo- 
glu (Don Ciro), Doina Tuțescu și 
Tudorel Popa (turiștii străini). Fio- 
rica Demion (portăreasa), Ion An- 
ghel (subcomisarul). Un rai paro
diat cu vervă, populat de figuri 
caricaturale desenate cu gravitate 
comică de către : Natalia Ar
se ne, Cicerone looescu, Mar
cel Gingulescu, N. Motoc, Ar- 
cadie Donos, completează armo
nios acest spectacol serios, lip
sit de artificii facile, care impune, 
pe calea comică specifică, conclu
zii utile tînărdui nostru spectator.

ALICE MÂNOni

Imbold 
spre noi 

(Urmare din pag. l-a) 

materiei prime, pentru reali
zarea de economii — se 
răsfrîng direct în viața de 
fiecare zi a întregului popor, 
făcînd-o mai frumoasă, mai 
îmbelșugată. Aceasta o dove
dește și faptul că venitul na
țional a crescut în 1S61 cu 
circa 10 la sută față de 1960 
și cu 22 la sută față de 1959. 
Măsurile luate de partid și 
guvern pentru ridicarea sala
riilor tarifare, precum și alte 
măsuri economice au dus la 
creșterea veniturilor tuturor 
categoriilor de salariați. Sala
riul real a crescut în 1961 cu 
4 la sută față de anul 1960 și 
cu 16 la sută față de 1959. 
Paralel a crescut în mod co
respunzător volumul desface
rilor de mărfuri.

Urmărind ridicarea pe toate 
căile a nivelului de trai al po
porului, statul nostru demo
crat-popular a cheltuit anul 
trecut sume însemnate pentru 
finanțarea acțiunilor social- 
culturale. în primii doi ani ai 
planului de 6 ani au fost atri
buite oamenilor muncii din 
fondurile statului un număr 
do 71.000 de apartamente din 
care 41.000 în 1961. S-a dez
voltat baza materială a învă
țământului și culturii. Numă
rul sălilor de clasă la școlile 
de cultură generală a crescut 
cu 3.700. S-au dat în folosință 
săli de cursuri și laboratoare 
în institutele de învățămînt 
superior, cămine studențești 
cu peste 11.500 locuri, cantine 
pentru circa 6.100 studenți. în 
anul școlar 1961-1962 au fost 
cuprinși în învățământul de 
toate gradele un număr de 
3.080.000 elevi și studenți. 
Toate acestea sînt expresia 
grijii părintești a partidului 
nostru pentru instruirea și 
educarea tinerei generații, 
pentru formarea unui număr 
mereu mai mare de cadre 
bine pregătite.

Oamenii muncii din întrea
ga țară au început noul an 
cu avînt sporit în lupta pen
tru realizarea cu succes a pla
nului pe anul 1962, cel de al 
treilea an al șesenalului. Anul 
1962 încheie prima jumătate a 
planului de șase ani. De rezul
tatele pe care le vom obține în 
acest an depinde într-o marc 
măsură înfăptuirea înainte de 
termen a planului de șase ani. 
Tineretul muncitor din patria 
noastră, mobilizat de organi
zațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid, este 
hotărît să lupte cu forțe spo
rite, alături de întregul popor, 
pentru înfăptuirea Directivelor 
celui de al IH-lea Congres al 
P.M.R.

Dezvoltând experiența bună 
obținută în anul care a trecut, 
organizațiile U.T.M. din indus
trie, transporturi, construcții,

O brigada fruntașa
Sînt 14 muncitori, toți ti

neri. Unii au absolvit de cu- 
rînd școala profesională. Și 
totuși despre acest mic colec
tiv, s-a dus vestea nu numai 
în Fabrica de încălțăminte 
„1 Maiu din Mediaș, ci în tot 
orașul.

Sala era arhiplină. Fuseseră 
invitați acolo de către comi
tetul orășenesc U.T.M., toți 
responsabilii brigăzilor de 
producție ale tineretului din 
oraș, tineri fruntași în muncă, 
ingineri, maiștri și tehnicieni. 
Vorbea Ion Rusu responsabi
lul brigăzii nr. 1 de la Fabri
ca de încălțăminte „1 Mai“. 
Vorbea simplu, firesc, despre 
felul cum muncesc și învață 
cei 14 tineri din brigadă, cum 
își organizează munca, cum se 
ajută unul pe altul.

în anul trecut această bri

Tovarășa Marcel Margareta de la Fabrica de blănuri „1 
Mai" din Oradea este o muncitoare veche și cu experiență 
în fabrică. Ea este recunoscută în secție pentru ajutorul 
pe care-l dă tinerelor venite mai de curînd în această 
muncă. Iat-o în fotografie dis cutînd cu Budoș Eteleo p« 

care o califică la locul de muncă

puternic 
realizări
trebuie să îmbunătățească con
tinuu munca politică de mobi
lizare a întregului tineret la 
întrecerea socialistă organizată 
de sindicate pentru înfăptuirea 
indicațiilor cuprinse în Direc
tivele C.C. al P.M.R. privind 
criteriile principale ale între
cerii socialiste. O atenție deo
sebită trebuie acordată în con
tinuare îmbunătățirii activi
tății brigăzilor de producție 
ale tineretului și posturilor 
utemiste de control. Antrenînd 
brigăzile în întrecerea pentru 
obținerea titlului de brigadă 
fruntașă, organizațiile U.T.M- 
trebuie să le ajute îndeaproa
pe în organizarea muncii, în 
stabilirea obiectivelor și în în
deplinirea întocmai a angaja
mentelor luate. în colaborare 
cu comitetele sindicatelor, or
ganizațiile U.T.M. au datoria 
să-i ajute pe tineri să-și ridice 
în permanență calificarea pro
fesională, mobilizîndu-i la 
cursurile organizate în acest 
scop și la alte forme de ridi
care a calificării.

Sarcini importante revin or
ganizațiilor U.T.M. de pe șan-, 
tierele noilor obiective indus
triale. Ele trebuie să mobili
zeze tineretul să participe ac
tiv la întrecerea socialistă 
pentru scurtarea termenelor de 
dare în folosință a obiective
lor respective.

Partidul pune în fața organ!-, 
rațiilor U.T.M. de la sate sar**, 
cina de a ridica la un nivel 
mereu mai înalt contribuția 
pe care o aduc, sub conduce
rea organizațiilor de partid, la 
terminarea colectivizării agri
culturii. în același timp, parti
cipând Ia lupta pentru întări
rea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective, orga
nizațiile U.T.M. să popu
larizeze larg învățămintele 
desprinse din lucrările Consfă
tuirii pe țară a colectiviștilor; 
să lămurească fiecărui tânăr 
de ce și cum să lupte pentru 
a contribui la realizarea în a- 
cest an a unor producții agri
cole, vegetale și animale, mult 
sporite. De pe acum trebuie 
luate măsurile necesare pen
tru a asigura o contribuție cit 
mai largă a tineretului la ob
ținerea unei producții de 5000 
kg. porumb-boabe la hectar, 
pe suprafețe cit mai mari, în 
condiții de neirigare. Membrii 
echipelor de tineret din brigă
zile de cîmp, tinerii din sec
torul zootehnic să fie îndru
mați spre ridicarea continuă a 
calificării, să fie ajutați să-și 
organizeze cît mai bine munca 
în vederea îndeplinirii exem
plare și depășirii sarcinilor ce 
le revin.

îmbunătățind întreaga mun
că politico-educativă și organi
zatorică, organizațiile U.T.M. 
vor face ca în acest an apor
tul tinerilor la îndeplinirea 
Planului de Stat să fie și mal 
mare, și mai însemnat.

gadă, care a primit titlul de 
fruntașă, prin aplicarea corec
tă a tiparelor a reușit să 
realizeze o economie de 
42.800 dm pătrați de piele 
din care se pot confecționa 
peste 3.500 perechi de pan
tofi. Dar anul acesta ? încă 
din primele zile, brigada a 
realizat însemnate economii. 
Numai în 20 de zile cei 14 ti
neri au economisit 1.400 dm 
pătrați de piele.

Pentru succesele obținute, 
ei au primit drapelul de bri
gadă fruntașă pe oraș. A fost 
un prilej de bucurie pentru 
cei 14 tineri dar și un îndemn 
de a lucra mai bine pentru 
ca încălțămintea lucrată de 
ei să fie tot mai căutată și a- 
preciată de cumpărători.

T. MARIOARA 
bobinatoare

Foto : N. STELORIAN



TELEGRAMĂ

Schi
„Cupa Dinamo” la schi a 

început sîmbătă la Poiana Bra
șov cu disputarea probelor de 
ștafetă. In timpul întrecerilor 
a nins ușor. Stratul de zăpadă 
măsoară 40 cm. Ștafeta 4 x 10 
km bărbați a fost cîștigată de 
echipa Dinamo în 2h52’12”, ur
mată de Cașa Ofițerilor Bra
șov — cu 2h59'13” și Olimpia 
3h06’30”.

Concursul echipelor femi
nine s-a terminat cu succesul 
schioarelor de la „Olimpia".

Patinaj
Pe stadionul Bislet din Oslo 

s-au deschis ieri campionatele 
europene masculine de patinaj 
viteză. Participă sportivi din 
U.R.S.S., Olanda, Finlanda, 
Suedia, Franța, Norvegia și 
alte țări.

Prima probă a campionatelor 
« 500 de m — s-a încheiat cu 
victoria patinatorului sovietic 
Evgheni Grișin care a realizat 
timpul de 40'’7'10. In urma lui 
8-a clasat tot un sportiv so
vietic, Boris Stenin (41’7HO) 
in timp ce actualul campion 
mondial Van Der Gr ie ft (O- 
landa) a ocupat locul trei la 
egalitate cu francezul Kou- 
prianoff (42”4!10),

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de a 14-a 

aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Popu
lară Romînă, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a trimis o tele
gramă de felicitare tovarășu
lui Comeliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe al 
R. P. Romine. Permiteți-mi, se 
spune în telegramă, să-mi 
exprim convingerea că prie
tenia sovieto-romînă se va 
dezvolta și pe mai departe 
spre binele popoarelor noas

La a 14-a aniversare a semnării Tratatului
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

între R. P. Romînă și U. R. S. S.
Cu prilejul împlinirii a 14 

ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între R. P. 
Romînă și U.R.S.S., în aula 
Bibliotecii Centrale Universi
tare „Mihail Emine scu“ din 
Iași a avut loc sîmbătă o a- 
dunare organizată de Consiliul 
regional A.R.L.U.S.

Au participat numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință, artă și cultură.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Niculi, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S. 
Despre importanța Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între R. P. 
Romînă și U.R.S.S. a vorbii 
prof. univ. Cristofor Simiones- 
cu, membru corespondent al

Tineri și tinere de la sate!
A apărui „Calendarul țărănimii muncitoare pe anul 1962"

In cele peste 200 pagini ale calendarului găsiți: sfaturi, 
îndrumări practice privind îngrijirea culturilor, creșterea 
animalelor, pregătirea furajelor, sfatul medicului precum 
și alte îndrumări practice deosebit de instructive și folo
sitoare.

Calendarul bogat ilustrat mai cuprinde și numeroase 
pagini de literatură romînă și universală, rubrici de umor, 
curiozități științifice și altele.

Rețineți !
Calendarul țărănimii muncitoare pe anul 1962 îl puteți 

procura de la toate librăriile și magazinele cooperativelor 
de consum și difuzorii dc cărți de la sate.

A 14-a ediție a turneului internațional 

de fotbal pentru juniori

S-a stabilit ca cea de-a 14-a 
ediți? a tradiționalului turneu 
internațional de fotbal pentru 
juniori de la Viareggio să se 
desfășoare între 23 februarie 
și 4 martie. La turneu vor 
participa 16 echipe. De peste 
hotare vor sosi la Viareggio 
echipele Progresul București. 
Partizan Belgrad, Dinamo Za
greb, Dukla Praga, Racing 
Club Paris, F. C. Barcelona, o

Spartachiada de iarnă 

a tineretul ui

Pe pîitiile de schi, special 
amenajate, pe patinoare, ca 
și în sălile de sport din ora
șele regiunii Suceava conti
nuă întrecerile din cadrul pri
mei etape a Spartachiadei de 
iarnă a Tineretului. Pînă a_ 
cum, la etapa pe asociații au 
luat startul în regiune aproa
pe 80.000 sportivi din care 
peste 20.000 tinere tete, Cei 
mai mulți concurenți s-au în
trecut la probele de săniuțe, 
schi și șah. Frumoase rezul

tre și în interesul păcii și 
socialismului.

★
Cu același prilej Corneliu 

Mănescu, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P. Romine 
a trimis o telegramă de fe
licitare lui A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe ' 
al UJLS.S.

Folosesc această ocazie — j 
se arată în telegramă — pen
tru a vă ura noi succese in . 
activitatea dv. rodnică. de- 1 
dicată dezvoltării și în vii
tor a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările ' 
noastre, realizării politicii ex- ' 
terne leniniste a Uniunii So- , 
vietice, victoriei cauzei so- . 
cialismului și a păcii.

Academiei R. P. Romine, rec
torul Institutului Politehnic 
din Iași.

A luat cuvintul și prof. utlv. 
Ion Șandru, prorector dl Uni
versității „Al. I. Cuza".

★
Cu același prilej a avut loc 

o adunare și la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Cluj. 
Acad. Rdluca Ripan, preșe
dinta filialei Cluj a Academiei 
R. P. Romine, a vorbit despre 
prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre po
poarele sovietic și romîn.

Prof. univ. Ioan Baciu a îm
părtășit apoi impresii de ’a 
Congresul de biochimie care a 
avut loc la Moscova.

(Agerpres) 

echipă din R. P. Ungară și o 
a treia echipă din Iugoslavia, 
reprezentînd orașul Rijeka. 
Alături de aceste 8 formații 
vor evolua și următoarele e- 
chipe italiene: Juventus To
rino, A. C. Milan, Sampdoria 
Genua, Internazionale Milan, 
Lanerossi, Fiorentina, A. C. 
Torino și F. C. Bologna. Pro
gramul urmează să fie alcătuit 
săptămina viitoare.

tate în antrenarea tinerilor la 
competițiile din cadrul spar
tachiadei l-au obținut asocia
țiile sportive din raionale 
Botoșani, Rădăuți și Fălticeni. 
Asociația sportivă „Recolta" 
din comuna Mitocul Dragomir- 
nei se situează fruntașă pa 
asociațiile din regiunea Su
ceava. In această comună au 
participat pînă acum la între
cerile Spartachiadei de iarnă 
965 concurenți.

(Agerpres)

0 seară cultural-literară
Pe lingă cărțile de specia

litate, elevii grupului 
școlar metalurgic din 

Galați, viitori tehnicieni și 
maiștri, s-au deprins să îm
prumute de la bibliotecă și vo
lume de versuri. Poeziile lui 
Coșbuc, A’ecsar.dri, Arghezi, 
Beniuc și ale altor poeți cla
sici și contemporani sînt bine
cunoscute de elevii școlii. Ade
seori, in timpul liber, elevii 
recită cu căldură versurile în
drăgite.

Nu demult, eleva Geta 
Șchiopu- a rugat pe bibliote
cară să-i dea tot ce are în bi
bliotecă despre viața și opera 
lid Mihail Emm eseu. Peste d- 
teva zile avea să vorbească

■
 ra în toamna a-

nului o mie nouă 
sute patruzeci și 
unu... Trupele fas
ciste invadaseră 
Uniunea Sovieti

că. într-o noapte rece și plo
ioasă, un glonte stingher al 
agresorilor fasciști rănise 
grav un ostaș sovietic. An
drei Borzenko își pierduse 
cunoștința. După ce cu multă 
greutate își reveni constată 
că fusese luat în prizonierat. 
Pentru Andrei Borzenko via
ța se transforma acum intr-o 
lungă perioadă de suferință 
și umilință. După însănăto
șirea sa, care a cerut destul 
de mult timp, Andrei a încer
cat să evadeze de trei ori, dar 
de fiecare dată călăii naziști 
au pus mina pe el, supunîn- 
du-l la torturi îngrozitoare.

...Și nu peste mult timp An
drei Borzenko a fost adus 
lingă Weimar, intr-un lagăr 
al morții pe care fasciștii îl 
construiseră pe o colină în 
mijlocul unei imense și reci 
pădurit cu un scop bine defi
nit, încă din amil 1937... la 
Buchenwald...

litera „R“
Prizonierii sovietici au fost 

internați în barăci speciale 
împrejmuite cu 3 rînduri de 
sîrmă ghimpată. Condițiile de

PE SCURT
• La Casa de cultură a tine

retului din raionul Tudor Vladimi- 
rescu a avut loc o întîlnire la 
care au participat peste 400 de 
sportivi și sportive. Cu acest pri
lej, maestrul emerit al sportului 
Gh. Viziru a vorbit despre „Spor-, 
tul și educația fizică mijloc de 
menținere și întărire a sănătății 
oamenilor muncii“. Tov. Mar- 
dare, activist al clubului spor
tiv Flacăra Roșie, a prezentat apoi 
aspecte ale activității sportive de 
masă în raionul Tudor Vladimires- 
cu. în continuare a rulat două 
filme sportive : „Oameni pe 
gheață“ și „Fotbal pe glob".

• La campionatele mondiale 
feminine de handbal în 7 care 
vor fi organizate în R. P. Romînă 
anul acesta înfre 8 și 15 iulie 
și-au anunțat participarea 9 echi
pe reprezentative : U.R.S.S., Da
nemarca, R. D. Germană, Japonia, 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. S. Cehoslovacă și R.P. 
Ungară. Conform regulamentului, 
la campionate nu vor participa 
mai mult de 8 echipe. Federația 
internațională de handbal a sta
bilit ca două echipe din cele de 
mai sus care urmează să fie ulterior 
desemnate să susțină un meci pre
liminar. Echipa învingătoare din 
acest meci va căpăta dreptul de 
a participa la campionate.

• Campionatul unional feminin 
de șah se apropie de sfîrșit. 
Pînă acum s-au disputat 15 runde, 
In fruntea clasamentului aflî.ndu-se 
la egalitate Valentina Borisenko și 
lînăra Kușnir cu cîte 10*/2 puncte 
fiecare. Urmează apoi Zatulov- 
skaia și Togonidze — 10 puncte, 
Volpert și Rootare — 9 puncte, 
Tihomirova 9 (1) puncte, Voițak — 
9 puncte, etc. Pînă la încheierea 
competiției au mai rămas de dis- 
putaf 4 runde.

• Concursul inaugural la tenis 
de cîmp din acest an va începe 
luni 5 februarie în sala clubului 
sportiv Steaua (Cal. Plevnei nr. 
114), o dată cu disputarea prime
lor meciuri de simplu contînd pen
tru „Cupa de iarnă’*. Pe lista parti- 
cipanților figurează unii dintre cei 
mai valoroși tenismeni din țară în 
frunte cu Cristea, Bosch, Năsfase» 
Bardan, Julieta Namian, Eleonora 
Roșianu, Cristina Doboșiu și alții.

Luni probele se vor disputa în
tre orele 8 și 21.

• Federația de fotbal din
Uruguay a stabilit datele celor 
5 meciuri pe care urmează să le 
susțină echipa reprezentativă a
acestei țări în Europa. La 11
aprilie echipa Uruguayului va
juca cu R. F. Germană, la 17
aprilie cu R. P. Ungară, la 22: 
aprilie cu R. S. .Cehoslovacă, la 
27 aprilie cu U.R.S.S. și la 2 mai 
cu Scoția.

colegilor ei la o seară cultu
ral-literară, organizată de că
tre comitetul U.T.M., despre 
opera marelui nostru poet

Tot pentru această seară, 
elevii Vitoria Lărgeanu. Mar
tin Brang și Victoria Diaconu 
au învățat poeziile: „Lacul", 
„Crăiasa din poveste", lucea
fărul" și altele pe care le-au 
recitat

Pregătită din timp, de un 
larg colectiv de tineri, seara 
cultural-literară s-a bucurat 
de un succes bine meritat și a 
atras un mare număr de iubi
tori ai poeziei lui Eminescu.

MARCEL SCORȚARC 
lăcătuș

viață erau complet neome
noase, mîncare aproape de
loc. în schimb, zilnic, bestia
le schingiuiri. Prizonierii so
vietici s-au dovedit a fi insă 
oameni cu un neasemuit cu
raj, calm și forță. Ei au fost 
inițiatorii creării unui comitet 
internațional antifascist al de
ținuților din lagăr in scopul 
pregătirii unei răscoale ar
mate.

în sinistrul lagăr de con
centrare de la Buchenwald se 
aflau însă și nenumărați cri
minali, bandiți de rînd, odioși. 
Pentru a fi recunoscuți, ace
știa purtau pe braț un semn 
distinctiv: un triunghi ver
de, în timp ce deținuții poli
tici purtau un triunghi roșu» 
iar dacă erau prizonieri so
vietici li se adăuga și litera 
„R" (Russe).

Intre viața „verzilor" și cea 
a . joșiloru era o deosebire to
tală. „Verzii" aveau la dispo
ziție absolut totul. Nimic nu 
le lipsea. In plus, aceștia nu 
munceau, erau foarte bine a- 
limentați iar S.S.-iștii îi folo
seau drept „anchetatori" și 
inchizitori ai prizonierilor și 
deținuților politici. S.S.-iștii, 
plictisiți de orgiile ce le fă
ceau seară de seară, în goană 
după senzații tari, au inițiat 
un „spectacol original": o 
competiție de box între 
„verzi" (mulți dintre ei bo
xeri de meserie) și „roșii".

De respectarea planului de operații depinde in bună măsură 
calitatea produselor. Aurel Ardeleanu, responsabilul unei 
brigăzi de producție de la secția mecanică a întreprinderii 
Mecanice din Roman discută acest lucru cu alți membri 

ai brigăzii
Foto : AGERPRES

Programul spectacolelor 
de la 5 la 11 februarie

Sala Palatului R.P.R.
BĂRBIERUL DIN SEVIL

LA — vineri 9, ora 19,30 (spec
tacol prezentat de Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R.); 
SPECTACOL MUZICAL CO
REGRAFIC dat de Ansamblul 
de cintece și dansuri al Ar
matei — joi 8, ora 19,30; 
SFINTA IOANA — sîmbătă 
10, ora 19,30 (spectacol pre
zentat de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"); APUS 
DE SOARE — duminică 11, 
ora 19,30 (spectacol prezentat 
de Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiaie").

Sala mică a Palatului R.P.R.
RECITAL DE ARII, LIE

DURI ȘI DUETE dat de 
MAGDA IANCULESCU — so
prană, ELENA CERNEI - 
mezzosoprană. La pian: NI- 
COLAE RĂDULESCU — 
miercuri 7, ora 20; RECITAL 
DE PIAN dat de CONSTAN
TIN IONESCU VOVU și RE
CITAL DE VIOLONCEL : 
ALFONS CAPITANOVICI. 
La pian VICTORIA ȘTEFĂ- 
NESCU — vineri 9, ora 20; 
MUZICA DE-A LUNGUL 
VEACURILOR „Schubert". 
Cuvînt introductiv: I. C. Spi- 
ru — duminică 11, ora 18.
Teatrul de Operă și Balet el 

R.P.R.
CARMEN — marți 6, ora 

19,30; CAVALERIA RUSTI
CANĂ și PAIAȚE — miercuri 
7, ora 19,30; OEDIP — joi 8, 
ora 19,30 ; TRAVIATA — vi
neri 9, ora 19.30 ; SEARA DE 
BALET (Simfonia fantastică, 
Vals, Bolero și Seherezada)
— premieră — sîmbătă 10, 
ora 19,30; TRUBADURUL -
— duminică 11, ora 11 ; RI- 
GOLETTO — duminică 11, 
ora 19,30.
Teatrul de Stat de Operetă

.VĂDUVĂ VESELA — marți 
«, ora 19,30 ; LYSISTRATA
— miercuri 7. duminică 11, ora
19.30 ; VÎNZĂTORUL DE PĂ
SĂRI - joi 8, ora 19,30 ; DON 
PASQUALE — vineri 9. ora 
19,30; PLUTAȘUL DE PE

Firește, in urma tratamentu
lui neomenos — prizonierii și 
deținuții politici erau slăbiți 
in ultimul grad. Luați din la
găr, de la muncă și trimiși cu 
forța în ringul de box ei erau 
supuși unui măcel sadic, de 
nedescris. Acest gen de „box" 
era, bineînțeles, o nouă și ra
finată metodă pentru a umili 
și lichida pe deținuții politici 
(sovietici, cehi, polonezi etc.) 
de a se... dovedi trupelor hit- 
leriste că „rasa ariană" este o 
rasă superioară...

Apariția lui Borzenko
...La o ședință a comitetu

lui internațional al lagărului. 
Nikolai Simakov — conducă
torul politic al comitetului, 
spunea : „Trebuie să punem 
capăt odată și pentru tot
deauna acestor bestialități la 
care sîntem supuși. Sînt si
gur, tovarăși, că printre noi 
și printre deținuții altor na
ționalități se găsesc oameni 
puternici care vor putea da 
riposta cuvenită acestor be
stii cu chip de om".

Se putea oare găsi un om 
atît de puternic care să facă 
față unor boxeri profesioniști 
bine antrenați și excelent 
ghiftuiți ? Toți cei din lagăr 
știau că deținuții politici sînt 

BISTRIȚA — sîmbătă 10, ora 
19,30; ELIXIRUL DRAGOS
TEI — duminică 11, ora 10,30.
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale“, sala Comedia
REGELE LEAR — marți 6, 

ora 19,30 ; DISCIPOLUL DIA
VOLULUI — miercuri 7, ora 
19,30; OAMENII ÎNVING 
(spectacol televizat) — joi 8, 
ora 19,30; ÎNVIEREA — vi
neri 9, ora 19,30 ; ANNA KA
RENINA — sîmbătă 10, ora
19,30, duminică 11, ora 10; 
CIDUL — duminică 11, ora 
13; NAP ASTA — duminică 
11, ora 19,30.
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale", sala Studio
SICILIANA — marți 6, ora

19.30, sîmbătă 10, ora 15,30, 
duminică 11, ora 10; NĂ
PASTA — miercuri 7, ora 
19,30; BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT — joi 8, sîmbătă 10, ora
19,30 ; FIICELE — vineri 9, 
duminică 11, ora 19,30; TAR- 
TUFFE — duminică 11, ora
15.30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra1’

CUM VA PLACE — mier
curi 7, vineri 9, ora 19,30; 
PASSCAGLIA — joi 8, ora 
19,30; MENAJERIA DE STI
CLĂ — sîmbătă 10, ora 20 : 
RUSTICA *50—*60 — dumini
că 11, ora 10 ; MOARTEA U-• 
NUI COMIS VOIAJOR — 
duminică 11, ora 15 ; ÎNTOAR
CEREA — duminică 11, ora
19,30.

Studioul „Lucia Sturdza Bu
landra-

COPIII SOARELUI — marți 
8, ora 19,30 ; CRED IN TINE
— miercuri 7, vineri 9, sim- 
bătă 10, ora 19,30; MENAJE
RIA DE STICLA - joi 8, du
minică 11, ora 19,30; UN 
'ȚTRUGURE ÎN SOARE — 
duminică 11, ora 10.

Teatrul „C. L Nottara*, sala
Magheru

ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— marți 6, ora 19,30, dumi- 

atît de slăbiți incit mulți din
tre ei abia se mai puteau ține 
pe picioare.

Dar iată că intr-o zi, aido
ma unui vint cald, ușor, ce 
adie primăvara, comunistul 
olandez Harry Miteldoor, adu
se lui Mihail Levcenkov — 
șeful secției de propagandă a 
comitetului internațional al 
lagărului — o veste îmbucu
rătoare, plină de speranțe.

Mihail Levcenkov — spuse 
Miteldoor — într-o baracă se 
află un prizonier sovietic, pe 
nume Andrei Borzenko, care 
înainte a practicat boxul... 
L-am văzut dezbrăcat, făcîn- 
du-și gimnastica zilnică. In 
ciuda faptului că era foarte 
slăbit, se vedea că în trecut 
fusese sportiv. Ce părere ai?".

...Nu mult după această dis
cuție a urmat o alta între 
Levcenkov și Borzenko. An
drei era comunist. N-a stat 
mult pe gînduri. Acceptând 
din capul locului propunerea 
care i s-a făcut el știa de- 
acum riscurile, cunoscînd că 
bestiile fasciste nu se vor da 
în lături de la nimic.

Cum va putea oare slăbă
nogul, flămîndul de Andrei 
să-l înfrunte pe Schorsch, o 
namilă de om, despre care se 
spunea că rîvnea, nu de mult, 
la titlul de campion european 
profesionist? Fasciștii însă 
pregăteau totul, încet și cu 
sadism. în pauzele de apel al

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Muncitor, în 
numele întregului tineret din 
Republica Populară Romînă, 
a trimis o telegramă de feli
citare Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist al Uniunii Sovietice 
cu ocazia celei de-a 14-a ani
versări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Repu
blica Populară Romînă și U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. In telegramă se 
spune printre altele : „Tinere
tul țării noastre prețuiește și 
se bucură sincer de bogata 
contribuție pe care Comsomo- 
lul, toți tinerii și tinerele Uni
unii Sovietice o aduc la ob
ținerea succeselor uriașe în 
dezvoltarea continuă a indus
triei și agriculturii socialiste, 
în ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului 
sovietic". Mai departe, în te

Primirea ministrului Statelor Unite 
ale Americii de către Ministrul Afacerilor 

Externe
Sîmbătă 3 februarie, minis

trul Afacerilor Externe, Cor
neliu Mănescu, a primit în 
audiență pe noul trimis ex
traordinar și ministru pleni

nică 11, ora 10 ; CIOCÎRLIA
— miercuri 7, vineri 9, ora 
19,30; CIND ÎNFLORESC 
MIGDALII — joi 8, ora 19,30; 
PYGMALION — duminică 11, 
ora 15,30.

Teatrul „C. I. Nottara", sala 
Studio

SCANDALOASA LEGĂTU
RĂ DINTRE DOMNUL KET. 
TLE ȘI DOAMNA MOON — 
marți 6. sîmbătă 10, ora 20, 
duminică 11, ora 10,30; BĂ
IEȚII VESELI — miercuri 7, 
vineri 9, ora 20, duminică 11, 
ora 16 și ora 20 ; CINTĂ PRI
VIGHETORILE — joi 8, ora 
20.

Teatrul de Comedie

SVEJK — marți 6, joi 8, vi
neri 9, sîmbătă 10, ora 19,30; 
CELEBRUL 702 — miercuri 
7, ora 19,30, duminică 11, ora
15,30 ; PRIETENA MEA PIX
— duminică 11, ora 11 ; MI 
SE PARE ROMANTIC — du
minică 11, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești

HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
marți 6, ora 19,30, duminică

Cinematografe
S-a furat o bombă : Patria, 

București; Profesorul Mam- 
lock: Republica, Sala Palatu
lui R.P.R., I. C. Frimu ; Pri
mele încercări (seria a Il-a) : 
Magheru; Pretutindeni trăiesc 
oameni: Miorița ; In noaptea 
spre 13 : E. Pavel, 23 August, 
Volga ; Nu e loc pentru ani
male sălbatice : Lumina, Liber
tății ; Tom-Degețeiul • Maxim 
Gorki, V. Roaită, Donca Simo; 
O întîmplare extraordinară: 
Central; Salt spre glorie: 
Victoria, Gh. Doja, 16 Februa

deținuților, prin ironii obraz
nice, căutau să ațițe, să ener
veze.

Cu multe zile înaintea me
ciului, — în mijlocul platoului 
de adunare la apel a deținu
ților — totul era pregătit. Rin
gul era amenajat, avînd în 
colțuri două perechi de mă
nuși de piele a cite 8 unci. 
Sus, la cîțiva zeci de metri, 
cocoțați in gheretele lor de 
pază și pîndă, SS-ișiii de gar
dă supravegheau marea masă 
a deținuților.

lin med de neuitat...

și un măcel îngrozitor
însfirșit a început mult 

așteptatul dar inegalul meci. 
Schorsch voia să termine „a- 
cest joc" înainte de limită... 
Cum să-i reziste acest slăbă
nog mai mult de cîteva secun
de ? îl va face k.o. Ha, ha... 
ha l La primul schimb de 
pumni... Schorsch rînjea în

colțul gurii, căutînd lovitura 
decisivă. Prima impresie pe 
care ți-o oferea această luptă 
se asemăna cu un „joc" dintre 
o pisică și un șoarece... Din 
prima clipă însă prizonierii 
au văzut că Andrei are un 
joc excelent de picioare, mul
tă mobilitate în ring. Toate 
loviturile lui Schorsch, un a- 
devărat mamut, au fost cu 
multă abilitate fentate. Direc
ta de stingă în mănușa lui 
Andrei, croșeul de dreapta în 
același loc, upercutul trimis 
în vint... Cu toții își puneau 
întrebarea : va avea Andrei 
suficientă condiție fizică să-l 
eschiveze și în continuare tot 
așa ca pînă la urmă să-i expe
dieze cîteva lovituri în plin ? 
Schorsch observă numai decît 
că nu are de-a face cu un în
cepător. Ochii au început să-i 
lucească de furie. Fără să mai 
gîndească se năpusti cu o ură 
animalică asupra lui Andrei. 
Andrei a făcut o fentă scurtă

V. GRÂDINARU
I. OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 4-a)

legramă se arată : „Crescut ș! 
educat de Partidul Muncito
resc Romîn în spiritul atotbi
ruitoarei învățături marxist- 
leniniste, al principiilor inter
naționalismului proletar, ti
neretul patriei noastre nu
trește sentimente de dragoste 
profundă și trainică prietenie 
frățească față de eroicul Com- 
somol, față de marele popor 
sovietic". în încheierea tele
gramei se spune : „Cu prilejul 
acestei sărbători, noi vă urăm, 
scumpi tovarăși, ca împreună 
cu întregul popor, sub condu
cerea Partidului lui Lenin, să 
obțineți cel mai deplin succes 
și cît mai mari victorii în 
realizarea programului adop
tat de Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. pentru înflorirea 
măreței Uniuni Sovietice, spre 
binele și fericirea poporului 
frate sovietic și al întregului 
lagăr socialist, al oamenilor 
muncii de pretutindeni".

potențiar al Statelor Unite ale 
Americii, William A. Craw
ford, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de a. 
creditare.

11, ora 10 ; FATA CU PI
STRUI —- miercuri 7, ora
19,30 ; duminică 11, ora 15; 
VECINI DE APARTAMENT
— joi 8, ora 19,30 ; DOI TI
NERI DIN VERONA — vi
neri 9, ora 19,30 ; OAMENI 
ȘI UMBRE — sîmbătă 10, du
minică 11, ora 19,30.

Teatrul Evreiesc de Stat

JURNALUL ANNEI FRANK
— marți 6, sîmbătă 10, ora 20; 
CIRI BIRI-BOM — miercuri 
7, ora 20 ; UN MILION PEN
TRU UN SURlS — joi 8, ora 
20 ; MERCADET — vineri 9, 
ora 20 ; LOZUL CEL MARE
— duminică 11, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile

MARELE FLUVIU IȘI A- 
DUNA APELE — marți 6, 
ora 20 ; NILA — miercuri 7, 
ora 20; PIGULETE -f- 5
FETE — joi 8, ora 20, dumi
nică 11, ora 11 ; DE PRETO- 
RE VINCENZO - vineri 9, 
duminică 11, ora 20 ; PRIMA 
ÎNTÎLNIRE — sîmbătă 10, 
ora 20.

rie, Arta ; Dragoste de septem
brie : Tineretului; Stele în 
plină zi: Timpuri Noi; 
Caidul: 13 Septembrie ; Fata 
cu chitara : Cultural; Porto- 
Franco : Alex. Popov, M. Emi
nescu, I. Pintilie ; Bufonul re
gelui : 8 Martie; Război și 
pace (ambele serii): Grivița; 
Dquă vieți (ambele serii) ! 
Unirea ; Austerlitz: Alex. Sa- 
hia ; Cinei zile și cinci nopți: 
Flacăra ; Oameni pe gheață: 
T. Vladimirescu, 8 Mai; Ma
rinarul îndrăgostit: Munca;



MAREA PRIETENIE■flnuTTTTnl

a 4 februarie se 
împlinesc 14 ani 
de la încheierea 
Tratatului de prie
tenie, colaborare 
și asistență mu

tuală între Republica Popu
lară Romînă și Uniunea So
vietică. . Tratatul romîno-so- 
vietic, semnat puțin timp după 
cucerirea deplină a puterii de 
stat în patria noastră de că
tre oamenii muncii, a consfin
țit prietenia, alianța și colabo
rarea frățească indestructibilă 
care unesc popoarele romîn și 
sovietic.

In inimile tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră sînt 
puternio înrădăcinate simță
mintele de prietenie față de 
Uniunea Sovietică. „Marea 
prietenie” — așa numește po
porul nostru legăturile frățești 
romîno-sovietice. El nutrește 
o profundă recunoștință față 
dc poporul sovietic, ai căror 
fii, vărsîndu-și sîngele, au dat 
lovituri zdrobitoare hoardelor 
fasciste, au ajutat poporul 
nostru să se elibereze de sub 
jugul fascist. Poporul romîn, 
condus de partidul comu
niștilor, înfăptuind cu succes 
insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, și-a luat soarta în 
propriile mîinl, clădindu-și în 
libertate, în cadrul sistemului 
mondial socialist, viața nouă 
și luminoasă de astăzi.

Prietenia, alianța și colabo
rarea cu Uniunea Sovietică 
reprezintă pentru poporul ro
mîn un inepuizabil izvor de 
forță, progres și încredere în 
viitor. Viața însăși confirmă 
că prietenia cu Uniunea So
vietică corespunde celor mai 
fierbinți năzuințe și interese
lor naționale vitale ale poporu
lui nostru.

In Tratatul romîno-sovietic 
își găsesc o strălucită expresie 
relațiile de tip nou statornicite 
între țările lagărului socialist 
și bazate pe atotbiruitoarele 
principii ale marxism-leninis- 
mului și ale internaționalis
mului socialist, relații care a- 
sigură întrajutorarea tovără
șească și sprijinul reciproc, fo
losirea tuturor avantajelor u-

nității și coeziunii țărilor co
munității socialiste mondiale, 
în cadrul acestor relații, aju
torul multilateral, internațio
nalist acordat țării noastre, ca 
și celorlalte țări socialiste, de 
către Uniunea Sovietică, re
prezintă un puternic factor de 
progres. Bucurîndu-se de spri
jinul economic și tehnic de 
prim rang al Uniunii Sovietice, 
de colaborarea strînsă cu ce
lelalte țări socialiste, oamenii 
muncii din țara noastră au ob
ținut mari realizări în con
struirea noii societăți. Ca ur
mare a eforturilor oamenilor 
muncii, conduși de Partidul

Cu deosebită admirație ur
mărește poporul nostru, ală
turi de întreaga omenire, rea
lizările pline de măreție ale 
poporului sovietic în înfăptui
rea sarcinilor septenalului, în 
crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului, în dezvol
tarea fără precedent a științei 
și tehnicii, în ridicarea conti
nuă a nivelului material și de 
cultură al poporului sovietic. 
Aceste victorii mărețe, obți
nute sub conducerea gloriosu
lui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice reprezintă o contri
buție imensă la creșterea for-

condos ă de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, care a vi
zitat Uniunea Sovietică în 
vara anului trecut. Aceas
tă vizită rămîne înscrisă în 
istoria relațiilor romi no-so
vietice ca un eveniment de 
o mare însemnătate. In ca
drul marelui miting al 
prieteniei romîno-sovietice de 
la Moscova, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej 
liniat: „Partidele 
noastre merg cu 
neabătut, în cadrul 
socialist, pe calea 
leninismului, umăr

a sub- 
și țările 
hotărîre, 
lagărului 

marxism- 
la umăr,

14 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
intre R. P. Romină și U. R. S. S.

război mondial poate fi pre
întâmpinat prin eforturile u- 
nite ale tuturor popoarelor că
rora le este scumpă pacea. 
R. P. Romînă sprijină cu toate 
forțele inițiativele și propune
rile Uniunii Sovietice, care 
militează cu nesecată energie 
și tenacitate pentru preîntâm
pinarea unui război mondial, 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale, pentru dezarma
rea generală și totală și li
chidarea colonialismului sub 
toate formele sale. Totodată, 
statele lagărului socialist ur
măresc cu maximă vigilență 
uneltirile imperialiștilor, în
cercările cercurilor militariste 
reacționare de a ascuți încor
darea internațională și acțio
nează ferm spre a zădărnici 
uneltirile amatorilor de 
siuni din Occident.

Aniversarea încheierii 
tatului romîno-sovietic
juiește și în acest an întregu
lui nostru popor reafirmarea 
voinței sale ferme de a păzi ca 
pe unul din bunurile sale cele 
mai de preț, de a dezvolta și 
întări necontenit alianța, prie
tenia și colaborarea frățească 
cu Uniunea Sovietică. Tinere
tul romîn, alături de poporul 
nostru, transmite cu acest pri
lej gloriosului tineret sovietic, 
întregului popor sovietic, un 
fierbinte salut frățesc și le 
urează din adîncul inimii să 
dobîndească noi și mari vic
torii în măreața operă de con
struire a comunismului, în 
lupta nobilă pentru triumful 
păcii pe pămînt.

agre-

Tra- 
prile-

Aniversarea la Moscova 
a încheierii Tratatului

romîno-sovietic

In întîmplnarea 
alegerilor de deputați 

în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

Muncitoresc Romîn, în țara 
noastră se dezvoltă în ritm 
susținut toate ramurile indus
triei, crește agricultura socia
listă, se îmbunătățește conti
nuu nivelul de trai al poporu
lui. întregul nostru popor în
făptuiește cu însuflețire planul 
de 6 ani elaborat de Congresul 
al IlI-lea al partidului — mă
reț program de muncă și de 
luptă pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră. în primii doi ani — 
1960—1961 — ai planului de 6 
ani, sarcinile prevăzute în 
Directivele Congresului au 
fost îndeplinite și depăși
te. Volumul global al pro
ducției industriale a crescut 
în acești doi ani cu peste 35 
la sută. Și pe frontal transfor
mării socialiste a agriculturii 
s-au obținut succese impor
tante. După regiunile Dobro- 
gea și București, recent s-a 
încheiat colectivizarea agri
culturii și în regiunile Cluj șl 
Banat. Recentul comunicat al 
Direcției Centrale de Statisti
că cu privire la îndeplinirea 
planului de stat al R. P. Ro
mîne pe anul 1961 reprezintă 
un grăitor bilanț al importan
telor succese obținute de po
porul nostru.

țel și influenței internaționale 
a întregului sistem mondial 
socialist — factor determinant 
al dezvoltării societății ome
nești

Poporul romîn, care a urmă
rit cu deosebită atenție lucră
rile istoricului Congres al 
XXII-lea al P.C.UJS., consi
deră că Programul P.C.U.S. — 
program al construirii comu
nismului în U.R.SS. — con
stituie o contribuție excepțio
nală la dezvoltarea învățăturii 
marxist-leniniste, avind o 
mare însemnătate teoretică și 
practică internațională. In a- 
cest document istoric, denumit 
pe drept cuvînt Manifestul 
Comunist al epocii contempo
rane, poporul nostru vede o 
imagine concretă a propriilor 
perspective, un exemplu însu- 
flețitor în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

Tradiția legăturilor frățești 
dintre popoarele romîn și so
vietic este puternică, bogată. 
An de an se dezvoltă și înflo
resc legăturile de prietenie 
dintre popoarele noastre. Este 
vie în memoria poporului nos
tru primirea frățească pe care 
oamenii sovietici au făcut-o 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romîne,

ca tovarăși de nădejde, 
frați buni, de nedespărțit, 
lupta pentru triumful cauzei 
comunismului și păcii”.

Tratatul romîno-sovietic este 
străbătut de la un capăt la al
tul de nobilele idei ale păcii 
și prieteniei între popoare. 
Uniunea Sovietică, R. P. Ro- 
mînă și celelalte țări socialiste 
promovează cu consecvență 
politica leninistă de coexisten
ță pașnică, depun toate efor
turile pentru soluționarea prin 
tratative a problemelor in
ternaționale litigioase, luptă cu 
hotărîre pentru asigurarea u- 
nei păci trainice în lume — 
cu convingerea fermă că un

ca 
în

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, Ni- 
colae Guină, a vorbit Ia postul 
de televiziune în legătură cu 
aniversarea a 14 ani de la 
semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între U.R.S.S. și R. P. 
Romînă.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 14-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre U.R.S.S. și R. P. Romînă, acad.

-- •--

romino-maghiară
BUDAPESTA. - La 2 fe

bruarie, la Budapesta s-au 
semnat convenția și planul 
de colaborare științifică pe 
1962-1963 între Academia R. P. 
Romine și Academia de Ști
ințe a R. P. Ungare.

Petre Constantinescu-lași, vice
președinte al Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S., și Evgheni A- 
fanasenko, ministrul Invăfămîntu- 
lui al R.S.F.S.R., președintele Con
siliului de conducere al Asociafiei 
de prietenie sovieto-romînă, ex
plică în paginile ziarului „Izvestia" 
din 3 februarie însemnătatea a- 
cestui Tratat.

Acad. Constantinescu-lași sub
liniază printre altele ca prietenia, 
colaborarea și într-ajutorarea fră
țească dintre poporul romîn și cel 
sovietic, întemeiate pe acest Tra
tat, constituie un exemplu grăitor 
al relațiilor de tip nou care există 
între toate popoarele marii fa
milii socialiste.

Anii care au trecut, declară Ev
gheni Afanasenko, au dovedit că 
Tratatul este o bază extrem de im
portantă pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilaterale 
între popoarele noastre, că el co
respunde intereselor vitale ale asi
gurării păcii și securității în Eu
ropa.

MOSCOVA 3. — Corespon. 
dentul Agerpres transmite: 
In orașele și satele Uniunii 
Sovietice au loc adunări în 
cadrul cărora mii de cetățeni 
propun candidații pentru ale-« 
gerile de deputați în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

Candidaturile lui N. S. 
Hrușciov și celorlalți condu
cători ai statului sovietic au 
fost propuse la Moscova, re
giunea Sverdlovsk, în Tadjî-i 
kistan, în republicile Baltice, 
Gruzia, Kazahstan etc.

în cadrul adunărilor din ul
timele zile au fost propuși 
candidați Piotr Demicev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Via-* 
dimir Șerbițki, președintele 
Consiliului de Miniștri el 
R.S.S. Ucrainene, Boris Po
nomarev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.,

Au fost propuși candidați 
pentru alegerile de deputați 
în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. cei doi cosmonauți 
sovietici Iuri Gagarin și 
Gherman Titov.

Răspunsurile amiralului S. G. Gorșkov
„Pravda“

MOSCOVA 3 (Agerpres). m 
Ziarul ^Pravda” publică ur
mătoarele răspunsuri date unui 
corespondent al său de amira
lul S. G. Gorșkov, comandan
tul suprem al flotei maritime 
militare a U.R.S.S.

ÎNTREBARE:
Recent a fost dată publici

tății la Istanbul declarația a- 
miratului Douglas-Eric Hol
land-Martin, comandantul șef 
al forțelor navale britanice 
din Marea Mediterană, care a 
spus că „dacă ar izbucni un 
război, prima lovitură o va 
primi Turcia?. „Dar de îndată 
ce vom primi un semnal de a- 
larmă, a spus el în continuare, 
vom acorda ajutor imediat și 
prin toate mijloacele prietenei 
și aliatei noastre Turcia". Ce 
părere aveți despre această 
declarație a amiralului en
glez ?

RĂSPUNS:
Amiralul englez are drep

tate într-o anumită privință : 
dacă imperialiștii vor dezlăn- 
țui un război împotriva 
U.R.S.S. și a aliaților ei, și 
tocmai la aceasta poate duce 
politica agresivă a țărilor 
N.A.T.O., prima lovitură a ar
mei rachetă sovietice nu va 
cruța, firește, țările care, fă- 
cînd parte din blocurile mili
tare ale puterilor occidentale, 
și-au oferit teritoriile pentru 
amplasarea de baze militare 
străine și prin urmare, nici 
Turcia. Din păcate, însă, ami
ralul nu a dezvoltat această 
idee justă. Dacă ar fi făcut-o, 
tabloul pe care ar fi fost ne
voit să-l înfățișeze nu ar fi 
corespuns cîtuși de puțin tonu
lui lăudăros de care este pă
trunsă declarația sa. Mă văd 
obligat, să precizez ceea ce a- 
miralul englez, din motive pe 
care el le cunoaște a trecut 
sub tăcere.

în calitate de comandant su
prem al flotei maritime mili
tare sovietice pot declara cu 
toată răspunderea că chiar 
numai forța racheto-nuclear ă 
de care dispune flota noastră 
din Marea Neagră, ar fi mai 
mult decît suficientă pentru a 
transforma în ruine țările din 
zona Mării Negre devenite ca
pete de pod ale N.A.T.O.

în ce privește însă asigură
rile date de Douglas-Eric Hol
land-Martin că la un semnal 
de alarmă se va acorda ime
diat „ajutor" Turciei această 
asigurare va împovăra con
știința amiralului englez. A- 
devărul este însă că dacă 
Turcia ar continua să îndepli
nească rolul ce i s-a rezervat 
în planurile blocurilor militare 
N.A.T.O. și C.E.N.T.O., în ca
zul în care agresorii ar dez- 
lănțui, cu participarea Turciei, 
un război împotriva Uniunii 
Sovietice și a țărilor socia
liste prietene cu ea, Turcia ar 
primi firește o lovitură rache
to-nucleară. După aceasta „a- 
jutorul" pe care amiralul Hol
land-Martin îl promite cu 
atâta mărinimie Turciei nu va 
mai fi probabil necesar, întru- 
cît nimeni nu va mai avea 
nevoie de el.

Doar amiralul nu poate să 
nu știe că dacă ar izbucni un 
război racheto-nuclear, chiar 
de la bun început, teritorii 
imense ar fi supuse contami
nării radioactive. Chiar și nu
mai acest fapt face ca afirma
ția cu privire la ajutor să fie 
lipsită de sens deoarece, din 
motivele menționate, un ase
menea ajutor nu va mai fi cu 
putință.

De altfel, cine va acorda 
acest „ajutor ?". Judecind

după sensul celor spuse se 
poate deduce că reprezentan
tul suspus al amiralității en
gleze se referă la aliații Tur
ciei din N.A.T.O., și este de 
presupus că, printre ei, și la 
Marea Britanie pe care o re
prezintă. Dar, după cum s-a 
mai arătat în repetate rînduri, 
pe oricine ar atenta împotriva 
Uniunii Sovietice și a statelor 
ce îi sînt prietene, îl așteaptă 
o contralovitură zdrobitoare. 
Ar fi util să amintim avertis
mentul dat cu cite va zile în 
urmă de R. I. Malinovski. mi
nistrul Apărării al UJLSK, 
care a declarat că Uniunea 
Sovietici este opabili să 
șteargă de pe fața pimintulai 
cu o singură lovitură racheta- 
nucleară orice obiective, toate 
centrele industriale și politico- 
administrative ale S.ILA. și să 
distrugă integral țările care 
și-au oferit teritoriile pentru 
amplasarea de baze militare 
americane în jurul Uniunii 
Sovietice și altor țâri socia
liste. - - - - - .
care 
face 
dacă _ _____
avertisment nu se referă la ei.

ÎNTREBARE:
Amiralul Holland-Martin a 

afirmat: „Vom localiza flota 
rusă in Marea Neagră și o 
vom distruge. Dispunem de 
planuri pentru a preveni in 
caz de război ieșirea flotei 
ruse, prin strimtori, in Marea 
Mediterană". Cum apreciați a- 
ceastă afirmație a amiralului 
englez ?

RĂSPUNS:
Este greu de spus ce predo

mină în această declarație: 
simpla lăudăroșenie sau lipsa 
de răspundere ?

Se naște întrebarea cum in
tenționează amiralul englez sâ 
închidă strimtorile Mării Ne
gre, să „localizeze” si să „dis
trugă” flota noastră din 
Marea Neagră ?

Crede el că ar putea să stea 
călare pe aceste strimtori și 
să le blocheze prin această 
manevră de cavalerie ? Este 
însă greu de crezut că amira
lul contează pe aptitudinile 
sale în această direcție. Aceas
tă concepție face parte din 
metodele cu care au fost duse 
primul și al doilea război 
mondial. In concepția sa asu
pra mijloacelor modeme de 
ducere a războiului, asupra 
posibilităților actuale, amira
lul englez a rămas în urmă cu 
cel puțin un sfert de veac. 
Comandantul forțelor navale 
britanice din Marea Meditera
nă ar trebui să știe mai bine 
ca oricine că în condițiile unui 
război racheto-nuclear noțiu
nea de blocadă este nerealistă 
și absurdă. Rachetele nu pot 
fi blocate și tocmai ele vor 
lovi mijloacele cu care Hol
land-Martin are de gînd sâ 
„localizeze” și să „distrugă” 
flota noastră din Marea Nea
gră, să „împiedice” ieșirea ei 
în Marea Mediterană.

Această declarație a fost fă
cută, chipurile, în scopul spri
jinirii Turciei. Dar la noi, la 
ruși, în asemenea cazuri se 
spune în popor: ,,'A. face un 
serviri așa cum l-ar face ur
sul”. Atunci cînd ursul a vă
zut o muscă pe capul unui 
om, prieten cu el care dormea 
a vrut să-l ajute și a ridicat 
o piatră pentru a omorî mus
ca dar a omorît omul. Pro
cedeul amiralului englez este 
aidoma acestui serviciu al ur
sului.

Este ciudat că conducătorii 
turci dau unor amirali străini

zeloși peste măsură posibilita
tea de a face declarații pro
vocatoare pe teritoriul Turciei 
și că le permit să se joace cu 
soarta acestei țări.

Am vrea să sperăm că cei 
ce poartă răspunderea pentru 
politica Turciei — căreia oa
menii sovietici îi doresc nu
mai bine și cu care Uniunea 
Sovietică ar dori să întrețină 
relații bune, de adevărată 
bunăvecinătate, țel spre care 
UJLSLS. tinde in mod neabă
tut — vor trage concluzii juste 
și nu vor permite să se pună 
in primejdie soarta țării, in-

tâmp ie

------•------

Amiralul englez și cei 
se află în spatele lui ar 
o greșeală ireparabilă 
ar considera că acest

parzea so
litare americane; erg ere și 
din alte țâri ziemcre ale 
N-A.T.O. De aceea niâ deda- 

poate fi considerată ea un 
simplu ponct de vedere per
sonal Fără îndoială că 
este dictai, de orientarea 
nerală agresi.-â a politic: 
cestui bloc militar. Aserr.- 
declarații se 
dit pentru a încuraja pe 
partenerii minori a. S.U-A și 
Angliei din blocul N-A.T.O, 
pentru a-i stimula și mai 
mult în pregătirile militare și 
sporirea cheltuielilor de război.

Aceste declarații ale perso
nalităților militare din Occi
dent urmăresc de asemenea 
să producă impres.e asupra 
Uniunii Sovietice. In această 
privință trebuie să se spună 
foarte clar că ele nu își ating 
scopuL

Declarații de genul celei 
făcute recent de amiralul en
glez, arată încă o dată ce va
loare au afirmațiile făcuta 
uneori de reprezentanții ofi
ciali ai occidentului că sînt 
pentru dezarmare, pentru în
sănătoșirea situației interna
ționale. Aceste ‘ 
pot fi calificate 
provocatoare.

Dar, domnule 
vreți război, aflați eă Uniunea 
Sovietică dispune de toate 
mijloacele necesare pentru a 
se apăra și pentru a-și apăra 
aliații, pentru a da o lovitură 
zdrobitoare, nimicitoare, agre
sorilor care vor dezlănțui 
războiul

CU Tii-

Foto : TASS MOSCOVA

declarații na 
altfel decît ca

amiral, dacă

O.N.U.: Proiect de rezoluție romîiio-cehoslovac 
împotriva amestecului S. U. A. 
in treburile interne ale Cubei

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
După cum se știe Adunarea 
Generală a O.N.U. urmează să 
ia în discuție plîngerea Cubei 
privind amenințările pentru 
pacea și securitatea interna
țională rezultând din noile pla
nuri de agresiune și acte de 
intervenție din partea guver
nului Statelor Unite ale Ame- 
ricii împotriva Guvernului Re
voluționar al Cubei. In legătu
ră cu aceasta, delegațiile R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace 
au depus următorul proiect de 
rezoluție:

Adunarea Generală,
Adino îngrijorată de situația 

încordată existentă în regiunea 
Mării Caraibilor, a cărei con
tinuare poate mări pericolul 
pentru pacea și securitatea in
ternațională,

Reamintind că scopul O.N.U. 
constă în întărirea relațiilor 
de prietenie pe baza princi
piului egalității și autodetermi
nării popoarelor, precum și a 
neamestecului în treburile in
terne ale vreunui stat,

Cheamă insistent Guvernul 
S.U.A. să înceteze amestecul în 
treburile interne ale Republi
cii Cuba, precum și toate acțiu
nile îndreptate împotriva inte
grității teritoriale și a indepen
denței politice a Cubei,

Cheamă guvernele Cubei și 
S.U.A. să rezolve divergențele 
existente între ele cu ajutorul 
mijloacelor pașnice, pe calea 
tratativelor și fără a recurge la 
forță.

I!1Brazilia nu-și va schimba
niciodată poziția 
față de Cuba"

Pentru eliberarea lui Glczos

Gizenga transferat 
de trupele mobutiste 
in localitatea Moanda

LEOPOLDVILLE 3 (Ager
pres). — Agenția France Pres- 
se. citind cercuri parla
mentare congoleze, anunță că 
Antctne Gizenga a fost trans
ferat în noaptea de vineri 
spre sîmbăta din lagărul mi
litar Binza in localitatea Mo
anda de pe coasta Atlanticu
lui, în apropiere de Kitona. 
Agenția Associated Press, re
latând despre acest transfer, 
arată că el a fost efectuat sub 
o puternică pază. Aceeași a- 
genție subliniază că unele ofi
cialități guvernamentale de la 
Leopoldville au declarat că 
Gizenga se află sub arest, în 
timp ce alții ar fi susținut că 
este vorba 
rea* lui.

Agenția 
lasă să se . _
sferarea lui Gizenga a fost 
hotărîtă de autoritățile de la 
Leopoldville în urma creșterii 
impetuoase a mișcării de pro
test împotriva arestării disci
polului lui Lumumba. In 
cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă unități de poliție și

doar de „proteja-

Associated Press 
înțeleagă că tran-

pa-trupe ale lui Mobutu au 
trulat în cartierele africane 
ale capitalei congoleze. Un 
batalion și care blindate au 
fost aduse la Leopoldville de 
la garnizoana mobutistă din 
Thysville.

„Potrivit informațiilor exis
tente, Antoine Gizenga va fi 
acuzat de activitate scizionistă, 
de trădare și incitare la rebe
liune a unităților militare din 
Stanleyville", a declarat la 2 
februarie corespondentului din 
Cairo al agenției Ceteka cu
noscutul avocat Amin Fahim 
din R.A.U., care îl va apăra 
pe Antoine Gizenga, la rugă
mintea sa, în procesul ce se 
pare că i se înscenează.

„A acuza pe continuatorul 
lui Lumumba de încălcare a 
unității Congoului, a subliniat 
Amin Fahim, este mai mult 
decît ciudat, de vreme ce An
toine Gizenga a cerut ca o 
condiție principală pentru 
participarea sa în guvernul 
central să se pună capăt scin
dării Congo-ului".

Fotografia de mai sus reprodusă după ziarul italian „L'Unita" înfățișează un aspect din 
cursul unei demonstrații care a avut loc la Leopoldville în favoarea lui Gizenga

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA a București, Piața wScînteii“, TeL 17.60.10, Tiparul

ATENA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite : Partidul Uniunea demo
crată de stînga (E.D.A.) a cerut 
guvernului grec să-l pună imediat 
în libertate pe deputatul Manolis 
Glezos. Unul din conducătorii 
partidului, Papadimifriu, a ridicat 
problema eliberării lui Glezos in 
lafa parlamentului.

Deși de la alegerile parlamen
tare, cînd Glezos a fost ales de-

Ringul de
(Urmare din pag. 3-a)

și colosul căzu pe podea. 
Miile dt •. spectatori izbucnise
ră în urale și aplauze, înfu- 
riindu-i însă și mai mult pe
5.5. -iști, și pe „verzi”, care 
ocupau primele locuri pe 
scaunele instalate din fața 
ringului. Zăpăcit, plin de ru
șine, Schorsch — care nu că
zuse din lovitură — se ridică 
numaidecît și după ce se așe
ză în poziție de gardă primi 
din partea lui Andrei, într-o 
viteză uluitoare o serie de lo
vituri în plină față. Namila se 
clătină, se scutură aidoma 
unui copac putred bătut de 
vînt, bătu în aer, nesigur cu 
labele sale lungi, ca niște a- 
ripi, și apoi căzu în nesimțire 
pe podeaua ringului. Uralele 
„roșilor” nu mai conteneau. 
Și în timp ce miile de deți
nuți politici jubilau de feri
cire, pentru că în sfîrșit acea
stă bestie și-a găsit „nașul”, 
se auzi o comandă scurtă, as
cuțită, șuierătoare: „Achtung! 
Feuer“ ! Izbucni un răpăit de 
mitraliere !... S.S.-iștii deschi
seseră focul lor ucigaș, fără 
milă spre masa mare a deți- 
nuților politici, pentru că ace
știa își arătaseră bucuria pen
tru victoria obținută de tova
rășul lor de suferință.

...Au trecut luni și luni de 
lagăr, de mizerie și umilință. 
Andrei Borzenko a mai urcat 
treptele ringului și în alte în
treceri și de fiecare dată vic
toria a fost de partea sa.
5.5. -iștii și „verzii” pentru a-i 
minimaliza succesele, au de
clarat că Andrei Borzenko ar 
fi chipurile cel mai puternic 
boxer al Rusiei și că adver
sarii pe care i-a întîlnit aici 
ar fi doar niște începători... .

Ascultam cu inima palpi
tând, cele ce urmează. Pe fața 
ghidului lagărului ~ 
wald — azi muzeu — 
însoțea se observau 
de a-și aminti unele
Din cînd în cînd, ofta și se 
oprea din explicații. In colțul 
genelor picături de lacrimi a- 
părură. O boabă, ca de măr-

Buchen- 
care ne 
eforturi 
lucruri.

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

luni,putat, au trecut peste trei 
Glezos continuă să fie definut 1n 
închisoare, a declarat Papadimi- 
triu. Aceasta constituie o încălcare 
flagrantă a principiilor parlamen
tarismului, o nesocotire a voinfei 
poporului. Nici opinia publică, nici 
parlamentul nu pot și nu trebuie 
să accepte așa ceva, a subli
niat el.

RIO DE JANEIRO 3 (Ager
pres). - După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, primul 
ministru al Braziliei, Tancre
do Neves, a declarat că spri
jină pe deplin poziția dele
gației braziliene condusă de 
ministrul de Externe Santiago 
Dan tas, la conferința O.S.A. Se 
știe că delegația Braziliei a 
refuzat să voteze pentru re
zoluția impusă de Statele Uni
te de excludere a Cubei din 
organismele O.S.A. Potrivit a- 
genției, după întâlnirea cu pre
ședintele Goulart, Neves a de
clarat că „Brazilia nu-și va 
schimba niciodată poziția fată 
de Cuba".

Aceeași agenție transmite 
din Quito, capitala Ecuadoru
lui, că președintele Arcsene- 
m a trimis ministrului său de 
Externe, Acosta Yepez, care a 
condus delegația Ecuadorului 
la Conferința de la Punta del 
Este, o telegramă în care își 
exprimă deplina satisfacție fa
ță de poziția delegației la 
conferință. „Ecuadorul, spune 
el, nu va aproba nici o dată 
rezoluția de excludere din 
O.S.A., care nu are nici o ba
ză legală, și care constituie o 
violare a principiilor promova
te de țara noastră".

box de la Buchenwald
gean, își făcut loc, în jos, pe 
obrazul crestat de riduri..,

„.Comitetul internațional al 
lagărului — ne spunea în con
tinuare ghidul — avea să 
dezmintă ulterior aceste min
ciuni și calomnii.

„Cine a auzit înainte de 
război de numele lui Andrei 
Borzenko ? — întrebă Nikolai 
Levcenkov pe prizonierii so
vietici aflați în lagăr. Cu toții 
negară prin gesturi. Nimeni 
nu-l cunoștea pe Andrei. Și 
dacă Andrei ar fi fost de fapt 
un maestru al sportului, desi
gur întreaga țară l-ar fi cu
noscut. In realitate însă, An
drei Borzenko nu fusese un 
boxer de prim plan, ci un 
sportiv cu mult curaj, multă 
vitalitate, un adevărat om so
vietic.

'★
Se apropia ziua eliberării. 

Armatele Sovietice dădeau ul
timele lovituri decisive hoar
delor fasciste în retragere, 
mașinii de război hitleriste, 
aceea care a lăsat 
ruină și cenușă.

...,,Amintiți-vă — 
ghidul cu un nou 
glas — de Oradour, 
Varșovia, Odesa, Volgograd și 
alte orașe martire. Să nu ui
tați niciodată că fascismul a 
însemnat moarte și lacrimi, 
milioane de oameni omorîți, 
catedrale și muzee distruse, 
școli și spitale arse pînă în 
temelii.

11 aprilie 1945. Comitetul 
internațional al lagărului de 
la Buchenwald dădu semna
lul pentru începerea mult aș
teptatei răscoale. Călăii fas
ciști trebuiau să-și primească 
pedeapsa meritată. In fruntea 
miilor și miilor de deținuți 
răsculați care luaseră cu asalt 
intrarea principală a lagăru
lui pentru a-i împiedica pe 
S.S.-iști să scape prin fugă, se 
afla Andrei Borzenko. Da, 
Andrei Borzenko, slăbănogul, 
înfometatul. Andrei comunis
tul ! Mitralierele mușcau cu 
înverșunare. Slabi, numai pie
le și oase, dar plini de o ură 
sfîntă, deținuții au pus mina 
pe depozitele de armament și

Europa în

ne spunea 
tremur în 

Lidice,

echipament, au ocupat postu
rile de comandă și au ÎN
VINS !

Supraviețuitor
al lagărului morții

...Sînt 
de cînd 
reîntors 
Ce face 
Unde și 
Andreievici Borzenco este un 
medic bine cunoscut la Taș- 
kent. Unul dintre chirurgii 
spitalului orășenesc nr. 6. în
drăgostit de frumoasa sa pro
fesiune, Andrei Borzenko — 
cu blîndețea și umanitarismul 
caracteristic oamenilor în ha
late albe — îngrijește sănăta
tea și viața oamenilor.

Și azi sportul este pentru 
Andrei Borzenko un prieten 
nedespărțit. Deși în vîrstă de 
aproape 50 de ani, Andrei este 
încă tânăr. Aproape în fiecare 
seară îl poți găsi în sala de 
sport din Tașkent. In locul 
mănușilor de chirurg. Andrei 
îmbracă mănușile de box. 
„Un antrenament la sac — 
pentru prizonierul din lagărul 
morții de altă dată — nu stri
că niciodată? „Mișcarea îți în
treține vitalitatea, energia, 
sănătatea" — spune doctorul 
Borzenko, ori de cite ori — in 
discuție — vine vorba despre 
sport.

Veșnic bine dispus, cu un 
zîmbet care-i trădează bună
tatea, iubirea față de oameni, 
umanitatea, Borzenko este un 
prieten al oamenilor, despre 
care marele Gorki a scris cu 
atâta pasiune și căldură. Pu
țini știau probabil că actualul 
chirurg Borzenko din Tașkent 
este unul dintre eroii care au 
supraviețuit în lagărul morții 
de la Buchenwald.

Aceste scurte relatări le-am 
aflat cu prilejul unei vizite 
făcute în fostul lagăr d° la 
Buchenwald, de la ghidul care 
ne însoțea și le-am completat 
cu noi date, după o vizită 
scurtă recentă în Uniunea So
vietică.

mai bine de 17 ani 
Andrei Borzenko s-a . 
în patria sa dragă, 
azi Andrei Borzenko? 
cum trăiește? Andrei


