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timp în folo-
gospodărești specialist și ca cetățean, că nu este 

trebuie să se 
grijă atît Mi- 
comitetele e- 

populare,
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INDIENII DIN TRIBUL CUNAS, care 
trăiesc în rezervația San-Blas, situa
tă pe litoraliir'ătlantic al statului 
Panama, s-au răsculat pentru a-și 
apăra dreptul la viață, relatează 
agenția Prensa Latina. Garda na
țională din Panama, cu sprijinul au
torităților nord-americano din zona 
Canalului Panama, trimite în grabă 
uni'.ăți în regiunea în care s-a pro
dus răscoala.

ȘOFERII DE AUTOBUZE DIN CA
PITALA URUGUAYULÜI au declarat 
o grevă pe termen nelimitat, cerînd 
să li se plătească sporurile de sa
larii.

LA MOSCOVA a început construi
rea unui obelisc în cinstea cuceri
torilor Cosmosului. Acest monument 
realizat după proiectul arhitecților 
M. Barș și A. Kolcin va fi ridicat în 
fața intrării’ principale a Expoziției 
realizărilor economiei naționale. 
Obeliscul va avea o înălțime de 90 
de metri. El > reprezintă o rachetă 
purtătoare, fixată pe un stilobat din 
granit șlefuit de culoare gri. Monu
mentul va fi dezvelit la 4 octom
brie 1962 cu prilejul celei de-a 5-a 
aniversări, a lansării primului satelit 
artificial soviétic al Pămîntului.

Pentru alte între
prinderi asemenea 
bucăți de tablă pot 
constitui materie 
primă de bază — 
spune sudorul Mi
hai Bucureșteanu.

pnmavara și 
sera Sfatului 
al raionului 
început de cî- 
cultura diferi-
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700- 
altfel : 
o mie

IORDAN BOTEZATU 
mecanic, 

Fabrica de țevi sudate 
București

Fabrica de confecții și tricotaje din București, Aspect din secția 
de mașini circulare de tricotat. (Foto : Agerpres)

cum se 
sfătuirii 
Sîrbi și

a Conferința 
ionale de 
s-a ținut nu 
Gheorghe Gh.

,8

Pîrvulescu, 
navei de

En-

Orașel« patriei se sistematizează 
după cerințele i
Gerne, se construiesc mii și mii 
de apartamente noi, confortabile. 
Pe harta țării au apărut orașe 
noi, în cele vechi apar cartiere 
și străzi noi. Ținînd pasul cu creș
terea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, comerțul tre
buie să se perfecționeze neîncetat, 
să-și îmbunătățească activitatea. 
Cumpărătorului nu-i este indiferent 
dacă găsește mărfurile căutate în 
apropierea locuinței sale sau dacă 
trebuie să colinde prin oraș în 
căutarea lor. De aceea proiectarea 
și amplasarea judicioasă a maga
zinelor, darea lor la 
sință sînt probleme 
importante de care 
ocupe cu deosebită 
nisterul Comerțului, 
xecutive ale sfaturilor 
cît și proiectanții și constructorii, 
în anul care a trecut, în toată țara 
s-au deschis încă peste 400 noi 
unități comerciale cu mare capaci
tate, dotate cu utilaj și mobilier 
modern. Pe lîngă acestea au fost 
reamenajate și modernizate alte 
sute de magazine existente.

în ultima vreme sfaturile popu
lare s-au ocupat cu mai multă 
grijă de înființarea unor ’ uni
tăți comerciale care răspund exh 
gențelor comerțului socialist. La 
București, Bacău, Constanța, Plo
iești, Galați și în multe' alte loca
lități, noile magazine și complexe 
comerciale oferă pe lîngă o mare 
varietate de mărfuri și o deservire 
exemplară. Semnificativă este 
preocuparea intensă și multilate
rală a organelor locale de la Ba
cău în vederea dezvoltării rețelei 
comerciale. Aici comitetul executiv 
al sfatului popular regional a con
trolat îndeaproape proiectarea, am
plasarea, construirea și dotarea cu 
utilaje a magazinelor deschise la 
parterul noilor blocuri. Secțiunea 
comercială regională a ținut o per
manentă legătură cu proiectantul 
și constructorul, ceea cea făcut ca 
să se înlăture pe parcurs multe 
neajunsuri.

Totuși, în domeniul proiectării, 
amplasării și. folosirii judicioase, a 
spațiilor comerciale se mai ivesc 
unele lipsuri și greutăți de care aș 
vrea să mă ocup în continuare.

Majoritatea lor își au începutul 
încă în faza de proiectare a maga
zinelor comerciale și mai puține în 
faza de execuție. Dacă s-ar lucra 
cu mai multă chibzuială la pro
iecte, s-ar înlătura în cea mai 
mare parte lipsurile privind amena
jarea și amplasarea cea mai potri
vită a noilor unități comerciale, 
în multe orașe unde se fac mari 
construcții de locuințe, proiectanții 
unor ministere au neglijat să pre
vadă și suficiente magazine. Așa s-a 
întîmplat la Onești unde construieș
te Ministerul Petrolului și Chimiei, la 
Calan și Reșița unde s-au construit 
pentru metalurgiști mii de aparta
mente. Oare cei ce au întocmit și 
cei care au avizat nu s-au gîndit 
cînd au elaborat și discutat proiec
tele că este necesar ca, odată cu 
darea în folosință a locuințelor 
noi, locatarii să găsească la înde- 
mînă unități comerciale care să 
satisfacă în întregime și în cele 
mai bune condiții aprovizionarea 
lor? Este de neînțeles de ce s-au ne
glijat în proiecte spații comerciale,

In curînd noul Teatru regional București lșl va deschide porțile. în fotografie : 3ala recent ame
najată, pe scena căreia colectivul artistic al teatru Iul va prezenta spit/acole. (Fc‘-o : Gh. Vir.țilă,

membru de partid, Gheorghe Apos
tol, a trecut la ferma de oi. Așa 
s-a asigurat un început de stabili
tate a brațelor de muncă în acest 
sector. Totodată, pe timp de 
iarnă, îngrijitorii au fost trimiși prin 
rotație la G.A.S. Zorleni ca 
pună la curent cu cele mai noi me
tode de îngrijire a animalelor. 
Astfel, producția de lapte pe cap 
de vacă se apropie de două mii 
de litri, iar pe cap de oaie de 56 
litri.

Zilele friguroase ale 
lui ianuarie n-au împie
dicat activitatea horti
cultorilor în serele de 
flori ale Capitalei. în- 
cepînd de pe acum se 
pregătește podoaba ver
de ce va înveșmînta 
orașul în 
vară. La 
popular 
Lenin s-a 
teva zile

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
De curînd, la Brașov a fost dată în 
folosință noua clădire a Institutului 
pedagogic de 3 ani. Construcția cu
prinde opt săli de cursuri, un am
fiteatru, bibliotecă, săli de lectură, 
laboratoare etc.

Cei peste 2.000 de studenți care 
urmează cursurile institutelor de 
învățămînt superior din Brașov au 
la dispoziție 26 de laboratoare, bi
blioteci cu circa 150.000 volume, 
cinci cămine, patru cantine, o casă 
de cultură, cinematograf etc.

organizației ra- 
partid Bîrlad 

de mult, în 
Doru, bri

gadier la G.A.C. „8 Martie din 
Dragalina, a spus printre altele : 
„Porumbul esté pentru zootehnie ca 
benzina pentru motor". Firește, e o 
zicală valabilă pentru toate gospo
dăriile colective. Cei din Sîrbi i-au 
acordat într-adevăr porumbului im
portanța cuvenită. Dată iiind slaba 
fertilitate a solului de prin partea 
locului, se cerea aplicarea metode
lor agrotehnice înaintate cu toată 
strictețea. La creșterea recoltelor a 
mai contribuit ceva : acum doi ani, 
consiliul de conducere a introdus 
sistemul retribuirii suplimentare. 
După ce la început colectiviștii au 
privit acest sistem cu oarecare 
neîncredere, cînd au văzut încă 
înainte de cules cum arată recolte
le, ei veneau la președinte și-l în
trebau :

— Ne ținem de retribuirea supli
mentară. n-o lăsăm, nu-i așa ?

Anul trecut, producția de grîu s-a 
ridicat la aproape 1.800 kg. în me
die’ pe hectar, iar producția de po
rumb boabe — la circa 2.500 kg.

După exemplul colectiviștilor din 
Tîrzii, raionul Huși, cărora Ștefan 
Codreanu le-a făcut o vizită, cei din 
Sîrbi s-au hotărît să folosească 
dealurile supuse eroziunii, prin te- 
rasări pentru plantări de vie și 
pomi. Ei au și început amenajarea

“ uneori complet, alteori parțial 
unor așezări mo- deși posibilități erau suficiente. De 

pildă Onești — oraș nou pe harta 
țării, cu mii de apartamente — 
n-are decît cîteva magazine noi, 
cu totul insuficiente și ca număr 
și ca spațiu. Asta se datorește fap
tului că proiectanții și cei ce au 
avizat proiectele construcțiilor nu 
au privit cu suficientă răspundere 
realitatea,. adică dezvoltarea rapidă 
a noului oraș.

O altă lipsă ce pornește tot din 
faza de proiectare : se pre
vede construirea spațiilor co
merciale deabia în faza finală, 
adică după ce se termină unele 
grupe de clădiri. Consider, ca

normal ca locatarii noilor cartiere, 
cînd se mută, să nu aibă la dispo
ziție și unități comerciale. Așa s-a 
întîmplat la Baia Mare, Iași și în. 
unele grupuri noi de locuințe din 
București. La Cluj, din lipsă de 
control la timp, și chiar cu apro
barea sfatului popular regional, s-a 
mers pînă acolo încît unor spații 
comerciale prevăzute în proiecte și 
avizate de Ministerul Comerțului, 
să li se dea altă întrebuințare.

O vină serioasă poartă și unele 
organe comerciale locale. Cîteodată 
temele de proiectare întocmite de 
ele nu au cuprins toate elementele 
necesare unei bune proiectări și nu 
au indicat totdeauna formele noi 
de vînzare ce • vor trebui folosite 
în viitoarele unități comerciale — 
situații întîlnite la Baia Mare, Cra
iova și Suceava. Se știe ce rol im
portant în buna aprovizionare îl au 
depozitele magazinelor. La Iași și 
București, e adevărat, s-au amena
jat magazine frumoase. Dar depo
zitele de mărfuri ale unora sînt 
prost concepute, fiind prea mici. 
Magazinul alimentar cu autoservire 
din Piața Unirii-Iași are o suprafa
ță de vînzare de 112 m. p., iar de
pozitul său are... 10 m. p., fapt ce 
îngreunează serviciul. La Timișoa
ra și Tg. Mureș în cadrul consi
liilor tehnico-științifice ale sfaturi
lor populare regionale n-a fost 
cooptat nici un reprezentant al sec
țiunii comerciale. Din această cau
ză aici s-au făcut greșeli în cons
truirea unor spații comerciale. E 
bine ca proiectanții și construc
torii să țină seama și de indicațiile 
specialiștilor din comerț.

Consider că și Ministerul Comer
țului putea face, mai mult pentru în
lăturarea la vreme a unor defec
țiuni de proiectare și amplasare a 
spațiilor comerciale. Specialiștii de 
la noi merg încă prea puțin pe te
ren, în regiuni, pentru a ajuta di
rect la fața locului rezolvarea pro
blemelor legate de dezvoltarea re
țelei comerciale. La noi au fost a- 
vizatc uneori cu ușurință proiecte 
de construire a unor magazine care 
nu asigură o bună desfășurare a 
activității comerciale.

Fără îndoială că pe baza expe
rienței de pînă acum foarte multe 
lipsuri pot fi înlăturate. în legătu
ră cu aceasta, aș vrea să fac și cîte
va propuneri. în primul rînd proiec
tanții să respecte cu strictețe dis
pozițiile în vigoare care regle
mentează raportul dintre suprafe-

a lost voiba de cum- 
, ci și atunci cînd s-a 

în legătură cu bra- 
în sectorul zootehnic, 
obicei ca îngriji- 

schimbe și de cîte

■PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
La.'Rm. Sărat a avut loc zilele, 
trecute o consfătuire cu directorii 
căminelor culturale din satele raio
nului și cu instructorii formațiilor 
de teatru de amatori din cadrul a- 
cestor cămine. Cu această ocazie 
s-au stabilit unele măsuri pentru 
pregătirea echipelor artistice care 
vor participa la cel de-al 3-lea festi
val bienal.de teatru.

Consfătuiri ■ asemănătoare vor a- 
vea loc în toate raioanele regiunii 
Ploiești.

re
de vreme ce sînt 

întreprinderi care le-ar 
folosi drept materie

Vineri 12 ianuarie 1962, președin- prezentare pe trimisul extraordi- 
tele Consiliului dé Miniștri al Repu- nar' și ministru plenipotențiar al 
blicii Populare Romîne, Ion Gheor- Elveției la București, Emile 
ghe Maurer, a primit în audiență de Bisang.

SB n august 1949, 38 de familii 
£1 din Sîrbi-sat, raionul Bîrlad a- 

dunau laolaltă 186 de hectare și 
șapte atelaje. Se inaugura una 
dintre primele gospodării agricole 
colective din țară. Ca președinte, 
colectiviștii l-au ales pe tînărul Ște
fan Codreanu, pe atunci secretarul 
organizației de partid din sat.

încă de la început, colectiviștii 
din Sîrbi s-au orientat către una 
din căile principale de întărire a 
gospodăriei — dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. Chiar din 1950 au 
cumpărat 250 de oi și cîteva zeci 

o bună 
părere 

mai po- 
„îți dă

primelor 10 ha. pentru livezi și 3 ha. 
pentru vie.

în G.A.C. din Sîrbi, datorită în
deosebi dezvoltării creșterii anima
lelor, valoarea zilei-muncă a lost 
în 1961 de 28 de lei, din care în nu- 

să se merar se vor da 13 lei. Veniturțle 
totale ating milionul de lei în a- 
ceastă gospodărie colectivă care 
cuprinde tot satul — 380 de familii 
cu 766 ha. teren.

de porci. Atîta doar că 
parte din ei erau de 
că oaia este animalul cel 
trivit cu gospodăria lor. 
lapte, îți dă lînă, mănîncă puțin. 
Cu vacile — spuneau unii — n-ai 
decît necazuri". Iar cînd într-o adu
nare generală, Șt. Codreanu a pro
pus să se cumpere 23 de vaci de 
rasă pe lîngă cele 12 luate mai 
înainte, unii n-au fost de acord. 
Cel mai tare se împotrivea chiar 
tatăl său.

— De ce nu te iei după ce spun 
oamenii ? Mai bine să faci ce zic 
ei; sînt mai mulți, pe cînd tu ești 
unul singur, l-a mustrat bătrînul.

— Cum să fie singur? a inter
venit comunistul Sterian > Gonea. 
Doar despre chestiunile astea am 
discutat în organizația de bază 1

Așa încît, pînă la urmă, aduna
rea generală a votat să se cumpe
re vacile prevăzute, precum 
oi țigăi.

Firește că astăzi sectorul 
tehnic se prezintă cu totul 
90 vaci și juninci, aproape 
de oi, 140 de porci, 86 de stupi.

Luna trecută s-a ținut adunarea 
generală, în care a fost prezentată 
darea de seamă pe 1961. S-a arătat 
că numai sectorul zootehnic a adus 
gospodăriei vreo 400.000 lei.

Comuniștii au avut inițiative bune 
nu numai cînd 
părat animale, 
ivit un necaz 
țele de muncă 
Devenise un 
torii să se schimbe și 
2—3 ori pe an. Oricine își poate 
da seama că în felul acesta nu 
exista nici o răspundere, se lucra 
fără tragere de inimă și fără price
pere. Se înțelege că producția su
ferea, iar veniturile nu erau din cele 
care să te mulțumească. Ca toate 
problemele importante, și aceasta a 
fost pusă în discuția organizației 
de bază. Primii care au cerut 
să lucreze ca îngrijitori la ferma de 
vaci au fost soții Evdochia și Toa- 
der Codreanu. Un alt colectivist,

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Bilanțul petroliștilor de la întreprin
derea de foraj Bascov, regiunea 
Argeș, pe primele 10 zile din acest 
an este rodnic: ei au forat peste 
prevederile planului mai bine de 
500 m.l. Crearea din vreme a con
dițiilor pentru extinderea forajului 
cu turbina, stabilirea locațiilor noi
lor sonde, întocmirea de grafice de 
lucru — iată cîteva din măsurile 
care au dat posibilitatea sondori
lor. de aici să lucreze ritmic.

Știu o poezie nouă. 
O asculți ?“ Grupul 
de marinari ascultă, 
mai emoționali ca 
în oricare sală de 
teatru, cîteva ver
suri în care este vorba 
de o plăpîndă că
prioară.

Mecanicului 
Matache îi 
mama sa : 
vederea 
Port Said, care ne-a 
bucurat mult. Ne gîn- 
dim mereu la mari
narul nostru cel drag, 
cù care ne mîhdrim. 
Azi e ziua ta dejnaș- 
tere. Iți ■ urăm succese 
și multă, multă feri
cire“.

Vești, mesaje, ; scri
sori, se încrucișează 
prin eter.

— Aici
Aici București... Este 
chemat marinarul Ion 
Toma, de pe vasul 
„Dimitrov". Vă vor
bește soția... este che-

La încheierea primei deca
de din luna ianuarie toate 
minele de cărbuni din Valea 
Jiului, precum și trusturile mi
niere din regiuni, se prezintă cu 
planul de extracție depășit. Din 
Valea Jiului au fost scoase la 
suprafață, peste prevederi, 9.250 
de tone de cărbune din care 
aproape jumătate este cocsifica- 
bil. Mai mult de 10.000 de tone 
de cărbune cocsificabil și ener
getic au dat în plus și minerii 
din celelalte bazine ale țării.

Desfășurând întrecerea pentru 
mai mult cărbune și mai ieftin, 
minerii luptă totodată pentru 
reducerea conținutului de cenu
șă din cărbune, ceea ce contri
buie la îmbunătățirea calității 
acestui valoros combustibil. La 
minele Lupeni și Uricani, princi
palele exploatări din Valea Jiu
lui care dau cărbune pentru 
cocs, procentul de cenușă a fost 
mai mic cu 0,5 la sută față de 

(Agerpres)

Am citit recent în ziarul „Scînteia" primai 
cîteva scrisori sub titlul „Și deșeurile fional 
sînt materii prime". Autorii arătau cît pentru 
de prețioase pot fi unele 
deșeuri atunci cînd pentru 
valorificarea lor există o preo
cupare atentă.

M-am gîndit cu acest pri
lej și la deșeurile noastre de 
laminate, care după părerea 
mea nu sînt tocmai bine fo
losite. Și iată de ce. Din 
procesul de fabricare a țevi
lor sudate rămîn, în fiecare 
lună, pe lîngă alte deșeuri, 
circa 20—30 tone laminate 
din oțel sub forma unor ca

pete de benzi de dimensiuni 
destul de mari, majoritatea 
avînd o suprafață de 1 m.p., 
iar grosimea de 7—8 mm. 
M-am întrebat adesea : de 
ce aceste laminate de ca
litate superioară sînt trimise 
uzinelor siderurgice la 
topit, 
multe 
putea

Premiera 
la Oradea
ORADEA (coresp. 

„Scînteii“). — Co
lectivul de actori ai 
secției maghiare a 
Teatrului de Stat din 
Oradea a prezentat 
joi seara, în pre
mieră, piesa „Anfi- 
gona“ de Sofocle. 
Regia este semnată 
de Szombafi Gille- 
Otto.

Spectacolul a fost 
primit cu căldură de 
publicul orădean.

mat timonierul Oprea 
Ghenescu, vă. vor
besc soția și fetița — 
Anca,... este , chemat 
șeful de echipaj Radu 
Bogdan, de pe vasul. 
„Brăila", vă vorbește... 

Pe vasele lor, . în 
diferite colțuri ale lu
mii, marinarii ascultă. 
Le vorbesc soțiile, ’■ co
piii, rudele, prietenii, 
află ultimele noutăți 
din ‘țară, ba, uneori, 
în iureșul unei melodii' 
populare se încing pe 
punte sîrbe „ca acasă". 

E duminică, ora 19. 
Pe alte meridiane sînt 
alte'ore. Marinarii ră
sucesc nerăbdători bu
toanele aparatelor de 
radio. Din. difuzoare se 
revarsă, mîngîietoare, 
cuvintele :

— Aici București! 
București! Aici București!...

Iar cei de pe nemăr
ginitul mărilor simt 
mereu patria aproape...

telor flori (cineraria, tu
beroze, begonii, salvia, 
gladiole), iar 400.000 de 
pansele așteaptă pri
mul semnal al primă
verii pentru a fi plan
tate în parcurile și pe 
străzile raionului. Nu
mai această seră va 
produce anul acesta 
1.000.000 de flori pentru 
împodobirea orașului.

La panoul de onoare al uzinelor 
„Steaua Roșie“ din Capitală se 
află și portretul lăcătușului mon- 
tor Ștefan Prunaru. Brigada de 
tineret pe oare o conduce este 
fruntașă în secția IlI-a construcții- 
montaje.

— Vrem ca și în 1962 să fim 
fruntașii secției — ne spune Ște
fan Prunaru. în acest scop am re
organizat brigada în așa fel încît 
fluxul tehnologic să se desfășoare 
într-o singură hală, în loc de două. 
Care sînt primele rezultate pe 
1962? Planul de producție l-am 
depășit. Lucrăm intens la monta
rea unui lot de macarale diferen
țiale. In curînd vom începe mon
tarea a încă 50 de remorci.

Consfătuire
cu activiștii culturali

IOh ar, pentru a merge înainte, 
0J“ este mai greu cu suprafață 
puțină de teren. La ce s-au gîn

dit colectiviștii ? Satul vecin, Mitoc, 
este cuprins într-o altă gospodărie 
colectivă, nici aceasta prea mare. 
Dacă le-ar uniiica ? Avantajele în 
acest caz sînt limpezi. Mai întîi, 
suprafața dp teren arabil ar fi de 
1.600 ha., ceea ce ar face cu putință 
o mai bună organizare și mecani
zare; dealurile prevăzute pentru te- 
rasări ar putea fi lucrate mai ușor 
iiind brațe de muncă, mai multe. 
Pînă și economia ce s-ar putea 
realiza prin reducerea personalului 
administrativ au pus-o la socoteală. 
Despre toate acestea s-a discutat 
pe larg în adunările generale ale 
ambelor gospodării. Iar Comitetul 
executiv al Sfatului popular regio
nal lași, găsind întemeiate moti
vele pentru care colectiviștii din 
Sîrbi și Mitoc cer să-și unească 
gospodăriile intr-una singură și că 
sînt condiții- pentru aceasta, le-a 
dat încuviințarea.

...L-am văzut pe Ștefan Codreanu 
la masa prezidiului consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști. Intr-una 
din pauze mi-a arătat Un carnet 
plin cu însemnări.

— Nu l-aș da pentru tot aurul 
din lume, a spus el zîmbind.

Să fi glumit ? Nu. Prețuiește așa 
cuvine învățămintele con- 
cărora el și colectiviștii din 
Mitoc le vor da viață...

GHEORGHE VLAD

Iulian 
vorbește 

„Am primit 
trimisă din

'S JF nde va, pe în- 
tinsul mării, în 

cabina vaporului un 
tînăr marinar stă ne
răbdător în fața apa
ratului de radio...

— Aici București ! 
București... In- 

emisiunea desti-

Esfe, după părerea mea, nera- 
să trimiți la oțelării laminate 
a face din ele fot laminate.

Știu că fabricii noastre I 
s-au adresat multe întreprin
deri pentru a le livra aceste 
capete de benzi, dar încă 

-- nu am objinut acordul Minis- 
' ferului Metalurgiei și Con- 
; sfruefiilor de Mașini — forul 

nostru tutelar — să livrăm 
p aceste capete de benzi. Așa 

că în prezent continuăm să 
H le trimitem la retopit.
H Socotesc că dacă s-ar stu- 
2 dia această problemă s-ar

găsi soluția pentru o mai 
bună valorificare a acestor 
deșeuri.

Aici 
cepe 
nată navigatorilor îm
barcați pe navele co
merciale romînești.

— Tov. căpitan. Re
pede, vorbește soția 
dumneavoastră !

Adrian 
căpitanul 
cursă lungă „Fr. 
gels", se aprrpie emo
ționat de aparat. Aude 
glasul soției : „Aștep
tăm cu nerăbdare cli
pa revederii. Ești de
parte, dragul meu, dar 
gîndurile mele te în
soțesc întotdeauna, 
pretutindeni".

Și iată, undele aduc 
aici, lingă sufletul ma
rinarului, cuvintele fe
tiței lui — Cristina. 
„Tăticule eu sînt să-

Purtată de rolele laminorului, 
țeava se rostogolește împrăștiind 
soîntei. Calitatea ? Ca de obicei — 
bună.

Tînărul Mihalcea Tașcă face par
te din brigada de laminoriști nr. 
1, fruntașă pe secția laminorul de 
6 țoii a uzinelor „Republica" din 
Capitală. In primele zile ale noului 
an, brigada a înregistrat noi suc
cese. In ce constau ele ?

— Să privim „oglinda", ne in
vită Mihalcea Tașcă.

„Oglinda“ este graficul zilnic al 
brigăzii. Citim : De la începutul a- 
nului pînă în prezent brigada de 
laminoriști nr. 1 a depășit planul 
de producție cu peste 8 la sută. 
Procentul de rebuturi — zero.

In sere, întîmpinînd 
primăvara

Afiș editat de Ministerul învăță- 
mîntului și. Culturii cu prilejul „Lunii 
cărții la sale“ care va începe la 
15 ianuarie.
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întărirea muncii de pariid - chezășia 
înfăptuirii sarcinilor economice

Hunedoara de astăzi oferă o ima
gine elocventă a dezvoltării indus
triei noastre siderurgice în anii pu
terii populare. Regiunea Hunedoara 
înseamnă înainte de toate metal și 
cărbune, pîinea industriei construc
toare de mașini, avînd un rol deo
sebit în înfăptuirea operei de in
dustrializare socialistă a țării, în 
dezvoltarea întregii economii națio
nale.

Pentru sporirea producției de 
metal, statul democrat-popular a 
făcut investiții de multe miliarde 
de lei în economia regiunii. Aceasta 
permite ca în prezent în regiune să 
se producă circa 50 la sută din 
producția de cărbune a întregii țări, 
circa 71 la sută din cea de mine
reu de fier, 86 la sută din produc
ția de cocs, 57 la sută din produc
ția de fontă și 63 la sută din pro
ducția de oțel,

★

în centrul dezbaterilor conferin
ței regionale de partid care a avut 
loc în zilele de 6—7 ianuarie au stat, 
cum era și firesc, problemele acti
vității organizațiilor de partid pen
tru sporirea producției de me
tal, minereu de fier, cărbune. 
Atît darea de seamă prezentată 
de primul secretar al comitetului 
regional, tov. Petru Furdul, cît și 
delegații la conferință au arătat 
că oamenii muncii din regiunea 
Hunedoara, sub conducerea organi
zației de partid, au obținut rea
lizări deosebite în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului. Planul produc
ției globale industriale în primii 2 
ani ai șesenalului a fost îndeplinit 
și depășit, dîndu-se peste plan 85.000 
tone fontă, 91.000 tone oțel, 113.000 
tone laminate. în sprijinul siderur- 
giștilor, minerii au produs peste 
plan 35.000 tone minereu de fier și 
252.000 tone cărbune brut, din care 
o parte însemnată cărbune cocsifi
cabil. în aceeași perioadă, produc
tivitatea muncii în industria din 
regiune a crescut cu 28 la sută, iar 
economiile realizate peste plan la 
prețul de cost s-au ridicat la 88 
milioane lei.

în cuvîntul lor, tovarășii Iuliu 
Somogy, miner șef de brigadă, se
cretarul unei organizații de bază 
la mina Petrila, Maria David, mun
citoare la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Adolf Druker, direc
torul uzinei „Victoria“-Călan, Lazăr 
David, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșeni, 
și alții au arătat că organizațiile de 
partid conduc cu mai-multă compe
tență activitatea economică, pă
trund mai adînc și cu mai multă 
eficiență în problemele de produc
ție.

— Organizația orășenească de 
partid Hunedoara — a spus 
tov. Aron Colceru, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc — și-a în
dreptat atenția spre problemele 
cheie ale sporirii producției de me
tal. Ce întreprind organizațiile 
noastre de partid în acest sens ? 
Folosind dreptul de control, ele se 
interesează îndeaproape de buna 
organizare a muncii, analizează în 
adunările lor generale problemele 
utilizării depline a capacităților de 
producție, realizării unei produc
ții ritmice, perfecționării tehnolo
giei, ridicării calificării, recoman- 
dînd măsurile care se impun.

La laminorul de 650 mm., cu 
doi ani în urmă, existau se
rioase greutăți. Majoritatea oa
menilor nu aveau calificarea co
respunzătoare. îndrumarea tehni
că, îndeosebi în schimburile II 
și III, lăsa de dorit. Toate aces
tea s-au oglindit în indicii scăzuți 
de utilizare a agregatelor, în ne- 
respectarea proceselor tehnolo
gice, în calitatea slabă a laminate
lor care erau într-un sortiment res- 
trins. Cum a procedat organizația 
de partid pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri ? Dacă pînă atunci 
majoritatea membrilor de partie} 
lucrau în schimbul I, s-a trecut la 
repartizarea lor judicioasă în toate 
schimburile, la toate locurile prin
cipale de muncă. Au fost înfiin
țate grupe de partid. în jurul orga
nizației a fost creat un larg activ 
fără de partid. Organizația _ ele 
partid a reușit astfel să întă
rească controlul de partid asu
pra problemelor producției. As
tăzi colectivul laminorului este 
fruntaș pe combinat.

Munca politică a organizațiilor de 
partid a dus la stimularea inițiati
vei creatoare a maselor. Astfel co
lectivul secției I-a furnale de la 
Hunedoara a lansat inițiativa : „Să 
realizăm planul fiecărei luni cu o zi 
mai devreme". Sub conducerea co
mitetului de partid, această iniția
tivă a fost extinsă la secțiile prin
cipale din combinat.

Delegații la conferință au arătat 
că generalizarea experienței prețioa
se acumulate de organizațiile de 
partid în lupta pentru sporirea pro
ducției de metal constituie o pre- 
miză pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor sporite 
pe 1962.

Odată cu necesitatea realizării și 
depășirii planului zi de zi, lună de 
lună, Conferința a subliniat sarcina 
organizațiilor de partid de a lupta 
pentru îmbunătățirea calității me
talului.

Mai mulți delegați au arătat că 
sînt create condiții pentru înfăp
tuirea acestei sarcini. La Hunedoa
ra se produc astăzi numeroase 
mărci de oțeluri cu calități supe
rioare cum sînt cele pentru țevi, 
osii de vagoane, rulmenți, sape cu 
role și altele, care în trecut se im 
portau ; există însă mari rezerve a 
căror folosire ar permite realizarea 
unei producții la un nivel calitativ 
mult superior.

Respectarea strictă a proceselor 
tehnologice, întărirea controlului 
tehnic al calității, ajutorul tehnic 
calificat la locul de muncă din 
partea inginerilor și tehnicienilor, 
a serviciilor tehnice și de cercetări,, 
reducerea procentului de, rebuturi 
și declasate, iată doar cîteva din 
direcțiile indicate de conferință

Conferința organizației regionale 
de partid Hunedoara

spre care trebuie îndreptate efortu
rile pentru atingerea acestor obiec
tive. în conferință s-a arătat că pro
blema calității metalului trebuie să 
se afle în atenția consfătuirilor de 
producție, a muncii politice de la 
om la om, a cercurilor de învăță- 
mînt- de partid.

Directivele C. C. al P. M. R. 
cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, în 
scopul realizării de produse de ca
litate superioară, constituie în con
tinuare, pentru o îndelungată pe
rioadă, un îndreptar prețios al or
ganizațiilor de partid și comitete
lor sindicale în orientarea și orga
nizarea întrecerii socialiste, a con
sfătuirilor de producție.

— Ca în fiecare an, și în 1962, 
statul nostru face eforturi pen
tru sporirea capacităților de produc
ție siderurgice — a spus în cuvîn
tul său tov. Francise Folticska, di
rectorul întreprinderii de construc
ții siderurgice. în acest an urmea
ză să fie date în exploatare furna
lul de 1.000 m.c.,zcel mai mare 
furnal al tării, noi linii de lami
noare și alte obiective industriale. 
Muncitorii și tehnicienii întreprin
derii de construcții siderurgice sînt 
hotărîți să lupte cu toate forțele 
pentru a asigura darea în func
țiune la termenele prevăzute a a- 
cestor agregate. Birourile organiza
țiilor de bază, comitetele orășenesc, 
regional de partid trebuie să urmă
rească respectarea graficelor de lu
cru ale principalelor obiective in
dustriale.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid să se ocupe mai sistema
tic de îndrumarea organizațiilor de 
masă și în primul rind a sindicate
lor și organizațiilor U.T.M.

Delegații au criticat cuvîntul 
lăudăros al tov. Vichente Bălan, 
președintele Consiliului regional al 
sindicatelor care, subliniind în mod 
just succesele înregistrate de orga
nizațiile sindicale în organiza
rea mai bună a întrecerii socialiste 
și a consfătuirilor de producție, a 
trecut sub tăcere faptul că, de 
multă vreme, consiliul regional al 
sindicatelor a neglijat îndrumarea 
sindicatelor în special pe șantierele 
de construcții, că în activitatea unor 
organizații sindicale se fac încă 
simțite manifestări de formalism 
și birocratism.

în industria regiunii Hunedoara 
lucrează un mare număr de tineri. 
Conferința a apreciat că Comitetul 
regional de partid s-a ocupat cu 
grijă de îndrumarea U.T.M.

— Organele și organizațiile de 
partid — a spus în cuvîntul său 
tov. Carol Szabo, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. — au 
analizat periodic munca organiza
țiilor U.T.M. Un număr însemnat 
de membri și candidați de partid 
au primit sarcina să muncească în 
conducerea organizațiilor U.T.M. 
Organizațiile de partid dau o aten
ție mai mare educării comuniste și 
patriotice a tineretului. Conferința 
a cerut organizațiilor de partid să 
aibă mereu în atenția lor într-o 
măsură tot mai mare îmbunătățirea 
continuă a activității U.T.M.

La conferință au fost totodată 
discutate problemele dezvoltării a- 
griculturii din regiune. în momen
tul de față, gospodăriile agricole 
colective cuprind 88,5 la sută din 
suprafața colectivizabilă a regiunii 
fără localitățile de munte. Fondul 
lor de bază a crescut în ultimii 2 
^ni de la 43 milioane la peste 100 
milioane lei. Succesele înregistrate 
în agricultură nu se ridică însă la 
nivelul posibilităților ; este rămasă 
în urmă creșterea animalelor, îndeo
sebi fiind necorespunzător numărul 
bovinelor la suta de hectare. Confe
rința a stabilit sarcini precise pen
tru organele și organizațiile de 
partid privind îndreptarea acestei 
situații, consolidarea sectorului so
cialist al agriculturii din regiune și 
lărgirea lui continuă.

★
Lucrările conferinței au analizat 

pe larg activitatea depusă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale oamenilor muncii 
din regiunea Hunedoara. Darea de 
seamă și participanții la discuții 
au relevat că datoțită aplicării unui 
șir de măsuri luate de partid și 
guvern în ultimii ani, veniturile 
bănești și puterea de cumpă
rare a oamenilor muncii din 
regiune au crescut mult. Nu
mai în 1961 volumul mărfurilor 
desfăcute populației prin unitățile 
comerțului socialist din regiune a 
atins cifra de 2 miliarde lei.

Un loc deosebit a ocupat în dez
baterile conferinței problema locu
ințelor. La Hunedoara apartamen
tele nou construite se socotesc 
cu miile. Numai în ultimii doi ani, 
oamenii muncii din regiune, îndeo
sebi minerii, siderurgiștii au primit 
peste 5.500 apartamente. Fără a di
minua meritele constructorilor, con
ferința a criticat însă ritmul nesa
tisfăcător în care Trustul regional 
de construcții și I.C.S.H. desfășoa
ră construcția de locuințe. S-a ară
tat că la aceasta contribuie și faptul 
că C.S.C.A.S. predă cu întîrziere pro
iectele pentru construcția locuințe
lor, precum și insuficienta folosire 
de către întreprinderile de cons
trucții a mijloacelor tehnice și fon
durilor acordate de stat. Ca rezul
tat, în ultimii doi ani, întreprin
derile de construcții au rămas da
toare cu 1.700 de apartamente.

A intensifica ritmul la con
strucțiile în lucru, a pregăti înce- 
Cerea lucrărilor noi în cele mai 

une condiții — spre aceasta 
trebuie să-și îndrepte activitatea 
organizațiile de partid de pe șan
tiere. Ele au datoria să militeze 
pentru promovarea cu mai mult cu
raj pe șantiere a metodelor indus
triale de lucru, pentru folosirea pe 

scară mai largă a noilor materiale 
de construcții, să îndrume cu mai 
multă grijă organizațiile de masă și 
îndeosebi sindicatele în ridicarea 
necontenită a calificării constructo
rilor și antrenarea lor în întrecerea 
socialistă.

Tov. Aurel Crlstea, miner șef de 
brigadă la Aninoasa, a subliniat în 
cuvîntul său că minerii Văii Jiului 
simt din plin preocuparea perma
nentă a partidului și guvernului 
pentru buna aprovizionare a aces
tui important centru muncitoresc. 
Numai în ultimul an, la Aninoasa 
au fost date în folosință numeroa
se unități comerciale noi ; aprovi
zionarea cu mărfuri și produse de 
calitate s-a îmbunătățit, desfășurîn- 
du-se mai ritmic. Deservirea însă 
lasă încă de dorit ; se simte nevoia 
unei munci mai stăruitoare de edu
care a lucrătorilor din comerț. Vor
bitorul a arătat că, uneori, în Valea 
Jiului pîinea nu este de bună ca
litate.

Conferința a cerut noului comi
tet regional de partid să analizeze 
periodic și să urmărească perma
nent felul în care sînt duse la în
deplinire obiectivele stabilite pen
tru ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii din 
regiune.

★
Ascultînd expunerea tovarășului 

Gheorghe Vușdea, secretar al co
mitetului regional de partid, cu pri
vire la Darea de seamă a delegației 
P.M.R. la cel de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S. prezentată de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenara C.C. al P.M.R. din 30 no
iembrie—5 decembrie 1961, nu
meroși delegați între care tovarășii 
Ștefan Boureanu, loan Pipoș, Gheor
ghe Homoșteanu și alții au sub
liniat însemnătatea deosebită a în
vățămintelor ce se desprind din do
cumentele Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. și din lucrările plenarei 
C.C. al partidului nostru.

Lucrările plenarei — a spus tov. 
Dumitru Dejeu, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional — au scos în evidență cu 
o mare forță, pe lîngă învățămin
tele deosebit de prețioase care se 
desprind din lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., as
pecte esențiale ale istoriei partidu
lui nostru. M-a impresionat pro
fund și am tras multe învățăminte 
din lupta neobosită, plină de curaj 
și abnegație, a activului de bază 
pentru întărirea neîncetată a parti
dului, înalta principialitate și fer
mitatea cu care Comitetul Central 
al partidului, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a apărat 
principiile și normele leniniste ale 
vieții de partid.

Condamnînd cu tărie activitatea 
grupării fracționiste Pauker—Luca 
ajutată de Teohari Georgescu și a 
grupării fracționiste Chișinevschi— 
Constantinescu, delegații au rele
vat meritul conducerii partidului 
pentru demascarea și înlăturarea 
acestor grupări antipartinice, — 
ceea ce a avut o importanță hotă- 
rîtoare pentru întărirea partidului 
și creșterea rolului său de condu
cător al oamenilor muncii în lupta 
pen tiu construirea socialismului.

Conferința regională de partid 
Hunedoara și-a exprimat adeziunea 
deplină față de Darea de seamă a 
delegației P.M.R. la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

★
în încheiere, a luat cuvîntul to

varășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., care a transmis conferinței 
salutul C.C. al P.M.R. și al tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej personal. 
Vorbitorul a apreciat că lucrările 
conferinței s-au desfășurat la un 
înalt nivel, dovedind creșterea ma
turității politico-ideologice a comu
niștilor, sporirea combativității și 
exigenței în îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere ce stau în fața 
lor. Succesele importante obținute 
în regiune sînt rodul muncii entu
ziaste a oamenilor muncii, al activi
tății politice, organizatorice și 
ideologice desfășurate de organele 
și organizațiile de partid.

Regiunea Hunedoara a''stat și stă 
și în prezent în centrul atenției 
conducerii de partid și de stat. 
Dispunînd de importante surse de 
materii prime, de o bază tehnică 
modernă, de cadre calificate și cu 
experiență, regiunea are și va avea 
și pe viitor o mare pondere în pro
ducția de cărbune, minereuri de 
fier, oțel, energie electrică. Statul 
democrat-popular acordă în acest 
scop regiunii importante mijloace, 
— a căror folosire cît mai rațio
nală, deplină, se impune ca o sar
cină de căpetenie pentru organele 
și organizațiile de partid.

Valea Jiului va trebui să alimen
teze cu cărbune cocsificabil nu nu
mai Hunedoara, ci și alte centre in
dustriale. Acum a început construc
ția marelui combinat siderurgic de 
la Galați. Minerii Văii Jiului sînt 
chemați să acorde mai multă aten
ție sporirii productivității muncii, 
să extragă din ce în ce mai mult 
cărbune cocsificabil.

Sarcini mult sporite revin siderur- 
giștilor. Acordînd toată atenția în
deplinirii sarcinilor cantitative de 
plan, organizațiile de partid vor tre
bui să se preocupe îndeaproape de 
îmbunătățirea continuă a calității 
metalului, reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii, așa 
cum prevăd Directivele C.C. al 
P.M.R.

Vorbitorul a arătat că în anul 
1961, o serie de obiective cuprinse 
în planul de investiții n-au fost 
puse în funcțiune la timp. Organi
zațiile de partid din întreprinderile 

de construcții trebuie să desfășoare 
o asemenea activitate, îneît să asi
gure darea la timp în producție și 
chiar înainte de termenul planifi
cat a furnalului de 1.000 m.c., a noi
lor laminoare și a altor obiective 
în construcție. Vă închipuiți — a 
spus vorbitorul — ce va însemna 
punerea în producție a furnalului 
de 1.000 m.c. înainte de termen. O- 
țelăriile vor avea mai multă fontă, 
constructorii de mașini vor primi 
mai mult metal.

Pe drept cuvînt s-a criticat în 
conferință activitatea slabă a între
prinderilor de construcții și a sfa
tului popular regional, care, deși au 
avut asigurate materialele și fon
durile necesare, au rămas datoare 
în ultimii doi ani cu 1.700 de apar
tamente. Trebuie însă arătat că 
nici comitetul regional de partid n-a 
controlat în mod sistematic activi
tatea din acest sector.

în cuvîntul său tovarășul Chivu 
Stoica s-a referit în continuare la 
îndeplinirea întocmai a sarcini
lor de plan pe 1962 privind 
construcțiile de locuințe. La în
cheierea anului să nu rămînă în 
regiune locuințe neterminate, ne
date în folosință la termen oame
nilor muncii. Dacă pretutindeni se 
cere producție de calitate, același 
lucru este valabil și pentru con
structori. Ei trebuie să dea lucrări 
trainice, frumoase, bine finisate.

Vorbitorul s-a oprit apoi la sar
cinile ce revin organizațiilor de 
partid din agricultura regiunii. 
Relevînd că colectivizarea agricul
turii se apropie de sfîrșit, tovarășul 
Chivu Stoica a subliniat că, așa cum 
a indicat Plenara C.C. din iunie- 
iulie 1961, sarcina de însemnătate 
esențială este consolidarea econo- 
mico-organizatorică a G.A.C., dez
voltarea fondului lor de bază. Tre
buie acordată o atenție deosebită 
creșterii animalelor pentru care 
există condiții favorabile, întrucît 
peste 50 la sută din suprafața agri
colă a regiunii o constituie pășu
nile. Or, în prezent, pe suta de hec
tare sînt mai puține animale decît 
în alte regiuni, care nu au avut o 
tradiție atît de bogată în creșterea 
animalelor ca regiunea Hunedoara, 
în jurul fiecărui centru muncito
resc să existe o bază puternică de 
aprovizionare cu lapte, carne, ouă 
etc.

Vorbitorul a relevat însemnătatea 
îmbunătățirii continue a întregii 
activități de partid în industrie și 
agricultură, pe șantiere, întăririi 
controlului de partid, ridicării ni
velului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid și 
educării lor partinice, a respectării 
cu strictețe a normelor leniniste ale 
vieții de partid.

Evidențiind marea însemnătate 
internațională a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., tovarășul 
Chivu. Stoica a ,vorbit despre în
vățămintele care se desprind pen
tru partidul nostru din lucrările 
acestuia, despre importanța lu
crărilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie-decembrie 1961. Pe 
bună dreptate, a spus vorbi
torul, un șir de delegați la confe
rința regională de partid — refe- 
rindu-se la învățămintele plenarei 
C.C. al P.M.R. — au arătat marile 
daune pe care le-a adus partidu
lui activitatea antipartinică a 
grupului fracționist Pauker-Luca. 
Linia lichidatoristă introdusă de 
A. Pauker în problemele con
strucției de partid prin deschide
rea largă a porților partidului a 
înlesnit pătrunderea în organizații
le de partid din regiunea Hune
doara a unui număr mare de ele
mente străine și dușmănoase, le
gionari, care la un moment dat au 
ajuns pînă și în conducerea orga
nizației regionale de partid — în 
timp ce cadrele de partid munci
torești, valoroase, erau îndepărtate. 
Este întru totul îndreptățită indig
narea cu care delegații au înfierat 
rolul mîrșav al lui Luca, vechiul 
agent al siguranței, în reprimarea 
grevei minerilor de la Lupeni. Mari 
prejudicii a adus de asemenea ac
tivitatea antipartinică, fracționistă 
desfășurată de Chișinevschi și Mi
ron Constantinescu, principalii 
sprijinitori și executanții zeloși ai 
liniei antipartinice promovate de 
Pauker-Luca. Zdrobirea fracționiști- 
lor a însemnat un moment de co
titură în viața partidului, a asigu
rat cimentarea unității rîndurilor 
sale și aplicarea consecventă a nor
melor și principiilor leniniste în 
viața de partid.

în prezent, a spus tovarășul Chi
vu Stoica, partidul nostru este mai 
puternic decît oricînd, strîns unit 
în jurul Comitetului Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; indisolubil legat de 
mase, partidul este urmat cu încre
dere de întregul popor pe calea tra
sată de Congresul al III-lea pentru 
victoria deplină a socialismului în 
țara noastră.

★
Conferința regională de partid a 

aprobat în unanimitate trimiterea 
unei telegrame către Comitetul 
Central al partidului. Exprimîn- 
du-și încrederea nemărginită în 
partid, delegații la conferință, în 
numele tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din regiunea Hune
doara, au asigurat Comitetul Cen
tral și personal pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că vor 
lupta cu mai multă energie pentru 
traducerea în viață a mărețului pro
gram de muncă și de luptă adop
tat de cel de-al III-lea Congres al 
partidului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră.

Conferința a ales noul comitet 
regional de partid și comisia de re
vizie. In prima sa plenară, Comite
tul regional de partid Hunedoara 
a reales ca prim-secretar pe tovară
șul Petru Furdui, membru al C.C. 
al P.M.R.

NICOLAE BIVOLU 
LAURENȚIU VISKI

Laboratorul' contrai al oțolârlel do la Combinatul metalurgia Reșița a foot dotat cu utilaje din colo 
mal moderne. în fotografie : Reglarea multiplicatorului electronic al unul spectograf do auarț, sosit do 
curînd in laborator.

FRAȚI ÎN
Frajii Terenche lucrau pe atunci 

la cazanul cel mare pentru aliat 
plumb la turnătoria „Tudor" de pe 
calea Dorobanți din Capitală. Lu
crau cîte 16 ore pe zi într-un me
diu toxic, vătămător. Dumitru Dran- 
ca, un tovarăș de muncă al frați
lor Terenche, a căzut jos. Se into
xicase cd plumb. în timp ce se zvîr- 
coslea în dureri a intrat și Fornora- 
che, patronul :

— Ce-ai făcut, Dumitre, iar ai mîn- 
cat plumb ? Am să ți-1 scad din sa
lariu. Și a ieșit nepăsător, așa cum 
venise.

...Au trecut anii. La naționalizare, 
turnătoria lui Fornorache a trecut 
în stăpînirea celor ce muncesc, — 
devenind întreprinderea „Acumula
torul“. S-au schimbat și condicile 
de lucru. Frații Terenche' s-au cali
ficat, devenind muncitori fruntași în 
producție. Pentru merite deosebite 
în muncă, Ștefan Terenche a fost 
distins cu „Medalia Muncii". Con
stantin era mîndru de fratele lui. 
După un an a obținut și el „Medalia 
Muncii". Ștefan a fost primit în rîn- 
duriile membrilor de partid. Nici 
Constantin n-a rămas mai prejos. Și 
el a fost primit în marea familie a 
comuniștilor.

...Erau mereu în întrecere.
Constantin a făcut între altele un 

șir de îmbunătățiri la forma de 
turnat accesorii pentru acumulatori, 
datorită cărora lunar se economi-

Au constatat, 
dar măsuri n-au luat

Anul trecut, la 30 iunie, am cum
părat, cu plata în rate, de la ma
gazinul „Căminul" din Piața Am- 
zei, o garnitură de mobilă tip „Pro
gresul". Acasă am observat că pie
sele studioului nu se potrivesc. Am 
adus faptul la cunoștința conduce
rii magazinului și a O.C.L.-Produse 
industriale nr. 2 care au controlat 
la fața locului studioul, convingîn- 
du-se de adevăr. Mobila — mi s-a 
spus — trebuie schimbată de uni
tatea care a produs-o : întreprin
derea de industrie locală Rădăuți.

M-am adresat și acestei între
prinderi. Nu peste mult timp, am 
fost vizitat acasă de către un dele
gat al întreprinderii din Rădăuți. 
S-a convins și el că studioul nu 
poate fi folosit și ne-a făgăduit că 
în maximum 15 zile ne va trimite o 
nouă garnitură. Au trecut de atunci 
mai bine de două luni (peste 
șase luni de la cumpărarea mobilei), 
iar situația este aceeași.

CONSTANTIN BOȚEA 
București, Calea Griviței 

Blocul R, apart. 22

SALT SPRE GLORIE : Patria (9 ; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,15). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : cinematograful Elena Pavel (10 ; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 16,80; 
18,45; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30). PORTO-FRANCO : București (10 ; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Alex. Sahia (10; 
12; 14,15; 16 30; 18.45; 21), Drumul serii (15; 
17 ; 19 ; 21) Volga (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) 
TOM DEGEȚELUL : Republica (8 ; 10,15 ; 
12,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 19,45 ; 22), 16 Februarie 
(11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Olga Bancic (15; 17; 
19; 20,45), B. Delavrancea (11; 15,30; 18; 20,30) 
AGENTUL X 25 : Lumina (rulează în conti
nuare do la orele 9,30 pînă la orele 13,15 
după-amiaza 15; 17; 19; 21), Înfrățirea Intre 
popoare (15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21) SECERIȘUL VERDE : Ma- 
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I.C. Frimu 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 8 Martie (11; 15; 
17; 19; 21). FLĂCĂRI IN TAIGA ; Flacăra 
(15; 17; 19; 21). LUMEA APLAUDA : V. 
Alecsandn (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEU
TONI (cinemascop — ambele serii) : Popu
lar Cil; 16,30; 20). POVESTE DESPRE O 
FATĂ rulează la cinematografele : Maxim 
Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Alex. Popov (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). POZNAȘA : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) 
CAZACII : Victoria (rulează în continuare do 
la orele 10 pînă la orele 17, seara 19; 21). 
Floreasca (19) MECANICUL CONDU. 
CEA TRENUL : Tineretului (15,30; 17,15; 
19; 20,45). ȘORICELUL ȘI CREIONUL 
- CINE A CÎȘT1GAT CUPA ? - FLORI 
DE PE MUNȚI - SUFLĂTORUL ȘI FLA
CĂRA - PRIN REZERVAȚIA NATURALA 
DIN CAUCAZ : cinematograful Timpuri 
noi (rulează în continuare de la orele 10 pînă 
1* orele 21), PROGRAM SPECIAL PENTRU

ÎNTRECERE
sesc tone de metal. Ștefan a adus 
și el unele îmbunătățiri procesului 
tehnologic.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962 de către muncito
rii de la turnătoria întreprinderii 
„Acumulatorul", frații Terenche au 
propus ; montarea unor capre pen
tru curățirea plăcilor de acumula
tor, repararea matrițelor și altele.

Constantin Terenche și-a propus 
să realizeze, în anul acesta, împre
ună cu brigada sa, economii în va
loare de 25.000 lei.

întrecerea rodnică din acest an 
între frații Terenche și brigăzile 
conduse de ei va continua. Și, 
fără îndoială, cu rezultate bune.

S. CORENBERG 
muncitor

Spațiile comerciale mai judicios 
proiectate și amplasate

(Urmare din pag. I-a)

țele locative și cele comerciale nou 
construite. Organele care avizează 
proiectele —- consiliile tehnico-știin- 
țifice ale unor ministere, C.S.P., 
C.S.C.A.S. ar trebui să dea aprobă
rile necesare cu mai multă exigen
ță, ținînd seama de dezvoltarea ar
monioasă a rețelei comerciale im
pusă de cerințele populației. E ne
cesar ca toate comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale să 
coopteze în consiliile tehnico-știin- 
țifice și cîte un reprezentant al co
merțului local. Aceștia își vor spune 
competent cuvîntul în chestiuni le
gate de construcția magazinelor, de 
locul amplasării lor.

în cadrul Ministerului Comerțu
lui activează specialiști în toate 
domeniile aferente comerțului. Ei 
pot elabora, împreună cu organele 
locale, teme de proiectare pentru 
spații comerciale care să țină pasul 
cu sistemele noi de servire ra
pidă, să permită dotarea cu cel mai 
modern utilaj comercial etc. Bine 
ar fi dacă sfaturile populare ar fo
losi în mai mare măsură cunoștin
țele acestor specialiști, cerînd din 
partea ministerului nostru ajutorul 
lor încă înainte de a se începe pro
iectarea și amplasarea spațiilor co
merciale.

Din învățămintele de pînă acum, 
cred că merită studiată și următoa
rea chestiune : în fiecare regiune 
un număr de proiectanți din ca
drul D.S.A.P.C. să se specializeze cu 
precădere în elaborarea de proiec

COPII : 13 Septembrie (rulează în continua
re do la orole 10 pînă la orele 15) DOCTO
RUL DIN BOTHENOW : 13 Septembrie (16; 
18,15; 20,30), P1NZE PURPURII : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂ
RIT : G. Coșbuc (15; 17; 19; 21), Aurel Vlaicu 
(15,15; 17; 18,45; 20,30), Grivița (15; 17; 19; 
21). ÎNTILNIRE PE CABLU rulează la cine
matografele : V. Roaită (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). RAIDUL VĂRGAT: Unirea (15; 17; 
19; 20,45) ULTIMUL MEU TANGO rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,10). DOUA VIEȚI - am 
bele serii : Munca (15,30; 19,15). SO
NATE : Moșilor (14,30; 16,45; 19; 21,15). CO
PILUL TRUPEI rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18; 20). ALECSANDR NEV- 
SKI : M. Emineseu (16; 18,15; 20,30). CAI
DUL rulează la cinematografele Ilie Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21), C-tin David (15. 17; 19; 
21), 30 Decembrie (15: 17; 19; 21) CASTE
LUL DIN BASME : 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL rulează la cinematograful 
N. Bălcescu (15; 17; 19; 21). RAPSODIE 
UCRAINEANA : G. Bacovia (16 ; 18 ; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Emisiune pentru copii : 
„Diferite animale“. 19,30 — Emisiunea „In 
fața hărții”. 19,40 — Filmul artistic „ÎNVI
EREA“ — o producție a studioului „Mos- 
film".21,30 — Emisiune muzlcal-distractivă
„DESPRE ASCULTĂTORII DE MUZICA 
UȘOARA”. In încheiere : ultimele știri.

RADIO SIMBATA 18 IANUARIE. Muzica 
populară romanească — orele 9,30 — I. 
Concert ghicitoare — orele 10,20 — I, Din 
muzica popoarelor — orele 12,30 — I.

Fruntași la repararea 
mașinilor agricole

La G.A.S. Șufești, raionul Făurei, 
reparațiile utilajului agricol sînt pe 
terminate. Au fost revizuite și re
parate pînă acum cca. 21 tractoare, 
20 pluguri, 8 semănători, precum șl 
alte mașini. In cîteva zile vor li su
puse probelor ultimele 5 tractoare, 
o semănătoare și 5 remorci bascu
lante care sînt în curs de reparare.

In întrecerea care are ca obiectiv 
terminarea acestor lucrări cît mai 
curînd, sînt fruntași mecanicii și 
tractoriștii Nicu Ganaplaiazu, Vlad 
Sandu, Titi Ispas și mul|i alții.

PETRE VERIGA 
instructor de partid

te pentru comerț. Aceasta ar per
mite Ministerului Comerțului să 
aibă o strînsă legătură științifică, 
tehnică și de lucru cu ei, înlăturînd 
multe deficiențe ce s-au manifestat 
în trecut. Datorită faptului că pa
ralel cu construirea de noi maga
zine se desfășoară în țară și acțiu
nea de modernizare a magazinelor 
existente, ar trebui ca un grup de 
arhitecți, fie pe lîngă C.S.C.A.S. sau 
Uniunea Arhitecților, să se specia
lizeze în proiectarea mobilierului 
comercial modern corespunzător 
noilor metode de vînzare ce se vor 
extinde larg în comerțul nostru — 
autoservirea, expunerea liberă a 
mărfurilor, plata direct la vînză- 
tor etc. în prezent se simte o mare 
nevoie de proiecte pentru mobilier 
comercial. Credem că și Institutul 
de Arhitectură are datoria să se 
îngrijească de specializarea unor 
viitori arhitecți în proiectarea mo
bilierului modern pentru magazine.

Toate acestea au o strînsă legă
tură cu grija deosebită a statului 
nostru pentru dezvoltarea comer
țului socialist. în acest an, de pil
dă, fondurile bănești alocate pentru 
construirea și modernizarea de u- 
nități ale comerțului socialist au 
crescut mult față de anul trecut, 
ajungînd la suma apreciabilă de 
peste 174 milioane lei. De aceea 
se cere cu insistență din partea tu
turor celor ce contribuie la dezvol
tarea rețelei comerciale mai multă 
atenție și grijă, eforturi mai mari 
pentru a pune la îndemîna oame
nilor muncii magazine cît mai fru
moase și mai moderne.

Muzică simfonică — orele 13,05 — I. Uver
turi din opereta — orele 14,03 — II. Con
cert de valsuri — orele 15,00 — II. Actua
litatea literară în ziarele și revistele noastre 
—orele 15,45 — I. Vorbește Moscova — orele 
16,15 — I. Cîntă corul și orchestra de Studio 
a Radioteleviziunii — orele 16,15 II. Fante
zia în Do minor pentru vioară și pian de 
Schumann — orele 16,45 — I. Muzică ușoară
— orele 17,15 — I. Festival „Salzburg“ — 
1961 — orele 18,05 — II. Programe muzicale 
alcătuite de ascultători — orele 19,00 — II. 
Pa tema internationale — orele 19,30 — II. 
Estrada artistului amator — orele 19,40 — II. 
Noi înregistrări de muzică populară romî- 
nească — orele 20,40 I. Actualitatea radio
— 21,00 — II. Sonata nr. W în Sol major 
pentru vioară și pian de Beethoven — orele 
22,30 — II. Muzică de dans — orele 23,15 — 
II. Concert pentru vioară șl orchestră de 
iMenotti — orole 23,18 — I.

Timpul probabil pentru zilele de U, 15 
și 16 ianuarie .- Vreme relativ călduroasă, 
mai ales în vestul țării. Cer noros. Precipi
tații locale vor cădea în cea mai mare 
parte a tării. Vînt moderat, la început din 
sud, apoi din vest. Temperatura în creștere 
ușoară Minimele vor fi cuprinse între 2 și 
minus 8 grade, iar maximele între 2 și 10 
grade.
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mine". Prea tînără : 12 ani. Sub

Săsar miner frun-

de onoare 
ca o floare.

Izidor Ripă. La Săsar 
fată cîntînd un cîntec 
era. Am înscris-o la

i Săsar, Măriuca 
Ca un pîrîu de

1 căuta albia : 
„brigadă de ajl-

TîÜ^ra frumos cîntecul. Ö melo- 
■“"■^die populară fără vîrstă, cu 

triluri pădurene de cînd lumea, dar 
cuvintele cîntecului sînt de astăzi, 
pe măsura vîrstei noi a Săsarului :

Octrtșg aceea a orașului, de sub 
Dealul Florilor, largă, deschi

să, tapisată cu verdeață șl flori, 
place mult băimărenilor. Acum iar
na, trecătorii sînt mai rari. N-au de 
ce să se încumete printre troienii 
din parc, în pustietatea“ albă a 
teatrului de vară, sau către obloni
tele case de bilete ale stadionului. 
Numai după-amiezile par a mai 
aminti de dulcele anotimp fără pal
ton. Se aud atunci, printre brazi, 
melodii întretăiate, împletiri de voci 
și instrumente muzicale — pian și- 
taragot, fluier și... violoncel. Dintr-o 
casă nu prea mare, dar primitoare, 
se revarsă melodiile. Lume multă 
îl trece pragul în iiece după-amiază, 
dînd locurilor ceva din căldura 
omenească a lunilor de vară.

S-a împlinit exact anul de cînd 
și-a deschis porțile cea mai tînără, 
poate, dintre Instituțiile de cultură 
ale Maramureșului ; casa primitoa
re de sub Dealul Florilor e Școala 
populară de artă. Elevii, opt din 
zece, sînt oameni care cu puțin îna
inte de a apuca arcușul lasă din 
mînă pichamerul, puțin înainte de 
a sta în fața șevaletului părăsesc 
manometrele locomotivei. Printre cei 
două sute de iubitori ai artei se 
află și colectiviști din satele dim- 
przjurul orașului, dornici să urce 
âa mai multă siguranță treptele 
scenei de la căminul lor cultural. 
Frumosul muzical și coregrafic, 
plastic și teatral pătrunde în viața 
acestor oameni treptat, armonios, 
îmbogățind-o — pătrunde pe una 
din căile revoluției culturale.

In viața Măriei Rusu frumosul ar
tistic e cîntecul, cîntecul ei din Să- 
sar care a purtat-o de-a lungul unui 
itinerar de invidiat la vîrsta de 16 
ani. De pe scena căminului cultu
ral, doina someșană, aplaudată la 
Baia Mare și Or~dea, a ajuns în 
Capitală la iinala celui de-al Vl-lea 
concurs pe țară al artiștilor amatori. 
Măriucăi din Săsar 1 s-a înmînat o 
mențiune, a fost poftită „să impri
me" în studiourile radioteleviziunii 
și să apară pe micul ecran al tele
vizorului.

Tot ce fusese pînă atunci în viața 
ei poate fi lesne rezumat în cîteva 
fraze — daT pe care, din păcate, 
hîrtia nu le poate reține în învelișul 
pitoresc al vorbirii maramureșene. 
Era la cîmp împreună cu alte fete 
și feciori ; lega snopi și cînta. In

vitația de a Intra In echipa artisti
că a căminului cultural, aflat pe a- 
tunci In construcție, a sunat in ur
mătorii termeni : „No, vină și dă un 
solo". Și „a dat un solo" care i-a 
asigurat participarea la faza raio
nală... „Dar n-am mers, n-a vrut 
mama să mă lase — își amintește 
Măriuca — că eram prea tînără și 
spunea mama că n-are cine mere 
cu

ochii minerilor din 
s-a înălțat repejor, 
munte, talentul își 
echipă de teatru, , 
tație", deplasări, faze de concurs. 
„Am tăt fost solo și cu brigada". 
Si calea spre școala populară de 
artă 1 s-a așternut în față tot atît 
de simplu șl firesc. „Eram într-un 
juriu de concurs — relatează direc
torul școlii, 
am auzit o 
frumos. Ea 
canto".

Azi e satul ca o floare 
Crește lingă Baia Mare 
Mergem pe un nou făgaș 
în curînd va fi oraș.

Autorul lor era însăși fata care 
le cînta. Simțise nevoia să oglin
dească pe scenă ceva din chipul a- 
cestui înfloritor Săsar, așezare de 
mineri și țărani întovărășiți, așa 
cum nu apare în cîntecele de odi
nioară. A călăuzit-o poate spiritul 
receptiv, atent, al noului fololor. 
într-o culegere de „pagini maramu
reșene" se află următoarele versuri 
de dragoste culese din Săsar de 
directorul școlii populare de artă :

Inimă, inima mea,
Arde dragostea în ea. 
Să se stingă am umblat 
Baia Mare-n lung și-n lat. 
La doctor și la potică ') 
Nu am hăznuits) nimică. 
Doctoru' cu știință mare 
Leacuri de dragoste n-are 
Poticarășu' mi-o spus : 
— Leacuri de dragoste nu-n. 
Inima ta are-un leac. 
Cetera3) și omu' drag 
Inima ta are-un țîdru4) 
Cetera și omul mîndru, 
Omul mîndru, Gheorghlaș, 
La Săsar miner fruntaș“.

Intr-un alt cîntec, ale cărui 
vinte aparțin Măriei Rusu („Frunză 
verde de piper, badea al meu este 
miner"), apropierea de versurile ci
tate mai sus este evidentă, inima 
fetei fiind de asemenea dăruită unui 
„Gheorghiaș, la 
taș" :

La panoul 
Stă bădița 
Tot așa să nu te lași 
în muncă să fii fruntaș 
Eu fruntașă-n colectivă. 
Iară tu fruntaș în mină.
i în alte versuri scrise și cîn- 
tate de Măriuca, sentimentele 

fetei și feciorului îndrăgostiți unul 
de celălalt își găsesc împlinirea în 
strînsă împletire cu năzuințele lor 
de viață, cu munca, mina, gospodă
ria colectivă. Cîntecul din Săsar al 
Măriucăi e cunoscut și îndrăgit în 
numeroase comune dimprejur, ca și 
de către mineri, în a căror fami
lie, de curînd, a intrat fata de 16 
ani. E la primii ei pași de munci
toare ; lucrează la bobinai, în ate
lierul de întreținere al întreprinde
rii miniere : vreau să-nvăț să leg 
motoarele".

Cînd isprăvește lucrul, își prin
de părul ei bălai în băsmăluța în
florată și o pornește grăbită de-a 
lungul malului 
lui, către casa 
Dealul Florilor, 
plă și vădește 
re : „îmi place la canto că învăț 
să respir mai altfel cînd cînt". No
tele și teoria solfegiului îi 
lositoare fiindcă năzuiește, 
nu numai să așeze cuvinte 
melodii străvechi ci „să-mi 
singură cîntece".

Așadar : miercuri de la 16,30—19 
solfegii, iar de la 19—21 canto ; 
joi, între 16—18, istoria muzicii; 
vineri de la 19—21 canto. Ore de 
muncă, ore de studiu, viața unei 
fete care nu și-a pierdut capul în 
urma aplauzelor obținute la Bucu
rești, și care știe că îi stă în fată 
un drum lung. Iar faptul că în toa
te acestea nu-i nimic senzațional, 
nimic țipător și nimic lacrimogen ca 
în unele comedii muzicale exotice 
pe această temă importate din Oc
cident, cu care ne blagoslovește 
din cînd în cînd Difuzarea filmelor 
— e un bun prilej de meditație asu
pra cultivării talentelor la noi și 
la ei...

Acum trei ani, în încăperile fostului co
nac al Goleștilor din comuna cu același 
nume, de lingă Pitești, s-a deschis un mu
zeu. în acest conac au funcționat una dintre 
primele .școli în limba romînă și unul din 
primele spitale pentru îngrijirea sănă
tății oamenilor nevoiași ; aici au locuit și 
și-au desfășurat în parte activitatea, con
ducători ai răscoalei de ' 
luției de la 1848.

Anul acesta muzeul 
Secția „Răscoala de la 
foișorul în care a locuit un timp Tudor Vla- 
dimirescu, s-a îmbogățit cu noi piese.

In localul bolniței — spital construit la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea de Radu 
Golescu — a fost amenajată de curînd o 
secjie de etnografie și artă populară. Sînt 
prezentate obiecte autentice legate de

a iosl dezvoltat. 
1821", instalată în

la 1821 și ai revo-

înghețat al Săsaru- 
cu melodii de sub 
Judecata ei e sim- 
o adîncă convinge-

sînt fo- 
cîndva, 
noi pe 
compun

VICTOR VÎNTU

CRONICĂ TEATRALĂ

acesta ar fi filmul

care 
con-

înving“, deși nu 
nivelul primei lu

Teatrul Național „/. L, 
alături de comuniștii căliți în alte grele 
încercări, oamenii care înving în zile
le insurecției armate din 1944.

Conflictul cu reprezentanții forțelor 
celor mai reacționare și antipatriotice 
capătă o ilustrare vie, iar verdictul îm
potriva lumii vechi este rostit cu vehe
mență. Mersul înainte al istoriei, re
prezentat în piesă prin luptătorii co-

bă- 
Elencu, descompu- 
fiicei sale Yvonne, 

și brutală a afa- 
prăbușirea umană 

Și

PE SCENELE
TEATRALE

1) farmacia 
folosit

*) vioară
<) ghimpe

ÙiAriSÙi^af
Situată la peste 2.500 de metri i 

ful cu același nume din Munții Bui 
este cea mai înaltă așezare omen 
bana turistică avînd o oapaoitate 
bufet este deschisă numai vara. I 
ajung aici o pot folosi ca refugiu, 
drumul la cabană este foarte gre 
parcurge decît de cei experimentați, 
stituie „polul frigului" din țara 
anuală. 8 luni pe an, temperatura, «u 
grade, iar stratul de zăpadă atinge 6,. 
multe ori acoperind cabana, așa oum se vede 
grafia alăturată. La etaj funcționează stația c 
logică de unde vara și iarna, se transmit cu r 
täte datele meteorologice.

meșteșugurile și ocupațiile locuitorilor re
giunii, din cele mai vechi timpuri și pînă 
astăzi : obiecte de păstorit, pluguri din 
lemn, obiecte de uz casnic, războaie de țe
sut, vîrtelnițe, rotane ș.a.

în dependințele conacului au fost ame
najate anul acesta interioare țărănești — 
în total 9 încăperi — din zonele etnogra
fice Drăgănești-Slatina, Muscel, Vîicea- 
Horezu și Argeș. în alte două săli sînt 
expuse numeroase piese de costum — co
joace, ii, vîlnice, fote, șube, marame — 
țesături țărănești, obiecte de ceramică ș.a., 
achiziționate în cursul acestui an din satele 
regiunii. (în fotografiile alăturate : port 
popular din Argeș — sus — și interior de 
casă țărănească — jos).

CONSTANTIN ILIESCU 
muzeograf

Fata moșului cea c 
și „Dibutoxul

în eiirînd, Teatrul 
Național „I. L. Cara- 
giale" va prezenta 
premiera spectacolu
lui „Bolnavul închi
puit" de Molière, în 
regia lui Sică Alexan- 
drescu. Decoruri și 
costume — Al. Brătă- 
șanu; muzica A. Men
delsohn.

Teatrul de comedie 
a pus în scenă piesa 
„Schweyk, în al doi
lea război mondial" 
de Brecht. Premiera 
spectacolului, realizat 
în regia lui L. Giur- 
chescu, va avea loc 
săptămîna viitoare. La 
Teatrul „C. Nottara“ 
a intrat în repetiție 
piesa „Iubire" de Bar
ta Layos, în regia Eca- 
terinei Schön.

Piesele „De n-ar fi

iubirile" de Dorel Do
rian și „Oceanul“ de 
Al. Stein se află în 
pregătire la „Teatrul 
pentru tineret și co
pii".
„MARi MAEȘTRI Al
ARTEI UNIVERSALE"

cu operele „Cavalerul 
rozelor" de Richard 
Strauss, „Logodna la 
mînăstire" de Serghei 
Prokofiev și baletul 
„Giselle" de A. Adam.

La Teatrul de stat 
de operetă se repetă 
opereta,„Rose Marie“ 
de Friml,

S.R.S.C. organizează 
la lectoratul central, 
din str. Biserica Am- 
zei nr. 5-7, un ciclu de 
conferințe consacrate 
unor „Mari maeștri ai 
artei universale1". Ci
clul se deschide mîine 
la ora 12 cu expune
rea „Leonardo da Vin
ci și Michel Angelo".

SPECTACOLE
DE OPERĂ $1 
OPERETĂ ÎN
PREGĂTiRE

Teatrul de operă și 
balet din Capitală 
pregătește spectacole

OAMENII ÎNVING“

EXPOZiȚiE
DE ARTĂ PLASTICĂ

fi AC A U (coresp. 
„Scînteii" ) — în săli
le Muzeului regional 
din Bacău este des
chisă o expoziție de 
pictură, sculptură și 
grafică. Sînt prezen
tate peisaje indus
triale, portrete de 
muncitori și țărani 
colectiviști, compoziții 

‘etc. create de artiștii 
'Filofteia Simionescu, 
Marin Predescu, Du
val Virgil Dumitrescu, 
Nicolae Hilohi și alții.

...Fata moșului cea cuminte nu 
se pricepea mai deloc la lăcătușe- 
rie. N-avea la ea nici o cheie fran
ceză, nici patent, nici măcar un 
aparat de sudură. Cu toate astea 
se apucă să repare cuptorul. După 
ce-1 termină, dădu să plece. Cup
torul însă o opri :

— Fată bună și cuminte, îtl 
mulțumesc că m-ai reparat. Nu 
ți-e foame ? Hai să-ți coc niște 
pline.

— îți mulțumesc cuptorule, ești 
foarte drăguț, dar am luat masa 
la un bufet expres.

— Atunci cu ce să te răsplă
tesc ?

— Spune, nu e vreun chioșc cu 
răcoritoare pe-aici, mi-e o sete... 

chioșc nu știu, dar 
metri e o

imediat, di 
pentru fa 
„Dibutox".

Ia

Recent s-a dat in folosință, la 
Timișoara, un nou complex so
cial destinat studenților. In fo
tografie : Unul din căminele stu
dențești.

Noi broșuri 
de educație sanitară

Odată cu noul an sec/iunea de edu
cație sanitară a Sanepidului Capitalei, în 
colaborare cu comitetul orășenesc Bucu
rești al Crucii Roșii, pregătește noi bro
șuri educativ-sanitare. Printre acestea 
sînt : „In lumea microbilor“, referitoare 
la prevenirea bolilor contagioase, „Vă 
rugăm să colaborați cu noi", în care se 
dau anumite îndrumări părinților ai că
ror copii sînt la creșă sau cămin, „Să 
stăm pufin de vorbă“, broșură ce se a- 
dresează femeilor și „4 rețete pentru el", 
în legătură cu alimentarea sugarului.

In anul 1961, au fost editate șl difu
zate în Capitală 600,000 de tipărituri e- 
ducativ-sanitare (broșuri, tracte, fluturași) 
cu privire la bolile transmisibile, cancer, 
tuberculoză, Igiena școlarului, profilaxia 
cariei dentare etc. șl s-au prezentat 
peste 700 proiectil de filme sanitare în 
întreprinderi, școlit case de cultură,

Noua lucrare Al. Voitin,
„Oamenii înving", continuă un ciclu 
dramaturgie al aceluiași autor, început 
cu un an în urmă prin piesa „Oameni 
care tac“ (prezentată pe scena Teatru
lui Național și la mai multe teatre din 
țară). „Oameni care tac“ surprindea 
momente din lupta ilegală a comuniș
tilor în anii premergători lui 23 August 
1944. Scriind „Oamenii înving“, dra
maturgul se inspiră din evenimentele, 
de deosebită importanță în istoria ță
rii și a mișcării muncitorești de la noi, 
petrecute în noaptea de 22 spre 23 
August 1944. Insurecția armată, condu
să de comuniști, își află, astfel, o nouă 
oglindire scenică. Autorul intenționea
ză să ducă mai departe acțiunea dra
matică, pîna spre zilele noastre, ur- 
mînd ca alte piese aflate în proiect să 
fie închinate transformărilor revoluțio
nare survenite în țara noastră după 
eliberare si în anii construcției socia
lismului. încadrată, deci, într-un larg 
context evolutiv, în care eroii se trans
formă, trăind ieri în plin mers spre azi 
și azi în plin mers spre mîine, noua 
piesă a lui Al. Voitin este o treaptă 
în drumul spre întregirea tabloului so
cial pe care autorul și-a propus să-l 
realizeze.

în centrul acțiunii din „Oameni care 
tac" se afla procesul de transformare 
morală survenit, prin Influența hofărî- 
foare a comuniștilor, în conștiința unor 
oameni cinstiți dar încă pasivi în fața 
evenimentelor dramatice prin care tre
cea țara noastră în timpul dictaturii 
antonesciene. Regăsim în „Oamenii 
înving“ principalele personaje din pre
cedenta piesă a lui Al. Voitin. Comu
niștii Axinte și Rada își urmează dru
mul lor firesc în viață, căruia i-au în
chinat cele mai frumoase gîndurl și 
cele mai curate sentimente de luptă
tori. Maria și doctorul Banu, treziți din 
pasivitate, se atașează luptei comuniș
tilor, devin mai angajați în frontul me
reu mai larg al celor conșfiențl de răs
punderea |or socială. Ei sînt, în fond,

muniști, condamnă implacabil lumea 
veche la pieire. Decrepitudinea 
trînei „mușatine“ 
nerea morală a 
disperarea lucidă 
ceristului lanopol, 
a lui Mihai, intelectual șovăielnic 
slab, — acestea sînt trăsăturile defi
nitorii ale „învinșilor“, hîrburi ale is
toriei. Oamenii care înving în august 
1944 deschid ferestrele în întîmpinarea 
forțelor eliberatoare, deschid larg fe
restrele spre viitor.

Foarte pe scurt, 
acțiunii.

Piesa „Oamenii 
reușește să atingă 
crări a autorului ei, are o construcție 
dramatică sigură, acțiunea se desfășoară 
după legi scenice bine conduse în care 
conflictul devine uneori acut (înfruntarea 
din pivnițele casei băfrînei Elencu), iar 
„loviturile de teatru" aduc elemente 
neașteptate. Sînt introduse în acțiune 
cîteva personaje noi, dintre care Ion 
reprezintă, fără îndoială, un cîștig pen
tru piesă prin modul complex, intere
sant în care autorul îl caracterizează. 
Unul din personajele cel mai bine por
tretizate de autor este Maria, femeia 
fără conștiință de clasă și fără o per
sonalitate marcată din „Oameni 
fac", devenită aici o luptătoare 
șfientă și hofărîfă (deși autorul nu-și 
propune să urmărească procesul creș
terii ei de la o ipostază la alta). Cu 
accpnta satirice remarcabile surprinde

Caragîale“ ----------------
autorul procesul decăderii reprezen
tanților lumii vechi. Tipurile create au 
consistență dramatică și, prin ele, au
torul desemnează profiluri demasca
toare de oameni odioși.

Eroii piesei lui Al. Voitin nu se de
finesc însă, întotdeauna în acțiune, 
uneori transformările morale survenite 
în conștiința lor avînd ioc în afara sce
nei. Insuficient analizată artistic este, 
de pildă, evoluția negativă a lui Mihai. 
Asemenea goluri de construcție sără
cesc, sub raport portretistic, caracteri
zarea unor eroi. De asemenea, unele 
personaje, comune ambelor piese ale 
lui Al. Voitin, nu sînt îmbogățite sufle
tește înfr-o măsură corespunzătoare 
intervalului de timp parcurs (îndeosebi 
Axinfe), nu aduc spectatorului elemen
te artistice noi.

Spectacolul Teatrului Național din 
București e regizat de Mihai Bere
chet, care a montat și prima piesă a 
ciclului, contribuind, prin aceasta, la 
unitatea de ansamblu a celor două 
puneri în scenă. Este evidentă preocu
parea regizorului de a caracteriza at
mosfera cu totul deosebită în care 
sînt prezentate personajele celor două 
lumi. La un pol, umanitatea figurilor 
de oameni înaintați este prezentată cu 
mijloace regizorale în general, sobre, 
optimiste ; la celălalt pol, șarja și sa
tira vin în sprijinul demascării, 
rul sprijină 
scenograful 
două locuri 
deprimante,
frînei boieroaice — celălalt în culori 
vii și, deși reprezentînd o pivniță, cu 
o perspectivă interesantă pe verticală.

Din păcate, regizorul nu este consec
vent în realizarea ideii sale. Adeseori 
recurge la mijloace scenice de un dra
matism exterior (în care muzica, prin 
accentele ei fals patetice ocupă 
important) și nu este preocupat 
ficientă măsură de comportarea 
că și expresivă care trebuie să
ferizeze personajele îq acțiune, Rvț-

Deco- 
adecvat această opoziție, 
— Mihai Tofan — a creat 
de acțiune, unul în culori 
apăsător — salonul bă-

fîndu-se, uneori, retorismul șl stilul 
declamatoriu, se ajunge, alteori, Ia 
rezolvări simpliste și momente impor
tante din piesă — cum ar fi venirea 
lui Axinte și a tovarășilor săi în piv- 
nița-adăpost, după arme, pentru tre
cerea la ofensivă — pierd din forța 
lor emoțională.

Distribuția spectacolului este presti
gioasă. Artistul poporului Costache 
Antoniu realizează un erou complex, 
în rolul lui Ion, om în casa boieroai
cei Elencu, surprinzînd cu finețe și 
simplitate trăsăturile sale generoase, 
umorul ușor mucalit, bogăția sufle
tească și demnitatea personajului. O 
creație deosebită este aceea a Irinei 
Răchițeanu-Șirianu, în rolul Măriei, 
una din izbînzile artistice care vor ră- 
mîne, neîndoios, printre cele mai fru
moase roluri ale sale. Maria — în in
terpretarea sa — este o adevărată to
varășă, luptătoare conștientă, partici
pantă activă la acțiunea de pregătire 
a insurecției armate ; are un fond 
uman bogat, iar actrița pune mult ade
văr în interpretare. Emil Botta, în rolul 
doctorului Banu, duce personajul spre 
pătrunderea tot mai intensă a adevă
rului, într-o evoluție gradată. Mai 
puțin convingător a fost, de asfă- 
dată, Emil Liptac în rolul lui Axinte. 
Eva Pătrășcanu, redînd ceva din zbuciu
mul sufletesc al Radei, are în același 
timp accente melodramatice străine per
sonajului. Șarja realizată de Na- 
fașa Alexandra în rolul băfrînei Elen
cu își atinge țelul și ramolismentul 
boieroaicei provoacă, în special, 
rîsul spectatorilor. Fără a se re
peta, deși joacă de o bună bucată 
de vreme un gen similar de roluri, 
Aurel Munteanu (lanopol) se dovedește 
din nou un fin interpret al persona
jelor negative, iar Cella Dima surprin
de aroganța, și, în fond, micimea 
umană a Yvonnei. Ceilalți Interpreți, 
Matei Alexandru — într-o ipostază 
mai puțin obișnuită pentru el și rele- 
vînd posibilități noi în rolul lui Mihai 
— și Gh. Cozorici
contribuție proprie în spectacol.

Așteptăm cu interes continuarea ci
clului pe care Al. Voitin și-a propus 
să-l închine oamenilor care au făurit 
revoluția și se îndreaptă azi, viguros, 
spre desăvîrșirea construcției socialis
mului.

— De 
cîteVa sute de 
livadă.

Mai merse ce 
fata, cînd se 
gată din nou. întoarse capul, 
în jurul ei nici țipenie de 
om.

— Cine m-a strigat ?
— Eu, livada.^
Era o livadă... O livadă 

de pomi fructiferi.
— Care-i baiul, livadă 

dragă ?
— Fată 

te, te 
ță-mă. 
duchii

Fata 
își sumese mînecile și se puse 
treabă. Dar livada, dragii mei, era 
mare, li trebuiau ani ca s-o cu
rețe manual. îi veni ideea 
meargă la Direcția tehnică 
Ministerul Agriculturii să ceară 
specialiștilor de-acolo 
ajutor.

— Ce 
moșului 
cicliștii 
luare aminte. Și s-au pus pe trea
bă. S-a ajuns la concluzia că îm
potriva păduchelui de San-José 
trebuie luptat cu insecticidul 
„Dibutox“. Așa că au îndrumat-o 
la Direcția Generală a Industriei 
Azotului din M.I.P.C. Fata moșu
lui cea cuminte a fost primită și 
aici așa cum se cuvine. — Le ve
nim noi de hac, i s-a spus. S-a con
vocat imediat o ședință, s-a făcut 
de urgență o adresă către Com
binatul Chimic de la Făgăraș s-a 
pus mina și pe telefon, ca să 

meargă totul mai repede.

mai merse 
auzi stri-

bună și cumin- 
rog din suflet, cură- 

M-au năpădit pă- 
ăștia de San-José. 
moșului cea cuminte

pe

să 
din

o mină de

pentru fata 
au zis spe-

(Ștefan) aduc o

na facem noi 
cea cuminte, 
după ce au ascultat-o cu

un loc 
în su- 
fireas- 
carac-

CALIN <"’T’,MAN

—■ Combinatul CI 
Trebuie s-o ajutăm 
pe fata moșului cea 
provizați 
instalație 
tone de 
Înțeles ?

A fost pus în 
ÎCECHIM-ul din Bucu 
mis și ei un cercetă 
raș. I se umplea inim 
fetii moșului cînd îi i 
menii de ia Făgăraș 
gere de inimă lucrau, 
bă și atenție munce 
Fiindcă s-a format și 
Cercetătorul din Bucui'. 
giner, trei mecanici, un eic
_ în numai 8 zile insb 
Ifost gata. Iar la 30 a 

brie, cei 6 operatd 
miști, sub suprav? 
cercetătorului, aii 
tona de dibutox.

Normal ar fi ba povl 
noastră să contenue as:

Și livada, după ce se ' 
curățată de păduchele 
San-José, îl mulțumi A 
șl fata moșului cea cumi 

I porni mai departe...
Dar, 

cuminte 
departe. întreaga povesi 
s-a împotmolit. Unii susti 
că dibutoxul

Făgăraș ar ii prea
Alții că, din contra, e bun și 
Fapt este că tona de ,,Dibtl ^ 
zace și astăzi Ia Făgăraș^1 
f.f.f. urgent, deși s-au j'în 
s-a dat telefon etc. eat l°c 
comandat cu atîta^.^ 
De ce nu e ridic^^yon 
comandă „supraurgent' acad 
sul, care va să zică, e .e 
septembrie, a tost conP' 
Uzat — dar nu e ridice^ L>a

Păduchele de San-Jos 
bil, o să moară de bătrîî^'

— Fată bună și cuminte, 
ge livada, 
tori ?

Și fata 
disperată, 
Făt Frumos pe care-1 rugă să. m 
gă el să lupte cu păduchele 
San-José. Poate că Făt Frumc 
mai operativ.

tata moșului c 
n-a pornit mi

produs ?o 
concend' ; irt

cînd scăpăm de r.

moșului, neputincii. 
porni în căutarea

NICUTÄ TÄNM

la clubul minerilor dln Lupani funcționează un cerc de Balei 
care îl frecventează multi copil al minerilor din localitate. In fotogra 
viitoarele balerine în timpul unei repetiții, a
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ONTURILE RARE
j decît aurul • Fonta și oțelul capătă o duritate și rezistență excep- 
ă cu proprietăți neobișnuite® Transformarea directă a radiațiilor nu

cleare în curent electric.
, Erbin, Tuliu... 
că sînt numele 

lin tragedii <da- 
doctT denumirile 

.‘hirnice care îm- 
1 sînt 17 la număr 
pul așa-numitelor

dezoxidanțiz puternici și excelente 
degazatoaré și desulfurante. La to
pirea în cuptorul electric, adăuga
rea, la tona de oțel, a unui ames
tec de numai 1,4 kg. cuprinzînd di
ferite pămînturi rare, ca ceriul, lan-

nimeni nu se inte-
ora un sector neglijat 

.ei. De 10—15 ani însă, ele 
sc în centrul atenției cerce- 
; paralel cu progresul ra- 
tehnicii apar tot mai frec- 

ununicări despre însușirile 
jsebito, despre importantele 
.ațele posibilități de utilizare 
e le oferă aceste elemente.

s cîțiva ani, din aceste ele- 
l'limi:» . chiar și cele mal 
borat'idre de cercetare dis- 
doc- de fracțiuni de grame 
■■>Vs.|iai bun caz, de cîteva 

Secțiunile geologice din 
iju dovedit însă că în 

, diă prezența lor nu este 
i -y rară ; s-a constatat că 
■ Spășesc de cîteva ori 

hei, cobalt sau molib-

!
specializate în produc- 

lănturi rare, astăzi numă- 
iscut de cîteva ori, rea- 
>este 250 produse chimi-

u existat numai cîteva

tanul, praseodiul etc., coboară con
ținutul în sulf pînă la 0,008 la pută. 
Utilizarea acestor materiale în can
tități infime, ca adausuri la diferi
tele tipuri de oțeluri, duce la creș
terea fluidității lor, a capacității lor 
de prelucrare la cald, mărește du
ritatea și rezistența lor la tempera
turi înalte și la oxidare. Oțelul a- 
liat cu crom, nichel și molibden, 
care în mod obișnuit este apt nu
mai pentru turnare, devine prin a- 
dăugarea unor mici cantități de a-

POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE 
SJÂMINTURILOR RARE••• ©@

CUCERIREA 
COSMOSULUI

Șl AVIAȚIA

RA010TEHNICA
Șl ELEGTR0N1CA \

SIDERURGIA METALURGIA 
NEFEROASĂ

INDUSTRIA 
STICLEI

INDUSTRIA 
CHIMICA*

IZOTOPI \ 
RADIOACTIVI \

CERAMICA* 
SI MATERIALE 
REFRACTARE

TEHNICA 
ILUMINATULUI

»le din grupa pămînturilor rare șl combinațiile lor își gă- 
utillzare în 80 de forme diferite.
care intră aceste ele- 

) că lărgirea pioduc- 
soțită de o însemnată 
'ețurilor acestor produ- 

.ele dintre pămînturile 
juropiul, terbiul, tuliul și 

;ontinuă să fie mai scumpe 
arul 1
dintre cele mai importante 

1 de utilizare a pămînturilor 
metalurgia, atîf feroasă cît 

. 'jsă In metalurgia feroasă, 
j^metațe s-au dovedit a fi

---------- O® O----------

INFORMAȚII

semenea elemente chimice perfect 
forjabil. Cantități mici din aceste 
metale introduse în fontă determi
nă îmbunătățirea considerabilă a 
structurii ei, a proprietăților ei fi
zice și mecanice. Din fonta ce con
ține ceriu se fabrică, în Uniunea 
Sovietică, arborii cotiți ai automo
bilelor „Volga“ și „Ceaika“. S-au 
obținut astfel piese de înaltă cali
tate, realizîndu-se totodată impor
tante economii.

In metalurgia neferoasă se bucu-

■ 1 Casa prieteniei romîno-sovie- 
"cR.L.U.S. din Capitală s-a des- 

ineri ciolul de prezentări geo- 
Șomice cu simpozionul intitulat 

civind harta Uniunii Sovietice a a- 
lui 1980“. Au vorbit prof. univ. dr.- 
Ianovici, directorul Institutului de 
logie, Geofizică și Geografie al A- 
»miei R. P. Romîne, prof. univ. M. 
iu și prof. univ. C. Herbst.
A apărut ..Presa noastră“, revista 

unii Ziariștilor din R. P. Romînă. 
,TT r/r. 12 (68) 1961).

ala Ateneului R. P. Romîne a 
un simpozion cu tema „Dez- 
arhitecturii romînești în anii 

opulare“, organizat de S.R.S.C. 
.ea arhitectilor. Au luat cuvîn- 
. prof. Duiliu Marcu, președin- 
iunii arhitectilor. conf. univ. 
.rașcu, arh. Titu Evolceanu și 
lilian Țîțaru.

concertul de vineri seara al

Filarmonicii de stat „Moldova*, diri
jat de Mircea Cristescu, dirijor al or
chestrei simfonice a Cinematografiei 
din București, publicul ieșean a avut 
posibilitatea să cunoască arta interpre
tativă a trei soliști din R. P. Bulgaria. 
Violonista Raina Manolova a cîntat 
Simfonia spaniolă de Lalo, violoncelis
tul Liubomir Dragov — Concertul 
pentru violoncel și orchestră de Vi
valdi, iar pianistul Ivan Eftimov — 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Rahmaninov. Programul concertului a 
mai cuprins suita „Pasărea de foc“ de 
Stravinski.

• La tragerea Loto Central din 12 
Ianuarie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
67, 13, 17, 43, 85, 70, 29, 88, 37, 2. 

Premiul special A : 88, 43, 13 ; pre
miul special B : 70, 2, 37 ; premiul 
special C : 67, 29. 17.

(Agerpres)

ră de apreciere aliajele pămlnturl- 
lor rare cu aluminiu și magneziu, 
folosite îndeosebi în construcția de 
avioane și rachete. Un strălucit vii
tor 1 se prevede ytriului care, îm
preună cu aluminiul, formează alia
je mai rezistente decît oțelurile cele 
mai bune. Se cunosc multe tipuri 
de aliaje de magneziu, conținînd 
zinc, zirconiu, aluminiu, dar numai 
1,25—4,0 la sută pămînturi rare, 
care se remarcă prin marea lor du
ritate și rezistență, la deformare, 
chiar și la temperaturi de cîteva 
sute de grade. Aceste aliaje sînt 
folosite pentru construcția motoare
lor și carcaselor avioanelor cu reac
ție, precum și a proiectilelor tele
ghidare.

Pămînturile rare își găsesc utili
zare și în tehnica atomică, mai cu 
seamă datorită capacității unora 
dintre ele de a absorbi neutronii 
termici. Astfel, sub acest aspect, ga- 
doliniul, de pildă, depășește de 18 
ori cadmiul și de 60 ori borul, prin
cipalele materiale utilizate astăzi 
ca bare de reglaj în reactoarele a- 
tomice. S-a constatat și marea sta
bilitate față de radiații a materiale
lor ceramice și metalo-ceramice 
care conțin asemenea elemente.

în ultimul timp s-a constatat că 
tuliul, după ce a fost supus ira
dierii în reactor, emite radiații 
gama moi. Rozdioizotopul astfel ob
ținut, tuliul-170, poate servi ca o 
sursă de radiații într-o instalație 
portativă, cu ajutorul căreia se pot 
efectua diagnosticuri roentgen și 
studii defectoscopice. Asemenea 
instalație e ușor de minuit și nu 
are nevoie de alimentare electrică.

In industria chimică se studiază 
utilizarea acestor elemente în cali
tate de catalizatori, în procese de 
sinteză organică și anorganică, în 
procesele de cracare a petrolului, 
în producția de mase plastice și 
fibre sintetice.

Pămînturile rare sînt folosite cu 
mult succes în producția sticlei, de 
produse ceramice și materiale abra
zive. Ceriul, lantanul, neodinul, a- 
dăugate sticlei sau porțelanului le 
dau culori de o excepțională fru
musețe. Cu ajutorul lor se pot ob
ține însă și sticle cu diferite desti
nații speciale : transparente pentru 
razele infraroșii, absorbante de raze 
ultraviolete, rezistente la acizi, raze 
roentgen și temperaturi înalte etc. 
Asemenea sticle se folosesc în fil
trele roentgen, în tuburile pentru 
televiziunea în culori, ca geamuri 
de protecție pentru sudori, în dife
rite aparate optice. Sticla care con
ține ceriu, are o însemnătate deo
sebită pentru tehnica atomică. Ea 
oferă o protecție bună împotriva 
radiațiilor și nu-și pierde transpa
rența sub acțiunea lor, permițînd 
observarea vizuală a prpceselor 
din reactoarele atomice.

Numărul domeniilor în care își 
găsesc utilizare pămînturile rare 
este în continuă creștere. In electro
tehnică și radioelectronică, feritele 
lor sînt utilizate la emițătorii de 
micro-unde și alte aparate impor
tante. In medicină apar tot mai des 
comunicări cu privire la folosirea 
izotopilor radioactivi ai ytriului, 
europiului și samariului în tratarea 
tumorilor maligne. In agricultură s-a 
constatat că pămînturile rare, intro
duse în sol în cantități infime, pot 
contribui la sporirea recoltelor.

O realizare recentă, cu perspec
tive deosebite, a fost construirea, 
cu ajutorul radioizotopului ceriu-144, 
a unor elemente termoelectrice ex
perimentale, care permit transfor
marea directă a energiei' radiațiilor 
nucleare în curent electric. Se 
preconizează folosirea acestor ele
mente pe sateliții artificiali și pe na
vele cosmice, ca surse suplimentare 
de alimentare cu energie electrică.

Pămînturile rare oferă posibilități 
de utilizare dintre cele mai strălu
cite în cele mai diferite domenii de 
activitate. Din această cauză se și 
întreprind cercetări intense în acest 
domeniu. Perfecționarea tehnologiei 
de obținere a pămînturilor rare va 
duce în mod neîndoielnic la o ief
tinire substanțială a acestor metale 
și va asigura utilizarea lor în toate 
ramurile economiei, contribuind la 
progresul tehnic general.

I. GĂINAR 
cercetător

Ia Institutul de fizică atomică

La patina].

ACTIVITATEA 
LA HANDBAL

După cum s-a mai anunțat, în
tre 21 și 26 ianuarie vor avea loc 
întrecerile din cadrul tradiționalei 
competiții masculine de handbal în 
7 „Cupa orașului București“. La 
această ediție și-au anunțat pînă în 
prezent participarea echipele ora
șelor Budapesta, Belgrad, Magde
burg și București (cu două selec
ționate). „Cupa orașului București“ 
rezervată echipelor feminine este 
programată între 28 ianuarie și 1 
februarie cu participarea echipei 
orașului Berlin, o selecționată iu
goslavă și reprezentativele orașului 
București (senioare și tineret).

La sfîrșitul lunii februarie la 
București echipa masculină a R. P. 
Romîne va juca, cu echipa R. F. 
Germane, iar echipa feminină cu 
cea a R. D. Germane.

★

La campionatele mondiale femi
nine de handbal în 7, care vor avea 
loc vara aceasta la București, par
ticipă și echipa reprezentativă a 
Uniunii Sovietice. După cum anun
ță agenția TASS federația de hand
bal a U.R.S.S. a început de pe acum 
pregătirile în vederea acestei mari 
competiții, selecționînd 20 din cele 
mai valoroase jucătoare.

O bună verificare a selecționate
lor o va constitui campionatul 
unional care se va desfășura în 
două etape în orașul Kaunas. Pri
ma etapă va avea loc între 23 și 30 
martie, iar cea de-a doua între 4 
și 12 aprilie. La sfîrșitul campio
natului selecționata U.R.S.S. va 
susține două întîlniri internaționa
le în compania reprezentativelor 
R. S. Cehoslovace și R. P. Romîne.

în câteva rânduri
întîinirea masculină de volei dintre 

echipa Rapid București și formația 
belgiană Brabo Anvers contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni“ va 
avea loc la 25 februarie la Anvers. 
In aceeași zi, la București se va dis
puta turul jocului dintre echipele 
masculine Progresul și T.S.K.A. Mos
cova contînd pentru aceeași competi
ție.

★
Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a 

obținut o nouă victorie în turneul pe 
care-1 întreprinde în R.D. Vietnam. 
Jucînd vineri în nocturnă la Hanoi cu 
o selecționată a clubului Dinamo, 
fotbaliștii romîni au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 (1—0) prin punc
tele marcate de Dridea și Badea.

Duminică, tot la Hanoi, Petrolul 
Ploiești va întîlni echipa Armatei 
Populare.

★
Federația de șah a U.R.S.S. a adre

sat președintelui Federației interna
ționale de șah, Folke Rogard, 
o telegramă prin care-1 roagă să fie 
inclus pe lista participanților la tur
neul internațional de la Stockholm și 
marele maestru internațional Vasili 
Smîslov, fost campion mondial.

★
Echipa de hochei pe iarbă a Indiei 

continuă seria succeselor în turneul 
internațional de la Ahmedabad, care 
poate fi considerat un adevărat cam
pionat mondial. Hocheiștii indieni au 
repurtat cea ' de-a treia victorie con
secutivă, învingînd cu scorul de 9—0

echipa Olandei. Australia a dispus cu 
1—0 de Noua Zeelandă, iar Japonia a 
întrecut cu 4—0 echipa Indoneziei.

★
Continuîndu-și turneul în Guate

mala, echipa maghiară de fotbal 
Ujpest Dozsa Budapesta a întrecut e- 
chipa „Communicaciones“ de care a 
dispus cu scorul de 5—1 (3—0). întîl- 
nirea a fost urmărită de 35.000 de 
spectatori.

★
Sportivi din Norvegia. Olanda șl 

Suedia participă la un concurs inter
național de patinaj viteză pe stadio
nul Bislet din Oslo unde vor avea loc 
în curînd campionatele europene. 
După prima zi conduce tînărul pati
nator norvegian Efskind 96,750 puncte, 
urmat de Liebrechts (Olanda), Oness 
(Norvegia), Van der Grift (Olanda). 
Fostul campion mondial Johanessen 
se află pe locul 5. Proba de 500 m. a 
fost cîștigată de Estvang (Norvegia) 
în 45’1/10. La 3.000 m. pe primul loc 
s-a clasat Liebrechts cu 5’07”3/10. în
trecerile s-au desfășurat pe ploaie 
care a influențat starea gheței.

■A*
în meci revanșă, echipa de fotbal 

Partizan Belgrad a întîlnit în orașul 
La Paz echipa Bolivar. Din nou vic
toria a revenit fotbaliștilor bolivieni 
cu scorul de 2—1 (2—1).

într-un meci internațional de fot
bal disputat la Atena, echipa F.C. 
Barcelona a învins cu scorul de 2—0 
echipa Olimpiakos. (Agerpres)
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Cu spijinul comitetelor de stradă
în acțiunile sale pe anul 1961, sta

tul popular al raionului Lenin a pri
mit un sprijin prețios din partea de- 
putaților și comitetelor de stradă. 
Astfel, s-au executat lucrări de pa- 
vare și reparare de străzi, lucrări de 
canalizare și extindere a rețelei de 
apă ; s-au construit 3 școli noi în 
cartierul Drumul Taberei, Intrarea 
Steriu și comuna Cornetu, au fost 
renovate unele unități sanitare și 
altele.

Datorită contribuției aduse de ce

tățeni prin munca patriotică efectua
tă numai în trimestrul IV al anului 
trecut, s-au putut economisi 50.000 
Iei din bugetul sfatului popular raio
nal. Comitetele de stradă au răspuns 
cu entuziasm acțiunii de strîngere a 
fierului vechi, colectînd în 1961 pes
te 800.000 kg. De asemenea, ele au 
răspuns chemării cu privire la însi- 
lozarea cartofilor, curățirea zăpezii 
etc. Printre comitetele de stradă frun
tașe pe raion sînt cele din circum
scripțiile 47;- 212, 147 și 157.

r/\

3.000.900.000 SPECTATOR! 
DE CINEMATOGRAF ,/

In 1961, filmele prezentate de 
cinematografele din U.R.S.S. au 
fost vizionate de 3.000.900.000 
spectatori — cu 300.000.000 mai 
mult decît în 1960, Se presupune 
că pînă în 1965 numărul specta
torilor va crește la 5 miliarde 
anual.

Anul trecut, în U.R.S.S. au fost 
deschise 200 de cinematografe noi. 
Astăzi, aproape fiecare colhoz și 
sovhoz dispune de un cinemato
graf propriu sau de un club în
zestrat cu un aparat de proiecție. 
In afară de aceasta, aproximativ 
20.000 caravane cinematografice 
servesc așezările îndepărtate din 
munți și taiga.

APARAT
PENTRU ÎMPRĂȘTIEREA CEȚIJ

Un grup de specialiști de la școala 
superioară agricolă din Szczecin (R. 
P. Polonă) a construit un aparat 
foarte simplu pentru fmprăștierea 
ce/ii. Aparatul este format dințr-un 
pulverizator care împrăștie în atmos
feră particule de propan pe anumite 
porțiuni.

Experiențele efectuate au demons
trat că, prin aplicarea noii metode, 
ceafa poate fi împrăștiată In decurs 
de 15—20 minute în funcție de con
dicile atmosferice.

SE VINDE ...SIMBOLUL 
ORAȘULUI

Iii

Zilele trecute în presa mondială 
a apărut o știre senzațională : cca 
mai înaltă clădire din lume, simbo
lul neoficial al orașului Nev/ York, 
faimosul zgîric-nori cu 102 etaje, 
Empire State Building, a fost vîn- 
dut pe 65 milioane de dolari socie
tății de asigurare „Prudential Insu
rance Co.“. Se zice că fostul pro
prietar al lui Empire State Buil
ding, un rentier din Chicago, reali
za un venit anual de două milioane 
dolari numai din taxa percepută 
turiștilor care îl vizitau.

în clișeu : clădirea Empire State 
Building (pe afiș, cuvintele „De 
vînzare" au fost înlocuite cu „Vîn- 
dut“).

de la
SALA PALATULUI R. P. ROMÎNE (Tea. 

trul Național „I. L. Caragiale"): APUS DE 
SOARE — duminică 14 (orele 19,30). (Tea
trul do Operă și Balet al R.P. Romîne) : 
LUCIA DIN LAMMERMOOR - marți 16 (o- 
rele 19,30). (Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești) : DOI TINERI DIN VERONA — vi
neri 19 (orele 19,30); DOMNUL PUNTILA 
ȘI SLUGA SA MATTY — »îmbătă 20 (o- 
rele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL R.P. 
ROMINE : TRÄVIATA — duminică 14 (o- 
rele 11) ; TOSCA — duminică 14 (orele 
19,30); CAVALERIA RUSTICANA și PAIA
ȚE — miercuri 17 (orele 19,30); LACUL LE
BEDELOR — joi 18 (orele 19,30); TRUBA
DURUL — vineri .19 (orele 19,30); NUNTA 
LUI FIGARO — sîmbătă 20 (orele 19,30); 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — duminică 21 
(orele 11) : RĂPIREA DIN SERAI — dumi
nică 21 (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ: 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — duminică 14 (o- 
rele 10,30); LYSISTRATA - duminică 14, 
marți 16, sîmbătă 20 (orelo 19,30); VÄDU-

14 pînă la 21 ianuarie 1962

Mă string îngrozitor 111 Ce fel de comandă e asta ?
Să fim disciplinați tovarășe, comanda se execută, nu se 

discută 1 (Desen de RIK AUERBACH)

Metamorfoza* 
așa-zlsulul „aju 
tor“ al S.U.A.

(Desen de
V. TIMOC)

Departamentul de Stat al S.U.A., a 
alocat uriașa sumă de 25 milioane do
lari pentru desfășurarea activității an
tidemocratice în cadrul sindicatelor 
japoneze și în rîndurile oamenilor de 
cultură, artă și învățămînt din Japo- 

(Ziarele)

VA VESELA — miercuri 17 (orele 19,30); 
BOCCACCIO — joi 18 (orele 19,30); VINZÄ- 
TORUL DE PĂSĂRI — vineri 19 (orele
19.30) ; LASAȚI-MA SA CÎNT - duminică 
21 (orele 10,30); DON PASQUALE - du
minică 21 (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA- (Sala Ma- 
gheru) : CIOC1RLIA — duminică 14 (orele 
10), miercuri 17, vineri 19 (orele 19,30); 
CYRANO DE BERGERAC - duminică 14 
(orelo 15,30), joi 18 (orele 19,30); CÎND 
ÎNFLORESC MIGDALII - duminică 14 (o- 
rele .19,30); ANTONIU ȘI .CLEOPATRA - 
marți 16 (orele 19,30), duminică 21 (orele 
10); FIUL SECOLULUI - sîmbătă 20 (o- 
rele 19,30); PYGMALION - duminică 21 
(orele 15,30); ÎN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — duminică 21 (orele
19.30) . (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - 
duminică 14 (orele 10,30), duminică 14, du- 
minică 21 (orele 16), miercuri 17, joi 18 (ci
rcle 20); CINTĂ PRIVIGHETORILE - du. 
minică 14, sîmbătă 20 (orele 20); SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLÉE ȘI DOAMNA MOON — marți 
16, vineri 19 (orele 20), duminică 21 (orelo
10.30) ; VIORI DE PRIMĂVARĂ - dumini
că 21 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE" (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI — duminică 14 (orele 10), vi
neri 19 (orele 19,30); CIDUL — duminică 
14, duminică 21 (orele 15); NĂPASTA — 
duminică 14 (orelo 19,30); REGELE LEAR
— marți 16 (orele 19,30); ANA KARENINA
— miercuri 17 (orele 19,30), duminică 21 
(orele 10); OAMENII ÎNVING - joi 18, 
sîmbătă 20 (orele 19,30); APUS DE SOARE
— sîmbătă 20 (orele 15); A TREIA, PATE
TICA — duminică 21 (orelo 19,30). (Sala 
Studio) : MILIONARII — duminică 14 fo
rdo 10); TARTUFFE — duminică 14, du
minică 21 (orele 15,30), joi 18 (orele 19,30); 
FIICELE — duminică 14, miercuri 17, vi
neri 19 (orele 19,30); SICILIANA — marți 
16 (orele 19,30); DEZERTORUL — sîmbătă
20 (orele 19,30); SURORILE BOGA - du
minică 21 (orelo 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA- (Sala Matei Millo) : SFINTA 
IOANA — duminică 14 (orele 10), joi 18, 
duminică 21 (orele 19,30); ÎNTOARCEREA - 
duminică 14 (orele 15), duminică 21 (orele 
10); AL PATRULEA - duminică 14, sîm
bătă 20 (orelo 19,30), duminică 21 (orele 15); 
CUM VA PLACE — marți 16, miercuri 17 
(orele 19,30); MOARTEA UNUI COMIS VO
IAJOR — vineri 19 (orele 19,30). (Sala Fi- 
limon Sîrbu) : CRED IN TINE — duminică 
14 (orele 10), joi 18, duminică 21 (orele
19.30) ; MENAJERIA DE STICLA - dumi
nică 14 (orelo 15), marți 16, vineri 19 (o- 
relo 19,30), duminică 21 (orele 10); COPIII 
SOARELUI — duminică 14, sîmbătă 20 to
rde 19,30); TAKE, IANKE ȘI CADIR - 
miercuri 17 (orelo 19,30), duminică 21 (o- 
relo 15).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI COPII 
(Sala pentru tineret) : PIGULETE PLUS 5 
FETE — duminică 14 (orele 11), duminică
21 (ordo 20); DE PRETORE VINCENZO - 
duminică 14, miercuri 17, joi 18 (orele 20); 
NILA — marți 16 (orele 20), duminică 21 
(orele 11); MARELE FLUVIU IȘI ADUNA 
APELE - vineri 19 (orele 20); PRIMA IN- 
T1LNIRE — sîmbătă 20 (orele 20). (Sala pen
tru copii): BĂIATUL DIN BANCA DOUA - 
duminică 14 (orele 11), miercuri 17, sîmbătă 
20 (ordo 17); EMIL ȘI DETECTIVII - 
duminică 14 (orele 17), foi 18 (orele 10); 
DOI LA ARITMETICA - vineri 19, du
minică 21 (orele 17); COCOȘELUL NEAS
CULTĂTOR - duminică 21 (orele 11).

TEATRUL -.IUNCITORESC C.F.R.-GIU-

LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — duminică
14 (orele 10), luni 15, marți 16 (ordo 19,30); 
PUTEREA ÎNTUNERICULUI - duminică 14 
(orele 19,30); OAMENI ȘI UMBRE - 
miercuri 17, duminică 21 (orele 19,30); FATA 
CU PISTRUI - duminică 21 (ordo 15).

TEATRUL DE COMEDIE : MI SE PARE 
ROMANTIC — duminică 14 (orele 11), du
minică 21 (orele 15,30); PRIETENA MEA 
PIX — duminică 14 (ordo 19,30), duminică 
21 (orelo 11); CELEBRUL 702 - marți 16, 
duminică 21 (orelo 19,30); SVEJK — miercuri 
17, joi 18, vineri 19, sîmbătă 20 (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : PRO
FESORUL MAMLOCK — duminică 14, joi 
18 (orele 20); CIRI BIRI BOM — marți 16, 
duminică 21 (orelo 20); LOZUL CEL MARE
— miercuri 17, vineri 19 (orele 20); UN MI
LION PENTRU UN SURIS - sîmbătă 20 
(orele 20).

ATENEUL R.P. ROMINE : CONCERT 
SIMFONIC dirijor : Mircea Basarab. Solist : 
Dieter Zechlin (R.D.G.) — duminică 14 fo
rdo 11); CONCERT DAT DE ORCHESTRA 
„BARBU LÄUTARU“ - duminică 14, du
minică 21 (orele 20); CONCERT SIMFONIC 
POPULAR. Dirijor Mircea Basarab. Solist : 
Ion Voicu — marți 16 (orele 20); CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : D. D. Botez. Soliști : 
Mihai Constantinescu, Martha Kessler și Ni
colae Gaston — sîmbătă 20 (orele 20), du
minică 21 (ordo 11); CONCERT PENTRU 
ELEVI ȘI STUDENȚI (Haydn - Mozart)
— duminică 21 (orelo 17). (Sala Dalles) : 
RECITAL VOCAL. Soliști : Valeria Savu, 
Ion Falculeto și Gabriel Gheorghiu — luni
15 (orele 20). (Palatul R.P. Romîno — Sala 
mică) : RECITAL VOCAL, Martha Kesslor, 
la pian Hilda Jerea — miercuri 17 (ordo 20).

O.S.T.A. (Ateneul R.P. Romîne) RECITAL 
DE PIAN dat do Aleksander Uninski (S.U.A.)
— luni 15 (orelo 20,30); RECITAL VOCAL 
dat do basul Furo Ayhan Baran — joi 18 
(orele 20). (Sala Dalles) : RECITAL DE 
VIOARĂ (Sandu Albu) — marți 16 (ordo 
20); ȘI IN GLUMA ȘI IN SERIOS (Spec
tacol do estradă) — sîmbătă 20, duminică 
21 (orelo 20,30), duminică 21 (orele 17).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Academiei): 
CACTUS INTIIUL ȘI ULTIMUL — dumi
nică 14 (ordo 11), marți 16, miercuri 17, 
joi 18, vineri 19, sîmbătă 20 (orele 16) ; 
UMOR PE SFORI - duminică 14 (orele 19); 
CĂLUȚUL COCOȘAT - duminică 21 (orele 
11); MICUL PRINȚ - duminică 21 (orelo 
19). (Sala Orfeu) : ALBA CA ZĂPADA — 
duminică 14 (orele 11); MINA CU CINCI 
DEGETE — duminică 14, duminică 21 to
rde 20,30), sîmbătă 20 (ordo 20); CEA MAI 
FRUMOASA STEA (premieră) — marți 16, 
miercuri 17, fol 18 (orelo 16), duminică 21 
(ordo 11).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE' (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE — duminică 14, duminică 21 to
rde 16,30), joi 18, vineri 19, sîmbătă 20 
(orele 20); REVISTA 62 — duminică 14, luni, 
15, marți 16, miercuri 17, duminică 21 to
rde 20). (Sala Victoriei) : CONCERT IN 
RE... HAZLIU — iuminică 14, marți 16, 
miercuri 17, joi 1 vineri 19, sîmbătă 20, 
duminică 21 (orelo 20).

CIRCUL DE STAT: SUB CUPOLA AL
BASTRĂ — duminică 14, marți 16, miercuri 
17, foi 18, vineri 19. sîmbătă 20, duminică 
21 (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DANSURI 
AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTECUL ȘI 
JOCUL ! — marți 16, joi 18 (orele 20); BA
LADA PATRIEI — vineri 19, sîmbătă 20 
(orele 20); DIN CINTECELE ȘI DANSU
RILE POPOARELOR - duminică 21 (ordo 
11); TE CINTAM, TE SLĂVIM LIBERTA
TE — duminică 21 (ordo 20).

PESTE 4.700 MILITAR!
AMERICANI CONDAMNAȚI 

PENTRU CRIME
4.753 militari americani ispă

șesc acum pedepse de muncă sil
nică la care au fost condamnați 
pentru crime săvîrșite în S.UA 
și în străinătate.

3.727 se află în închisorile di
feritelor unități, 688 — în marea 
închisoare din Fort Leaven
worth, 324 — în închisori civile 
din S.U.A. iar 14 
sori. (După ziarul 
fat”).

în alte închi- 
elvețian „Die

RASISTĂ
din Republica 

japonezilor

O ABERAȚIE
Guvernul rasist 

sud-africană a interzis 
din această fără să aibă legături cu 
chinezii cu care conviejuiesc în ace
leași cartiere din marile orașe. Mo
tivul : japonezii sînt considerați 
„albi“ iar chinezii, de rasă galbenă.

Acest lucru a fost consemnat Li 
1 decembrie 1961 înfr-un text de 
lege.

EFECTE NEAȘTEPTATE...
Ziarul „L’Humanité” citează 

un fapt puțin obișnuit :
Consiliul norvegian de cerce

tări în domeniul științelor natu
rale a menționat într-un rapoit 
mai multe cazuri de 
care au plecat de 
blice din Oslo cu 
în verde.

Acest lucru s-ar
ril abuzive a clorului ca dezin
fectant. Clorul produce o aseme
nea reacție mai ales cînd trece 
prin țevi de aramă.

persoane 
la băile pu
patul colorat

datora folosi-

ȘTIATI CA...
• eminentul pictor francez Pablo 

Picasso, care a împlinit de curînd 
80 de ani, a declarat că intențio
nează să picteze un mare table u 
avînd ca temă pacea ?

• Ia 1 ianuarie a.c., vulcanul 
Etna a intrat din nou în funcțiune? 
La craterul nordic au loc 4 explo
zii pe minut, însoțite de formarea 
unui fum dens. Din același crater 
s-a revărsat un torent de lavă care 
a și atins lungimea de 300 metri.

© „Marele Inchizitor“ Torque- 
mada l-a condamnat pe matemati
cianul spaniol Valmes la arderea 
pe rug pentru că acesta afirmase 
că a rezolvat o ecuație de gradul 
patru ? Inchizitorul a declarat : 
„Din voința lui dumnezeu, aceasta 
nu este accesibil minții omenești"

• la expoziția „Ultimele lucrări
ale pictorului Matisse" care a avut 
loc Ia Muzeul de Artă Modernă 
din New York, nn tablou al acestui 
artist francez al penelului, înfăti- 
șînd un vapor care se reflectă în 
apă, a stat atîrnat de-andoaselea 
timp de 47 de zile 7 116.000 per
soane au vizitat expoziția fără ca 
ele să-șî dea seama de greșeală. Ea 
a fost descoperită de o admira
toare a pictorului, dar abia la a ; 
treia vizitare a expoziției. <

S.UA
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TELEGRAME EXTERNE

Casa de 
va avea 
la çimi-

privind colaborarea economică romîno - polonă
în conformitate cu hotărîrea a- vernamentale polone a făcut o de- 

doptată de către delegațiile de par- clarație presei, 
tid și guvernamentale ale Republi-

Muncitoarele Georgeta lacob și Maria Anghel, de la serele Com
binatului agro-alimentar „30 Decembrie"-București la recoltatul tomate
lor de seră. (Foto : M. Cioc)

o®o

Lucrările sesiunii Biroului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat

Capitală 
Federa-

Vi-eri au continuat în 
lue. rile sesiunii Biroului 
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat.

La discuțiile pe marginea prime
lor două puncte de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul Gheorghe Kara- 
manev, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria.

în continuare, a luat cuvîntul 
Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. din R. P. Romînă.

Succesele obținute de F.M.T.D. — 
a arătat vorbitorul — sînt mărtu
rii elocvente ale justeței liniei po
litice a F.M.T.D. și a programului 
său de activitate.

Referindu-se la proiectul de teze 
în legătură cu pregătirea celei de-a 
Vl-a Adunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D., Virgil Trofin a 
arătat că lupta pentru pace este 
sarcina principală ce stă în fața 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, deoarece tineretul este 
în primul rînd interesat în menți
nerea și apărarea păcii, pentru că 
un nou război mondial, în condi
țiile actuale, ar aduce pierderi in
calculabile întregii omeniri, ar pe
riclita viitorul tinerei generații. Așa 
cum ne dovedesc faptele, politica 
F.M.T.D. în problema apărării pă
cii nu este o politică de expecta
tivă în fața evenimentelor, ci de 
luptă activă împotriva acelora care 
primejduiesc liniștea popoarelor, 
împotriva imperiăTrsmului. Astăzi, 
datorită faptului că forțele socia
lismului și păcii sînt mai puterni
ce decît forțele războiului, ale im
perialismului, crește _ posibilitatea 
preîntîmpinării războiului. Vorbito
rul a arătat apoi că este necesară 
vigilență maximă față de uneltirile 
adversarilor păcii, demascarea per
severentă a oricăror acțiuni ale 
cercurilor imperialiste care lovesc 
în interesele păcii și independenței 
popoarelor și a subliniat sprijinul 
sigur și de nădejde pe care țările 
lagărului socialist, și în primul rînd 
Uniunea Sovietică, l-au dat și îl 
dau popoarelor care s-au eliberat 
din lanțurile colonialismului și ce
lor care se mai află încă sub ju
gul imperialismului.

în continuare vorbitorul a spus : 
Este de datoria noastră, a organi
zațiilor de tineret, să acționăm îm
preună cu toate forțele progresiste 
mondiale pentru ca ideile păcii și 
înțelegerii între popoare să fie pro
movate în rîndurile maselor largi 
ale tineretului lumii, pentru ca tî-

năra generație să fie educată în- 
tr-un spirit corespunzător interese
lor păcii.

în această direcție se înscrie și 
propunerea guvernului R.P. Romîne 
cu privire la educarea tineretului 
în spiritul păcii și prieteniei între 
popoare, propunere sprijinită pu
ternic de către F.M.T.D., U.I.S. și 
alte organizații de tineret din di
ferite țări ale lumii, discutată și în
sușită de către O.N.U.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
F.M.T.D. în organizarea celui de-al 
VlII-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, vorbitorul a 
arătat că Uniunea Tineretului Mun
citor a sprijinit și sprijină ideea 
Festivalului, deoarece consideră că 
această manifestare de masă a ti
nerei generații contribuie la unirea 
eforturilor tuturor tinerilor iubitori 
de pace, la consolidarea ‘ unității 
mișcării mondiale democratice a 
tineretului.

Apoi au luat cuvîntul : Vincente 
Cavalcanti Cysneiros, reprezentantul 
Tineretului Comunist din Brazilia, 
și N'Diongue Boubakar, reprezen
tantul Tineretului Democrat din Se
negal.

în cadrul celui de-al treilea punct 
de pe ordinea de zi, Mahmoud Ga- 
afar, prim-vicepreședinte al F.M.T.D., 
a prezentat raportul cu privire la 
sarcinile ce revin tineretului în 
lupta pentru soluționarea pașnică 
și imediată a problemei germane.

La discuțiile pe marginea celor 
trei puncte de pe ordinea de zi au 
luat cuvîntul, în cursul dimineții : 
Lamberz Werner, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Liber German 
din R. D. Germană, și Michel Van- 
demburg, reprezentantul Tineretu
lui Comunist din Belgia.

în continuarea discuțiilor au. luat 
cuvîntul : Sokolovski Grzegorz, se
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Socialist din R. Pi Polonă, Nuri 
Abdul Razak Husein, secretar gene
ral al U.I.S., P. N. Reșetov, președin
tele Comitetului Organizațiilor de 
tineret din U.R.S.S., Mario Bianchi, 
secretar al C.C. al Federației Tine
retului Comunist Italian, reprezen
tantul Federației tineretului pe în
treaga Indie, precum și Shun Nishi- 
zawa, reprezentant al Ligii Tinere
tului Democrat din Japonia, și M. 
Costello, reprezentantul Comitetului 
pentru Festival al Tineretului din 
Marea Britanie.

Lucrările sesiunii Biroului F.M.T.D. 
continuă.

(Agerpres)

. - , „ A . _ Protocolul — a spus el — aduce
cu Populare Romîne și Republicii o contribuție însemnată la stabili
ri i_ _ n_i n„ rea pei-Spectivelor dezvoltării eco

nomiilor celor două țări. Luarea în 
considerare a unei perioade de 20 
de ani permite o mai bună orien
tare în fixarea direcțiilor dezvoltă
rii și are o importanță mare în 
special pentru astfel de ramuri in
dustriale ca cea a construcțiilor de 
mașini, metalurgică și chimică, că
rora, de altfel, le-am acordat multă 
atenție în convorbirile noastre. In 
ce privește livrările reciproce de 
materii prime, materiale și semi
fabricate, de asemenea le-am dat o 
mare importanță. Fiecare din părți 
caută să facă cît poate mai mult 
pentru satisfacerea necesităților ce
leilalte părți și să contribuie astfel 
la dezvoltarea noastră reciprocă.

Prin specializarea producției, di
viziunea internațională socialistă a 
muncii și cooperare creăm condiții 
pentru ca industriile ambelor noa
stre țări să aibă un potențial mai 
mare, să facă față mai bine sar
cinilor care derivă din dezvoltarea 
țărilor noastre și a relațiilor în ca
drul lagărului socialist, precum și 
din lărgirea legăturilor comerciale 
cu celelalte state.

Lucrările noastre constituie începu
tul unei munci importante. Direc
țiile generale au fost trasate : în 
perioada următoare ele trebuie 
concretizate și de aceasta se vor 
ocupa organele de planificare 
din ambele noastre țări.

★
Delegația guvernamentală polo

nă, condusă de Ștefan Jedrychow- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Co
misiei de Stat a Planificării de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R.P. 
Polone, a părăsit vineri dimineața 
Capitala.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al C.S.P., și alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți 
Janusz Zambrowicz, ambasadorul 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Populare Polone, cuprinsă în De
clarația comună din aprilie 1961 de 
la Varșovia, între 9—11 ianuarie 
1962 au avut loc la București 
discuții între delegațiile Comitetu
lui de Stat al Planificării din Repu
blica Populară Romînă și Comisiei 
dé Stat a Planificării de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Polone cu privire la pro
blemele colaborării economice din
tre cele două țări în perioada: de 
perspectivă pînă în 1980.

în cursul discuțiilor, care au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă deplină, au 
fost examinate problemele dezvol
tării continué a relațiilor economi
ce dintre cele două țări.

Urmărind aplicarea în practică 
a principiului diviziunii internațio
nale socialiste a muncii, cele două 
delegații au elaborat bazele unui 
program privind dezvoltarea cola
borării economice dintre cele două 
țări. Printre problemele discutate 
au fost îndeosebi analizate proble
mele de construcții de mașini, si
derurgie și chimie, o atenție deo
sebită fiind acordată problemelor 
privind aprovizionarea reciprocă c.u 
materii prime și materiale diverse.

Protocolul asupra discuțiilor a 
fost semnat din partea Republicii 
Populare Romîne de către Gh. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării din 
Republica Populară Romînă,. iar 
din partea Republicii Populare Po
lone de către Ștefan Jedrychow- 
ski, președintele Comisiei de Stat a 
Planificării de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone. Documentul semnat conți
ne măsurile care vor permite creș
terea volumului livrărilor reciproce 
de mărfuri dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Polonă de cca. 10 ori în anul 
1980 față de 1960.

Această importantă dezvoltare a 
colaborării economice va contribui 
la întărirea pe mai departe a eco
nomiei celor două țări, la ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor prie
tene romîn și polonez și va însem
na în același timp o contribuție la 
întărirea întregului lagăr socialist.

★
în legătură cu semnarea protoco

lului, conducătorul delegației gu-
...... .... 0*0

I.S. Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R.P. Romîne, iar din par
tea Academiei de Științe a R.S. 
Cehoslovace de acad. J. Kozesnik, 
vicepreședinte al Academiei Ceho
slovace de Științe.

La semnare au participat acad. 
Atanase Joja, președintele Acade
miei R.P. Romîne, membrii delega
ției Academiei de Științe a R.S. 
Cehoslovace, precum și academi
cieni, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. \

Au fost de față J. Sykora, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri, ai ambasadei.

★
în seara aceleiași zile, acad. Ata- 

hase Joja a oferit o masă în cinstea 
v".! a

(Agerpres)

Vineri a avut loc la Academia 
R.P. Romîne semnarea planului de 
colaborare științifică între Acade
mia R.P. Romîne și Academia de 
Științe a R.S. Cehoslovace pe anul 
1962.

Planul prevede efectuarea de cer
cetări științifice în comun și cola
borarea în domeniile matematicii, 
fizicii, biologiei, astronomiei, medi? 
cinii, lingvisticii și altor ramuri 
ale științei.. în vederea întăririi și 
pe mai departe a legăturilor științi
fice între cele două academii, pla
nul mai prevede vizite reciproce de 
oameni de știință pentru studii și 
specializare, conferințe, consultații-: 
științifice, colaborarea pentru re
zolvarea unor probleme actuale de 
cercetare științifică.

Planul a fost semnat din. partea . delegației Academiei de Științe 
Academiei R.P. Romîne de acad. R.S. Cehoslovace. C

v

CE SE PETRECE lN PIAȚA COMUNA m
Negocierile dintre partenerii Pieței comune, 

reuniți la Bruxelles, au fost reluate la 4 ianuarie 
și continuă și în prezent, fără să se fi ajuns la o 
înțelegere. Agențiile de presă relatează că, din 
cauză că divergențele de fond îndeosebi în pro
blemele agrare n-au putut fi aplanate, acum se 
depun eforturi pentru a se găsi cel puțin o for

mulă de compromis, oare să ascundă de ochii 
lumii impasul ivit.

Despre contradicțiile insolubile din cadrul Pieței 
comune se vorbește în cea de-a doua parte a arti
colului scris pentru „Scînteia" de economistul 
francez Jacques Kahn.

Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura Bielorusiei
MINSK 1'2- (Agerpres). — TASS. 

Nikita Sergheevici I-Irușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S;, a-rostit là 12 ianuarie o 
amplă cuvîntare la ședința de în
chidere a Consfătuirii lucrătorilor 
din agricultura Bielorusiei.

El a analizat în mod amănunțit 
situația agriculturii și zootehniei 
din republică, scoțînd în evidență 
uriașele posibilități de sporire a 
producției agricole.

La consfătuire, care a durat 
două zile, au participat peste .1.300 
de persoane. S-a dezbătut problema 
sarcinilor lucrătorilor din agricul
tura Bielorusiei pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. cu privire la dezvolta
rea continuă a agriculturii.

Scăderea producției 
de oțel în Anglia

LONDRA 12 (Agerpres). — Direcția 
industriei metalurgice din Anglia a 
anunțat ia 12 ianuarie că în anul 1961 
producția de oțel a Angliei a scăzut 
cu 9 la sută în comparație cu anul 
precedent.

Producția blocurilor de fontă a »că
zut cu un milion de tone în compa
rație cu anul 1960.

Intr-o declarație dată publicității de 
această direcție se arată că la începu
tul noului an perspectivele sporirii 
producției de oțel „nu sînt cîtuși de 
puțin promițătoare“ și că, după cît se 
pare, „din pricina intensificării concu
renței pe piețele mondiale va fi greu 
de menținut nivelul exportului din 
anul 1961“.

Greva murachorilor
constructors din Grecia

ATENA 12 (Agerpres). — La 10 
ianuarie i muncitorii companiei 
„Idrex",1 a cărei direcție a anunțat 
concedierea a 800 de muncitori, au 
hotărît să înceapă o grevă de pro
test de 24 de ore. După cum anun
ță „Avghi“ reprezentanții a 40.000 
de muncitori constructori din Ate
na, Pireu și Elevsis au declarat că 
se solidarizează cu greviștii.

Deputății din partea partidului 
Upiunea Democrată de Stînga 
(E.D.A.) au depus în parlament o 
interpelare în care cer guvernului 
să ia măsuri pentru încetarea con
cedierilor care nu fac decît să în
groașe armata șomerilor.

Potrivit relatărilor presei, în ulti
mul timp, emigrarea grecilor care 
nu au de lucru a luat caracterul 
unui adevărat exod.

După , cum anunță „Eleftheria“, 
într-o declarație făcută la 10 ia
nuarie, ministrul Muncii, Hrisan- 
topouloș, a recunoscut că „de la 
începutul anului 1962 în fața oficii
lor de muncă se observă o aglo
merare ^de șomeri" și că „foarte 
mulți șomeri în căutare de lucru 
vor să emigreze".

General-maior Țecov T. Fior ea
La 12 ianuarie 1962, după o 

lungă și grea suferință, a încetat 
din viață generalul-maior ȚECOV 
FLOREA.

Născut la 3 octombrie 1905, din
tr-o familie de muncitori, el a cu
noscut din fragedă copilărie ex
ploatarea și mizeria în care se 
zbatea clasa muncitoare din Roma
nia burghezo-moșierească.

însuflețit de un fierbinte patrio
tism, cu căldura și entuziasmul 
care l-au caracterizat, el s-a alătu
rat încă de tînăr luptei poporului 
desfășurată sub conducerea Parti
dului Comunist din Romînia. Dato
rită participării sale la acțiunile 
organizate de partid, el a suferit 
represiunile regimului burghezo- 
moșieresc.

Imediat după 23 August 1944, de
vine membru al Partidului Comu
nist din Romînia. Țecov Florea a

---------- O® O

deținut funcții de răspundere pe 
linie de partid și de stat, iar din 
1952 a lucrat în cadrul Ministeru
lui Afacerilor Interne, muncind cu 
dragoste și devotament pentru în
făptuirea politicii partidului, pen
tru construirea socialismului.

Ca prețuire a meritelor deosebite 
în activitatea sa, el a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne. .

Încetarea din viață a tov. Țecpv 
Florea reprezintă o pierdere dure
roasă. pentru tovarășii săi de mun
că. Amintirea sa vși rămîne veșnic 
trează în inimile noastre.

UN GRUP DE TOVARĂȘI
★

Sicriul este depus Ia 
Cultură M.A.I. înhumarea 
loc azi, sîmbătă, orele 14, 
tirul militar Ghencea.

Ultracolonialiștii pregătesc
o nouă lovitură de stat în Algeria
PARIS 12 (Agerpres). — Conti- 

nuînd valul de asasinate și acțiuni 
teroriste, organizația ultracolonia- 
listă O.A.S. a lansat — după cum 
relatează corespondenții agențiilor 
americane din Alger. — o adevărată 
ofensivă. După ce în ziua de 11 
ianuarie numărul atentatelor cres
cuse în mod îngrijorător, în numai 
cîteva ore, pînă la amiaza zilei de 
vineri 12 ianuarie, 6 persoane au 
fost ucise, iar 12 au fost rănite în 
atentatele cu bombe și în adevărate 
atacuri cu mitraliere la Alger, Oran 
și Bône.

Tot vineri 
postului de 
coperite de
pirat“ a postului de radio al ultra- 
colonialiștilor. în cursul „Buletinu
lui de știri“, transmis de acest 
post de radio clandestin, s-au for
mulat amenințări despre o nouă 
încercare de lovitură de stat.

12 ianuarie emisiunile 
radio Alger au fost a- 
o așa-zisă „emisiune

Reacția cercurilor tot mai largi 
ale opiniei publice franceze față de 
amenințarea fascistă își găsește 
expresia în numeroase manifestații 
și luări de poziție ale diferitelor 
organizații politice și sindicale care 
în tot mai multe prilejuri stabilesc 
unitatea de acțiune in lupta anti
fascistă. în departamentele Jura, 
Hérault și în diferite localități din 
Franța au avut loc zilele ' acestea 
manifestații organizate în comun 
de federațiile locale ale Partidului 
Comunist, partidelor Socialist, Ra
dical, ■ M.R.P., ale marilor centrale 
sindicale — C.G.T., C.F.T.C. și
Force Ouvrière.

★
ALGER 12 (Agerpres). —
Corespondentul agenției France 

Presse relatează că miercuri seara 
51 de deținuți algerieni din închi
soarea orașului Orleansville au 
evadat.

-----------O»O----------

Peisaj american la Saigon
, SAIGON. După cum 

ariunfă „Indian Press A- 
gency“, „peste 3.500 de 
militari americani ' partici
pă direct în Vietnamul 
de sud la luptele împo
triva Frontului 
de eliberare“.

național 
Agenția 

menjionafă subliniază că 
după vizita generalului 
american Taylor la Sai
gon, . imixtiunea militară

americană a luat amploa
re, sporind primejdia de 
război în această regiu
ne a lumii.

„Străzile capitalei sud- 
viefnameze — scrie co
respondentul din Saigon 
al agenției Associated 
Press • 
un aspect american p- 
măsură ce fot mai mulfi 
militari sosesc din S.U.A.

pentru a instrui armata 
sud-viefnamețză în lupta 
împotriva partizanilor“.

„Din Statele Unite, 
scrie corespondentul, so
sesc continuu transpor
turi de arme și muniții. 
Adesea, noaptea fîrziu, 
pentru a nu atrage aten-. A v, , UGIIIIU a IIM UIIUMU UIUII'

- încep sa capete (ia popu|a}ieii pa sfăzile 
1 Pe Saigonului frec coloane 

li: auto ale armatei ameri
cane“.

Primele consecințe ale Pieței co
mune se fac de pe acum simțite, 
unele dintre ele în mod deosebit de 
acut.

Pe plan comercial consecin
țele Pieței comune nu au fost 
mai lente, ci mai rapide decît 
prevedea Tratatul de la Roma în
cheiat între cele șase țări intere
sate. Reducerea barierelor vamale 
dintre aceste țări a fost accelerată 
la produsele industriale. Această 
reducere este în prezent de 30 la 
sută (și chiar de 40 la sută, uni
lateral, în Franța) în timp ce Tra
tatul nu prevedea pentru etapa ac
tuală decît 20 la sută.

Din 1958 pînă în 1960, Importurile 
franceze provenind din celelalte 
țări ale Pieței comune au crescut 
îu 45 la sută. Germania occidentală 
a devenit primul furnizor și primul 
client al Franței, întrecînd în co
merțul exterior francez fostele co
lonii franceze.

De pe acum, consecințele econo
mice ale Pieței comune, deși mai 
puțin aparente, sînt profunde în cele 
șase țări interesate. Este vorba de 
următoarele aspecte : accelerarea 
concentrării capitalului ; preponde
rența sporită a grupurilor financiare 
internaționale. Pe scurt, Piața co
mună, domeniu de vînătoare des
chis monopolurilor capitaliste (prin 
natura lor cosmopolite), a șl dus la 
dominația mai intensă a grupurilor 
monopoliste pe ansamblul celoT 
șase țări — inclusiv în sectoarele 
în care concentrarea era pînă 
acum mai puțin accentuată.

In industria „micii Europe a 
lor șase", numărul fuzionărilor 
societăți s-a dublat și în unele 
muri s-a triplat după intrarea în
goare a Pieței comune. Concentra-

Incepntul în „Scînteia" nr. 5408.

de JACQUES KAHN 
economist francez

întreprlnderilor a urmat aproa-rea 
pe în același ritm.

In afară de aceasta, au crescut 
Investițiile străine în fiecare din 
cele șase țări. Este vorba aci nu

numai de investiții între grupurile 
' Pieței comune, ci de penetrația de 

capital american, și, într-o mai mică 
măsură, britanic.

Dlntr-o anchetă efectuată în luna 
august 1961 în S.U.A., iată cum au 
repartizat în 1961 marile firme a- 
mericane investițiile în străinătate 
și cum intenționează să le reparti
zeze în 1962.

cele șase țări prin intervenția ac
tivă a statului monopolist.

Investiții particulare 
americane (destinația)

1961 
(milioane 
de dolari)

Proiectate pentru 
1962 (mii. doi.) Modificări în %

Piața Comună 703 739 + 5 %
Restul Europei 574 550 •— 4 %
America Latină 744 700 — 6 %
Canada 720 615 — 14 %
Orientul Mijlociu,
Asia, Africa 685 681 — 0,6%

ce
de 
ra
vi-

Reiese că Piața comună este pe 
cale să devină terenul preferat pen
tru exportul de capitaluri particula
re americane.

Este de la sine înțeles că, deschl- 
zînd cîmp mai liber activității mo
nopolurilor capitaliste. Piața comu
nă duce la accentuarea exploatării 
și jefuirii păturilor largi ale popu
lației celor șase țări, inclusiv la rui
narea micilor producători. Cu 
rechinii au mai multă libertate, 
atît specia peștilor este expusă 
vagiilor acestora — ceea ce nu
elude ca rechinii, pe lîngă aceas
ta, să se sfîșie între ei cu o săl
băticie sporită.

In prima parte a acestei analize 
s-a vorbit despre intensificarea ex
ploatării muncitorilor. Trebuie men
ționate de asemenea planurile de 
accelerare a înlăturării micului ță
ran și a țăranului mijlocaș, a me
seriașilor și a micilor comerciantl, 
proces ce se petrece în flecare din

Contradicțiile din cadrul 
Pieței comune

CÎt

CU 
ra- 
ex-

Expresie a dominației capitalului 
monopolist, Piața comună nu duce 
la atenuarea contradicțiilor dintre 
cele șase puteri (atît de inegale 
dealtminteri) asociate în cadrul său. 
Dimpotrivă. Sîntem departe de „ar
monia" pe care o prooroceau sem
natarii Tratatului de la Roma...

Iată o analiză, incompletă dealt
minteri, a unora din 
ciocniri de interese.

Din punct de vedere 
bule elaborat „un tarif 
mun* 
triașii 
soare 
dială,
ridicată în jurul Pieței comune să 
fie cît mal înaltă. O parte din in

actualele

vamal, tre- 
exterlor co

tată de terțele puteri. Indus- 
francezl, neputtnd să se mă- 
cu concurenți de talie mon- 
ar dori ca această barieră

dustriașfî vest-germanl sînt ostili 
capitalului britanic, ca și grupurile 
olandeze și belgiene legate între 
ele. Cît despre imperialiștii ameri
cani, sporindu-și investițiile în ță
rile Pieței comune, ei exercită pu
ternice presiuni pentru ca „tariful 
exterior" să nu împiedice intrarea 
produselor industriale americane.

în ce privește agricultura, situa
ția este copios ilustrată de „con
flictul agrar", care formează în pre
zent obiectul unor prelungite și în- 
fierbîntate dezbateri la Bruxelles, 
îndeosebi între reprezentanții Fran
ței și cei ai R. F. Germane.

Germania occidentală cumpără în 
străinătate o mare parte a mijloa
celor sale de subzistență. Ea își 
procură dinafară mai multe produ
se agricole decît ceilalți cinci par
teneri ai Pieței comune la un loc.

Dacă Germania occidentală ar 
urma să facă jocul Pieței comune 
în sectorul agricol, ea ar trebui 
să-și înlocuiască actualele impor
turi care provin din țări situate în 
aiara Pieței ; aceasta ar însemna 
nu numai dezechilibrarea mecanis
mului său actual de aprovizionare, 
ci și, ca o consecință, ruinarea unei mărit îndeosebi să dobîndească 
mari pături a propriei țărănimi. fluență pe seama unul imperialism 
Fără a mai socoti că în Ipoteza pu
țin probabilă în care ea ar renun
ța, în favoarea partenerilor săi fran
cezi, olandezi sau italieni, la achi
zițiile agricole tradiționale din zona 
lirei sterline și de peste mări, 
R. F. Germană ar pierde piețe in
dustriale exterioare a căror contra
partidă o 
agricole.

Pînă în prezent, Germania occi
dentală a _____  -___ _
în favoarea aplicării clauzelor refe
ritoare la agricultură din Tratatul de 
la Roma. De exemplu, în 1959, ea a sînt ostile aderării Angliei, aderare 
importat 440.000 bovine, 23.600 tone 
carne de vită conservată și 53.000 
tone vite tăiate, totul provenind din 
țări care nu fac parte din Piața co
mună, în timp ce nu a importat a- 
proape de loc carne din Franța...

Acum guvernul De Gaulle, presat 
de situația critică a agrlaulturii 
franceze, a cărei lipsă de debușee 
devenită cronică a dat naștere cu
noscutelor și virulentelor manifes
tații țărănești din vara anului tre
cut, a hotărît, cum s-ar spune, să 
pună piciorul în prag. Dar „asocia
ții“ și „aliații“ vest-germani rezistă 
și tocmai această înverșunată dis
pută „în familie" constituie conținutul 
dezbaterilor de la Bruxelles.

In ceea ce privește relațiile cu ță
rile slab dezvoltate economicește, rl-

formează importurile sale

rămas surdă la cererile

PIAȚA

(Desen de 
EUGEN TARU)

Problemele agri
cole au . provocat 
mari tulburări în 
Pia[a comună, mai 
ales între par
tenerii, francezi și 
vest-germani.

Frate, frate, — 
dar brînza e pe 
bani !...

valitățile nu sînt nicidecum mai mici. 
Sub camuflajul unui pretins „ajutor 
pentru țările slab dezvoltate", Ger
mania occidentală pregătește lăr
girea pozițiilor sale în Africa, unde 
ea a acaparat de pe acum piețe 
nicidecum lipsite de importanță în 
fostele colonii franceze, în timp ce 
imperialismul francez încearcă să-și 
păstreze pe aceste piețe o poziție 
economică și politică privilegiată.

Nu exisță ramură în care conflic
te mai mult sgu mal puțin ascuți
te să nu-i opună pe asociații Pie
ței comune. Chiar pe o piață atît 
de cartelizată, cum este piața pe
trolului, Franța pe de o parte, (în 
speranța de a orienta în beneficiul 
său petrolul din Sahara) și Italia pe 
de altă parte (din cauza propriilor 
sale combinații comerciale), fac 
notă discordantă într-un sextet 
care — în ciuda numeroaselor pu
neri la punct — nu reușește să cîn- a fost deajuns pentru a dezlăntui 
te la unison. o veritabilă bătălie între partizanii

„protecționismului vamal", care stă 
în prezent la baza comerțului ex
terior al S.U.A., și cei ai micșorării 
actualelor tarife vamale. Bătălia, 
aflată deocamdată la primele ei 
faze, promite de pe acum să 
înverșunată.

Locul Pieței comune 
în lumea imperialistă

Piața comună a dus la ascuțirea 
contradicțiilor imperialiste.

Pentru a putea aprecia ce anu
me speră să dobîndească grupurile 
aflate față în față, trebuie ținut sea
ma de ponderea relativă actuală a 
diferitelor interese.

La o primă analiză, reiese de pe 
acum că printre cei 
(și rivali) membri ai 
munități", Germania 
tinde să-și intensifice dominația e- 
conomică Cu începere din semes
trul II 1958, ea s-a plasat pe locul 
al doilea în privința exportului de 
mărfuri în lumea capitalistă luînd-o 
înaintea Angliei.

O privire fugară ne-ar duce ast
fel la concluzia nü numai că Ger
mania occidentală tinde să o la 
înainte asociaților săi etnopeni ac
tuali (ceea ce este exact), 
că țările Pieței comune, și 
sebl Germania occidentală, 
o forță amenințătoare chiar 
imperialismul american. Dar, 
semna o deformare a adevăratului 
raport de forțe, dacă nu s-ar ține 
seama decît de un singur element 
cu totul parțial : ritmul momentan

te la unison.
Cererea de aderare 

a Angliei
Promotorii ' Pieței comune au ur- 

in-

rival — cel britanic.
Iată însă că Marea Britanie, după 

îndelungi peripeții — crearea unei 
grupări opusă. tratative, șovăieli și 
reveniri, diferende cu țările Corn- 
monwealth-ului — a cerut să 
adere la „Comunitatea Economică 
Europeană“. Această cerere a și 
provocat în cadrul Pieței comune 
reacții contradictorii. în ciuda 
schimburilor de păreri diplomatice 
curtenitoare, reprezentanții monopo
lurilor franceze și o parte a mono
polurilor din Germania occidentală

pe care o bănuiesc a fl menită să 
submineze dinăuntru anumite clau
ze considerate de ei esențiale pen
tru „Comunitatea“ restrînsă actuală.

Fapt este că, pe de o parte, po
tențialul industrial și financiar al 
Marii Britanii, deși în declin, rămî
ne suficient de'puternic pentru a 
exercita din interiorul unei piețe 
deschise o concurență demnă de 
temut și aă, pe de altă parte, in
trarea Angliei ar aomporta neapă
rat abrogarea unor importante pre
vederi ale Tratatului de 
In și mai mare măsură 
a Germaniei occidentale, 
agrară britanică este în 
tie totală cu idee t unei piețe agri-

la Roma, 
dectt cea 

politica 
contradlc-

cole preferențiale europene. Intr-un 
mod mai general, relațiile britanice 
cu lumea exterioară, și în mod spe
cial cu Commonwealthul se opun 
participării la o comunitate euro
peană relativ închisă.

în cazul în care Marea Bri- 
tanie și țările europene care gra. 
vitează în orbita sa vor intra 
într-o Piață comună cu o nouă com
poziție, este posibil ca Statele Unite 
și clienții lor asiatici (mai ales Ja
ponia) să încerce să adere și ei. în 
S.U.A., președintele Kennedy a și 
făcut aluzii în acest sens. Aceasta

fie

șase asociatl 
actualei „Co- 

occidentală

dar și 
îndeo- 
devln 

pentru 
ar în-

de creștere. In
ței comune, inclusiv Germania occi
dentală, sînt destul de dependente 
de capitalurile americane, care s-au 
instalat la ele în poziții-cheie.

La urma urmei, fiind vorba de 
țări imperialiste, ar fi cu totul qre- 
șit să considerăm drept elemente 
durabile variațiile temporare, tot
deauna supuse cotiturilor. Nu exis
tă o „dezvoltare armonioasă" ' a ță
rilor capitaliste (nici a unei țări ca
pitaliste), chiar la un ritm dé creș
tere al producției mult 
lui al țărilor socialistei 
economiei capitaliste îi 
fice contradicțiile și 
inegală.

Mai precis, în cursul 
s-a observat o încetinire a crește
rii producției industriale globale în 
cele șase țări membre ale Pieței 
comune (începînd de la date dife
rite, în funcție de țara respectivă).

Analizînd doar situația piețelor 
imperialiste, așa se prezintă lucru
rile.

Dar viitorul — inclusiv în cadrul 
Pieței comune sau al altei forme 
de înțelegere interstatală imperialis
tă — este pentru anii ce vor veni 
în mult mai mare măsură dominat 
de consecințele consolidării comu
nității statelor socialiste.

Din punct de vedere politic, dar 
și din punct de vedere economic, 
succesele lagărului 
besc și vor 

■ tradlcțiilor 
imperialiste 
Am amintit 
constituit la 
reacționare, . r ...... ..
țărilor socialiste. Aceasta constitui» 
una din slăbiciunile sale hotărîtoa- 
re. întărirea continuă a forței eco
nomice și politice a sistemului mon
dial socialist, creșterea influențai 

celor mal agresive țe- 
cercurilor Imperialiste, 
imperioasă tot mal larg 
a coexistenței pașnica 
pe scurt succesul marii

realitate, țările Pie-

tnferior ce- 
Dimpotrivă, 
sînt speci- 

dezvoltarea

anului 1961

soeledist qră- 
grăbi răbufnirea con- 

inerente combinațiilor 
de tipul Pieței comune, 
că Piața comună s-a 
adăpostul unei politici 
îndreptate împotriva

lui, eșecul 
luri ale 
necesitatea 
înțeleasă 
între stat», . ____________
bătălii pentru pace în oare sînt an
gajate cele mai mari forțe cunos
cute vreodată în Istorie, vor in
fluența în mod radical perspective
le dezvoltării pretinsei „Pieți co
mune*.
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în primele cîteva zile ale

șantierele navale din 
au fost construite 300 
care mari vase mariti-

â C 1 N W APau. O

ÎNTRECEREA DINTRE KUZBAS ȘI DONBAS

acestui an. Iată cîteva

Înaintea conferinței de la Punta del Este

Uruguayan „El Popular" 
do asemenea un edito-

Descoperirile geologilor mongoli

Realizări ale constructorilor navali din R.D.G.

în America Latină ia amploare mișcarea 
de solidaritate cu Cuba

Vizita lui A, I. Mikoian 
în Ghana

De mulți ani, două importante regiuni industriale ale U.R.S.S. — 
Kuzbas și Donbas — sînt în întrecere între ele. Ele au pășit în cel de.al 
patrulea an al septenalului, scrie ziarul „Pravda", cu hotărîrea iermă de 
a îndeplini planul de producție înainte de termen. Succese importante au 
lost înregistrate chiar 
dintre ele.

IN KUZBAS

HAVA.NA 12 (Agerpres). — In 
întreaga Americă Latină se desfă
șoară acțiuni de protest împotriva 
apropiatei conferințe a miniștrilor 
de Externe ai Organizației Statelor 
Americane convocată, după cum se 
știe, cu scopul de a legaliza o nouă 
agresiune împotriva Cubei.

• Confederația generală a munci
torilor din Costa Rica și Federația 
sindicală a muncitorilor de pe plan
tațiile de banane din aceeași tară 
au dat publicității o declarație în 
care cheamă pe muncitorii costari- 
cani să declare grevă generală la 
22 ianuarie, ziua deschiderii confe
rinței O.S.A. In capitala tării; San 
Jose, au avut loc numeroase mitin
guri de solidaritate cu Cuba. Pe 
zidurile caselor din San Jose au 
apărut inscripții în sprijinul revo
luției aubane.

• Sindicatul muncitorilor cons
tructori dip Uruguay a cerut guver
nului Uruguayan să nu sprijine, la 
conferința de la Punta del Este, nici 
o rezoluție care va prevedea un a- 
méstec în. afacerile interne ale Cu-

In memoria 
întemeietorului P« G 

din Cuba

béi. Ziarul 
a publicat 
rial în care subliniază că dorința 
poporului țării este ca delegatul 
Uruguayan la Punta del Este să se 
opună oricăror măsuri împotriva 
Cubei.

• Intr-un articol de fond publicat 
la 11 ianuarie revista mexicană 
„Siglo Vefnte" scrie : „Nu este pen
tru nimeni un secret că în spatele 
tertipurilor diplomatice se ascunde 
adevăratul obiectiv al Departamen
tului de Stat al S.U.A. care, folosind 
metodele obișnuite de corupție și 
amenințări, caută să obțină la Punta 
del Este o hotărîre care să-i ser
vească drept bază legală pentru 
atacarea republicii frățești Cuba. 
Lupta împotriva trădătorilor, a celor 
cumpărați de imperialism — scrie 
în continuare revista — va determi
na soarta viitoare a Americii Lati
ne. Prăbușirea planurilor imperia
lismului va deschide popoarelor ca
lea spre eliberare".

• In Uruguay se pregătește un 
„marș spre Punta del Este“, iar sin
dicatele minerilor chilieni au hotă- 
rît să declare grevă dacă vor fi 
adoptate sancțiuni împotriva Cubei.

★
PRAGA 12 (Agerpres). — Secre

tariatul Federației Sindicale Mon
diale a dat publicității o declara
ție în care printre altele se spune :

Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai statelor americane care 
urmează să aibă loc la 22 ianuarie 
1962, constituie un act ilegal, un 
amestec fără precedent în treburi
le interne ale Cubei, un atentat la 
dreptul de autodeterminare al po
porului cuban. Planurile imperia
liștilor americani reprezintă o gra
vă primejdie pentru pacea genera
lă, precum și o ofensivă împotriva 
drepturilor și a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țările conti
nentului american.
-..........

ACCRA 12 (Agerpres). — TASS: 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., care se află la Accra 
într-o vizită oficială, a vizitat la 11 
ianuarie sediul C.C. al Partidului 
Popular al Convenției din Ghana.

In numele secretarului general 
al Partidului Popular al Conven
ției, Nkrumah, și al întregului par
tid, Krabbe, secretar executiv al 
C.C. al partidului, a salutat cordial 
pe reprezentantul statului sovietic 
și al P.C.U.S. și i-a mulțumit pen
tru marea cinste pe care a făcut-o 
vizitînd sediul C.C. al partidului. 
El și-a exprimat convingerea că vi
zita lui A. I. Mikoian va întări și 
mai mult nu numai legăturile prie
tenești dintre cele 
și legăturile dintre 
Iar al Convenției și

A. I. Mikoian a 
important îndeplinit 
condus de Kwame Nkrumah, 
obținerea independenței țării 
construirea noii Ghane care în pre
zent este un factor important în 
lupta pentru pace în întreaga lume.

• Oțelarii de la cup
torul Martin nr. 7 al 
combinatului metalur
gic din Kuznețk au dat 
peste plan numai în 
primele două zile ale 
lunii ianuarie 100 tone 
metal, iar colectivul 
laminorului „1100" a 
dat peste plan 400 tone 
laminate.

• Numai In primele 
3 zile ale anului mine
rii din Kuzbas au ex-

pediat 4.500 tone căr
bune peste plan și au 
depășit considerabil 
planul la cărbune coc- 
sificabil.

• Brigada condusă 
de I. Kornev și-a luat 
un nou angajament : 
de a da peste pian în 
fiecare lună cîte 600 
tone cărbune (față de 
500 tone anul trecut) 
de fiecare combină.

TN DONBAS
W Brigada cunosau-

tulul miner Alexan;.V 
Kolcik de la mina „Ilu- 
tughin' a extras peste 
plan în primele 4 zile 
aproape 300 
bune.

• Brigada 
D. Sidoruk a 
trecerea pentru 
cerea timpilor morți în 
folosirea utilajelor și 
pentru a produce zil
nic însemnate canti
tăți de metal peste 
plan.

tone căr-

oțelarului 
initiât în. 

redu-

două țări, dar 
Partidul Popu- 
P.C.U.S.
subliniat rolul 

de partidul 
în 
Și

în 1961, la 
R.D. Germană 
de nave, între 
me de călători, nave de pescuit și 
de transport. Nave sub pavilionul 
R.D.G. fac curse în cele mai diferite 
regiuni ale globului î flota comercia
lă a R. D. Germane numără 61 de 
nave cu un deplasament total de 
peste 300.000 tone.

Marile șantiere navale din Rostock, 
Stralsund, Wismar, sînt înzestrate

cu puternice macarale șl utilaj mo
dern. De pildă, șantierele „War- 
now" din Rostock posedă cea
mai mare cală de lansare dir^- 
Europa. Aici se construiesc nave1̂  
un deplasament de 13.000 fote 
și înzestrate cu motoare de peste 
8.000 C.P. La șantierul naval 
„Mathias Thesen" s-a și construit 
prima navă de călători, .cu un depla
sament de 19.000 tone.

HAVANA 12 (Agerpres). — TASS: 
In seara zilei de 10 ianuarie, la U- 
niversitatea din Havana a avut loc 
o adunare cu prilejul împlinirii a 
33 de ani de la moartea lui Julio 
Antonio Mella, întemeietor al Par
tidului Comunist din Cuba și luptă
tor înflăcărat împotriva imperialis
mului american.

Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba, a vorbit despre 
lupta pe care a dus-o Julio Antonio 
Mella pentru reforma sistemului de 
învățământ tn Cuba.

Forțele patriotice din Laos 
resping atacurile rebelilor

XIENG KUANG 12 (Agerpres). - 
Trupele guvernamentale și forțele 
Patet Lao continuă operațiile de 
izgonire a rebelilor și ciarikaișiștilor 
din : '
(partea de nord-est 
Luang Prabang), cotropită de? rebeli 
în ultimele luni prin încălcarea ar
mistițiului din Laos.

Postul de radio
Lao“ anunță că au fost eliberate 
localitățile Moung-Ben ț.‘ ”

zona localității Muong-Saem
’ a provinciei

„Vocea Patet

și Moung-

Presă internațională despre mesajul lui Kennedy
cu privire la „Starea Uniunii“

WASHINGTON 12 (Agerpres). - 
Referindu-se la mesajul cu privire 
la „Starea Uniunii“ prezentat de 
președintele Kennedy Congresului 
S.U.A., observatorii politici și presa 
americană scot în evidență lipsa 
unor idei noi care să aducă o con
tribuție la rezolvarea acutelor pro
bleme externe și interne ce stau 
în fața guvernului S.U.A. „Mesajul 
nu impresionează. El propune pu
ține lucruri noi“, a declarat sena
torul republican Prescott Bush. 
„Nimeni nu se așteaptă ca progra
mul președintelui Kennedy să fie 
depășit sau măcar îndeplinit în 
cursul acestui an“, se spune intr-un 
comentariu al agenției UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. Ziarul 
parizian . „LE FIGARO“ explică 
aceasta prin faptul că în luna no
iembrie vor avea loc alegeri pentru 
reînnoirea Congresului. Agenția 
U.P.I., menționînd propunerile eco
nomice cuprinse în mesajul prezi
dențial, le califică drept „măsuri 
tradiționale care se aplică pentru 
tămăduirea relelor economice atît 
în țară cît și în străinătate“, măsuri

■ . 4

care însă, după cum prea bine se 
știe, nu au putut scoate cîtuși de 
puțin S.U.A. din marasmul dificul
tăților lor economice.

Pe de altă parte trebuie ținut sea
ma de faptul semnalat și de „NEW 
YORK TIMES“ că „la un an de la* 
venirea sa la putere, controlul pre 
ședintelui Kennedy asupra Congre
sului a slăbit. Președintele va fi ne
voit să țină seama de o anumită 
deplasare în sensul conservatoris
mului“. Agenția REUTER constată 
același lucru : „Președintele Ken
nedy s-a adresat unui Congres mai 
conservator decît cel din vremea 
președinției lui Eisenhower“. Este 
vorba în fond de creșterea influen
ței și activității elementelor reac
ționare de extremă dreaptă, care 
preconizează o nouă aventură mili
tară îndreptată împotriva Cubei și 
se opun oricăror tratative cu Uniu
nea Sovietică.

In. schimb se prevede că Kennedy 
nu va întîmpina nici o opunere în 
ce privește aprobarea uriașelor 
cheltuieli militare care, după cum 
anunță mesajul, vor fi sporite cu

OeO----------

15 la sută. Este semnificativ că, 
după cum relatează agenția Ü.P.I., 
Wall Streetul a salutat mesajul 
prezidențial printr-o creștere ,a va
lorilor acțiunilor legate de indus
tria de război.

★
Oficiul federal de rezerve a anun

țat că în săptămîna încheiată la 10 
ianuarie rezervele de aur ale S.U.A. 
au suferit o nouă scădere de 50 
milioane dolari. Aceasta este a treia 
scădere înregistrată în ultimele 
cinci săptămîni. Pierderile fțptale 
suferite în această perioadă ăe ri
dică la 136 milioane dolari. In pre
zent rezervele de aur ale S.U.A. au 
atins cel mai scăzut nivel din sep
tembrie 1939.

Hun ocupate anterior de rebeli 
că în momentul de față trupele 
află la 20 km de Pak-Ben situat 
malul sting al fluviului Mekong.

Totodată trupele guvernamentale 
și Patet Lao urmăresc pe rebeli în 
direcția Namo (partea de sud-vest 
a provinciei Luang Prabang).

în regiunea Mahaksai (în centrul 
Laosului) rebelii au încercat fără 
succes să dea un atac, fiind res
pinși cu pierderi.

Postul de radio „Vocea Laosului“ 
a comunicat că în regiunea Nho- 
mmarat a fost doborît recent un 
avion militar al rebelilor. Echipa
jul era alcătuit din' trei aviatori 
americani.

Luînd cuvîntul în fața populației 
din Xieng-Kuang, generalul Kong 
Le, președintele Comitetului Revo
luționar, a declarat: „Dacă rebelii 
și consilierii lor americani vor dez- 
lănțui din nou războiul în Laos, le 
vom răspunde prin război".

★

Prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, 
a părăsit vineri Laosul plecînd la 
Geneva unde urmează să participe 
la întîlnirea celor trei prinți. Grupul 
de la Savannaket a dat publicită
ții un comunicat în care face cu
noscut că Boun Oum, însoțit de 
Fumi Nosavan va pleca la Geneva 
la 14 ianuarie. Prințul Suvanna 
Fumma se află la Paris urmînd să 
plece și el săptămîna viitoare la 
Geneva.

Aspect din timpul unei mani
festații populare în localitatea 
Phongsavan din Laos. Participan- 
ții protestează împotriva inter
venției imperialismului american 
in treburile interne ale țârii.

Legea McCarran 
în acțiune

NEW YORK 12 (Agerpres). - 
Autoritățile din Statele Unite .au 
luat o nouă măsură. în cadrul cam
paniei de persecutare a Partidului 
Comunist-din S.U.A. în baza faimoa
sei legi McCarran.

După cum anunță ziarul „New 
York Times“, Departamentul de 
Stat a elaborat noi instrucțiuni prin 
care se interzice eliberarea de pa
șapoarte pentru, străinătate mem
brilor partidului comunist. , Legea 
McCarran prevede ca o infracțiune 
pasibilă de pedeapsă cu cinci ani 
închisoare și cu amendă 
dolari solicit.area unui 
pentru străinătate sau 
unui astfel de pașaport
un membru al partidului comunist.

★
LONDRA 12 (Agerpres). — Mi

nerii de la o mină de cărbune apar- 
ținfnd societății „Francis Ran
dolph" din Fife au adresat amba
sadei americane din Londra o te
legramă de protest împotriva per
secutării Partidului Comunist din 
S.U.A.

Subsolul Mongoliei conține însem
nate avuții a căror existență o ates
tă prospecțiile geologice. Așa, de 
pildă, în cîteva regiuni ale repu
blicii au fost descoperite circa 25 
zăcăminte de minereuri de fier.

Potrivit unor calcule preliminarii, 
rezervele minei de la Darhan se 
cifrează la 18—20 milioane tone de 
minereu cu un-foarte mare conținut 
de fier. Mina este situată în imedia
ta apropiere a principalei artere

feroviare a țârii, ceea ce o face șl 
mai rentabilă pentru exploatare. 
Specialiștii mongoli au ajuns la 
concluzia câ aici este locul cel mai 
indicat pentru crearea primului 
combinat metalurgic al R. P. Mon
gole. Lucrările pregătitoare în ve
derea conștruirii acestuia cu ajuto
rul U.R.S.S. au și început ; se pre
vede ca întreprinderea să fie termi
nată în perioada actualului plan 
cincinal.

«-rasrs

A.

de 10.000 
pașaport 
folosirea 
de către

.«à*»®

Șomajul, dușman 
al tineretului american
„Șomajul în. rîndul tinerilor — 

scrie revista americană „U.S. 
NEWS AND WORLD REPORT"— 
constituie o problemă chiar cînd 
timpurile sînt bune. Tinerii mun
citori sînt adesea cei dintîi con- 
cediați șl ultimii reangajați.

Negrii au mai mult de suferit 
decît albii, iar muncitorii neca
lificați mai mult decît cei califi
cați. Regulamentele sindicale 
acționează împotriva tinerilor. 
Situația aceasta pricinuiește o 
îngrijorare crescîndă.

Procentul ridicat al șomajului 
în rîndul tinerilor — arată revis
ta în continuare — atrage tot 
mai mult atenția.

Datele cele mai recente dau 
o noțiune despre importanța 
problemei : în octombrie (1961 
— n.r.) peste 1.300.000 de tineri, 
sub vîrsta de 25 de ani, nu 
aveau de lucru. Procentul șoma
jului la această categorie era de

10,4 la șută, neținînd seama de 
corectivele sezoniere, adică de 
două ori mai mare decît procen
tul mediu al șomajului printre 
muncitori“.

„Tinerii negri — menționează 
revista — sînt loviți chiar mai 
greu decît tinerii albi — pe de 
o parte din cauza discriminării 
rasiale, iar pe de alta, din cau
ză că sînt mai puțin instruiți și 
au calificări inferioare.

Cifrele din octombrie referi
toare la șomaj arată un procent 
de 13,1 la sută printre bărbații 
de culoare în vîrstă de la 20 la 
24 de ani“. Revista arată în con
tinuare. că șomajul cuprinde o 
mare parte a tinerilor care n-au 
terminat școala medie fără să 
indice cauzele care-i împiedică 
pe tineri să urmeze școala pînă 
la capăt. Ca în orice țară capi
talistă, tinerii trăiesc o dublă 
tragedie : lipsa de mijloace ma
teriale îi împiedică să se instru
iască într-o școală, iar această 
situație îi expune de la început 
șomajului. Dar chiar absolvirea 
unei școli medii nu este pentru 
tinerii americani o garanție că 
vor găsi de lucru, fapt care re
iese de altfel și din articolul re
vistei „U.S. News and World 
Report“.

Revista arată în continuare că 
atunci „cînd se pune problema 
unor noi concedieri de regulă, 
primii concediați sînt munci
torii cu o vechime mai mică. 
Din .nou în cazul acesta, primii 
loviți sînt ținerii, căci ei n-au 
avut posibilitatea să dobîn- 
d9așcă vechime".

Desenul alăturat, reprodus din 
„Detroit News", prezintă situația 
tragică a celor „un milion de șo
meri între 16—21 de ani“.

Mai rămăseseră file în calenda
rul anului trecut, cînd anumite ziare 
americane, secondate de alte' pu
blicații occidentale, au început 
„campania anti O.N.U.“ începînd cu 
descoperirea subită a unei „crize a 
O.N.U.“ și continuînd cu prezicerea 
unui „sfîrșit sumbru“ al acestei or
ganizații, comentatorii respectivi au 
iolosit cele mai pesimiste expresii 
pentru a sublinia necesitatea unei 
schimbări grabnice în cadrul orga
nizației mondiale.

Intre timp, la Washington șl Lon
dra s-au făcut pregătiri pentru „a 
ataca problema frontal“, iar acum — 
în capitala S.U.A. se desfășoară 
consultări anglo-americane „cu pri
vire la mijloacele menite să asi
gure o mai bună funcționare a Or
ganizației Națiunilor Unite".

Desigur, în activitatea O.N.U. e- 
xistă încă, din păcate, destule as-

luții constructive au fost adoptate 
cu o majoritate apreciabilă, în 
ciuda împotrivirii S.U.A. și a alia- 
ților lor. Așa s-a întîmplat, de pildă, 
cu rezoluțiile privind transformarea 
Africii într-o zonă denuclearizată și 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare. In problemele coloniale, cu 
toate manevrele reprezentanților 
occidentali, colonialismul a fost 
condamnat cu vehemență în foru
rile O.N.U. și un șir întreg de pro- ,___ ____r___ ...
iecte de rezoluții — cu privire Securitate, J. Godber, 
Ja . Congo, Algeria, la discrimina-. ‘ ~ “
rea rasială în Africa . de sud 
și altele — au fost adoptate. „New 
York Times“ scria alarmat : „Situa
ția a devenit serioasă. Este timpul 
ca administrația Kennedy să stu
dieze din nou poziția sa și să în
cerce să se găsească, măcar în. 
unele cazuri, alături de noile state

__ _ __ ,______ _ ____ ____ în problema colonială, dacă nu 
pecte negative, care o împiedică vrea să-și piardă chiar șl puținii 
adesea să-și îndeplinească rolul ce 
îi revine potrivit Charter; cercurile ■ 
reacționare caută în permanență s-o 
folosească în interesul „războiului 
rece". Dar, bineînțeles, nu aceste 
aspecte au stîrnit nervozitatea pu
terilor occidentale. Cu totul altceva 
le nemulțumește. „S.U.A. — constata 
ziarul „Washington Post and Ti
mes Herald“ — s-au pomenit în
tr-o situație delicată în Organizația 
Națiunilor Unite“. Suspinînd nostal
gic după vremurile în care „mași
na de vot“ a S.U.A. funcționa aproa
pe impecabil, adepții ei se arată 
deosebit de neliniștiți de creșterea 
continuă a rîndurilor Organizației 
prin primirea noilor state care și-au 
cucerit independența. îngrijorarea 
cea mai mare o provoacă puterilor 
occidentale faptul că într-un șir de 
probleme esențiale marea majori
tate a țărilor afro-asiatice se situ
ează pe poziții similare cu ale ță
rilor socialiste. „Timp de mai mulți 
ani ne-am impus la O.N.U. prin ma
joritatea noastră automată — sub
linia ziarul „Wall Street Journal" 
Acum, în urma afluenței de state 
care au dobîndit recent indepen
dența și care se află pe o așa-zisă 
poziție neutrală, ne pomenim tot 
mai mult într-o minoritate automată, 
din ce în ce mai amenințătoare“.

Desfășurarea primei părți a ac
tualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. se pare că a contribuit 
simțitor Ia tragerea concluziei de 
mai sus. O serie întreagă de iezo-

țină în Consiliul de Securitate cîștig 
de cauză pentru colonialiștii portu
ghezi, care au fost izgoniți de
finitiv din teritoriile .. indiene Goa, 
Daman și Diu. Complotul urzit 
împotriva .Indiei a fost .zădărnicit 
datorită poziției ferme, principiale, a 
Uniunii Sovietice. Ceylonul, Liberia 
și R.A.U. au susținut, împreună cu 
Uniunea Sovietică, respingerea 
„plîngerii“ Portugaliei. Referindu-se 
da cele întîmplate în Consiliul de 

" , ~ , ministru de
stat al-Angliei pentru Afacerile 
Externe, a declarat : „Nimeni nu 
poate nega că unele acțiuni și unele 
voturi recente ale O.N.U. au consti
tuit o sursă de îngrijorare pentru 
noi. Unele din „națiunile noi, — a 
afirmat el cu cinism — votează 
uneori intuitiv și nu după o matură 
gindire și aceasta face să se răs
pândească discordia... Acesta a fost 

, _ . cazul votului din Consiliul de Secu- 
prieteni de azi". . rităte cu privire la Goa". (După

Deplasarea continuă de forțe, ” ,,nT'
care are loc în viața internațională 
în favoarea forțelor păcii și progre
sului se reflectă și la O.N.U. Dat 
fiind curentul general, anumite țări 
latino-ameiicane și chiar unele țări • 
capitaliste din Europa se situează 
în diverse probleme pe poziții dife
rite de cele ale principalelor puteri 
occidentale. Așa cum a constatat 
revista „U.S. News and World Re
port", „țări care ani de-a rîndul 
sprijineau poziția americană la 
O.N.U., abandonează acum S.U.A. 
tocmai în probleme cruciale“.

Ce-i drept, în unele probleme re
prezentanții S.U.A., folosind mane
vre și presiuni de tot soiul, au iz
butit — deși cu dificultăți- mai mari > 
ca în trecut — să zădărnicească 
adoptarea unor hotărîri construc
tive. Așa s-a întîmplat în problema 
de mare însemnătate a restabilirii 
drepturilor legitime în O.N.U. ale 
R. P. Chineze, a cărei discutare, 
după cum se știe, n-au mai putut-o 
împiedica. Dar — se întreabă chiar 
comentatorii occidentali — cît va 
mai dura aceasta? Tendința gene
rală la O.N.U. este aceea zugrăvită 
cu mîhnire de revista americană 
„Life" : „Vestul nu mai poate conta 
pe o majoritate ori 
nevoie“.

O mare iritare a 
rilor conducătoare 
faptul că Tecent n-au izbutit să ob-

de cîte ori are

produs ceicu- 
din Occident

In vecinătatea munților Rodopi, 
într-o vale pitoreascâ, pe locul unul 
sat, se ridică astăzi un orășel. Aci 
au fost clădite case cu mai multe 
etaje, străzile sînt asfaltate, există 
multe spații verzi. Este Rudozem, o 
așezare pentru mineri. In apropie
rea localității au fost descoperite 
zăcăminte de minereu de plumb.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 11 ianuarie. Prezi

diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
confirmat comisia centrală electorală 
pentru alegerile în Sovietul Suprem 
al U.K.S.S. care vor avea loc ia 18 
martie. Președintele comisiei este Vik
tor Grișin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

BAKU. Ion Piso, solist al Teatrului 
de Operă și Balet al K.P. Romînc, și-a 
început în mod strălucit turneul în 
U.R.S.S. El a participat la spectacolele 
Teatrului Academic de Operă și Ba
let din Baku, unde a interpretat ro
lul ducelui în „Rigoletto" și al lui 
Cavaradossi în „Tosca“. Cîntărețul 
romîn a fost primit cu mare interes 
de amatprii de operă din Baku.

DJAKARTA. Numărul celor ce și-au 
găsit moartea în urma atentatului 
nereușit din 7 ianuarie Ia viata pre
ședintelui Sukarno, a ajuns la cinci 
persoane, deoarece alți doi răniți au 
încetat din viată. 26 de persoane care * 
au fost rănite în timpul atentatului so 
mai află și acum la spital,

NEW YORK. Aproape întreg terito
riul Statelor Unite .este cuprins de un 
puternic vai de frig, care în anumite 
state atjnge temperaturi atît de scă
zute' cum nu s-au mai semnalat „în 
cursul actualei generații". Tempera
tura cea mai scăzută s-a înregistrat 
în statul Colorado.

CAIRO. Potrivit unei știri transmise 
de agenția M.E.N., la baza militară 
aeriană de la Mafrake (Iordania) au 
debarcat trupe engleze. „O cauză a 
debarcării, se spune în știre, este in
tenția de a concentra trupe engleze 
într-o regiune situată în centrul țări
lor arabe, pentru că aceste trupe să 
fie pe deplin pregătite atunci cînd vor 
primi ordin în vederea oricăror ac
țiuni rapide".

ROMA. In întreaga Italie, birourile 
și serviciile publice orășenești, comu
nale și • provinciale au rămas închise, 
începînd de vineri dimineața. în urma 
grevei generale declarate de cei 450.690 
de salariați din instituțiile locale de 
stat. Greviștii cer mărirea salariilor.

— scria de curînd același Lipp
mann. Aceasta poate să pară o po
litică înțeleaptă la Paris*). Dar 
privind din Washington, ea arată 
ca o invitație pentru masa mare a 
statelor care se ridică să considere 
Uniunea Sovietică drept adevăratul 
lor prieten". Alții au întrebat dacă 
n-ar trebûi torpilat actualul sistem
— „o țară, un vot". Specialiștii au 
fost însă de părere că o asemenea 
acțiune ar fi, pe de o parte, imposi
bilă, iar, pe de altă parte, de nedo
rit, întiucît „comuniștii dețin doar 
puține din cele 104 voturi".

„Soluția" care a fost preconizată 
în cele din urmă ar consta, potrivit 
agenției americane U.P.I. și revistei 
britanice „Observer", în următoa
rele : oficialitățile americane ar ur
mări, în esență, ca dezbaterile vii 
din cadrul O.N.U. să fie înlocuite 
printr-un soi de dări de seamă, pe 
care raportori numiți special în a- 
cest scop le-ar prezenta într-o pro
blemă sau alta, recomandînd și solu
țiile ce le vor crede de cuviință. 
Printr-o astfel de reformă Inițiatorii 
ei urmăresc, evident, să prindă mai 
mulți iepuri deodată : să evite exa
minarea aprofundată a probleme
lor, să curme luările combative de 
poziție de la tribuna O.N.U. în care 
politica cercurilor agresive este 
demascată, să impună, prin interme
diul unor raportori docili, hotărîrl 
conforme intereselor lor. Asemenea 
obiective nu concordă însă nici cu 
realitățile vremii, nici cu voința po
poarelor iubitoare de pace. De alt
fel primele informații de la Wa
shington asupra convorbirilor anglo- 
americane relevă puncte de vedere 
divergente între cele două părți, 
fiecare din ele urmărind ca even
tuala „reformă" să servească îmbu
nătățirii poziției sale la O.N.U.

Popoarele sînt interesate ca Or
ganizația Națiunilor Unite să devină 
cu adevărat un instrument al păcii 
generale, să exercite un rol pozitiv 
din ce în ce mai mare în viața in
ternațională, în soluționarea proble- 

' > arzătoare, în 
promovarea nrincipiilor coexistență! 
pașnice, să reflecte cu adevărat 
configurația reală a lumii contem
porane, asigurîndu-se universalita
tea reprezentării statelor. Numai pro
iecte și acțiuni menite să slujească 
unor asemenea țeluri se pot bucura 
de sprijinul opiniei publice.

B. STOIAN

agenția U.P.I.)
Și mai multe femeii le provoacă 

puterilor occidentale activitatea vii
toare a noilor state . independente. 
„Azi — scrie cunoscutul comentator 
Walter Lippmann — ;O.N.U. are 104 
membri.- Mi s-a spus de către cel 
care au motive să cunoască proble
ma, că există încă 25 sau 30 de sta
te care vor obține independența 
națională și atunci vor trebui ad
mise. O adunare a 130 guverne va 
fi un1 spectacol ce inspiră respect. 
Va ii vorba, totodată, de o institu
ție îngrozitoare, cu care va fi a- 

■ proape imposibil de lucrat". De 
ce ? Pentru .că — arată Lippmann
— va trebui căutată „soluția pentru 
a preveni această mulțime de gu
verne de a deveni o gloată èxcitatâ 
șl explozivă“ — cum numește el cu 
aroganță noile state independente
— adică de a-și manifesta comba- ___ ,_____ ,
tiv opinia în problemele examinate melor' internationale 
la O.N.U.

Frămîntați dé astfel de conside
rente, reprezentanții principalelor 
puteri occidentale au pornit în cău
tarea unei soluții, pentru a schimba 
cursul lucrurilor în sensul dorit de 
ei. Unii, cum ar fi senatorul Gold
water, fără a mai vorbi de gene
ralul cu aere de führer, Walker, au 
mers pînă la a cere retragerea 

r S.U.A. din O.N.U. Cercurile oficiale 
îșl dau seama -însă că aceasta ar 
fi o acțiune prea riscantă. „Să igno
rezi O.N.U. și de fapt s-o părăsești?

i

♦) Aluzie ironică la faptul că repre
zentanții francezi acordă prea putină 
atenție O.N.U. și părăsesc lucrările ei 
cînd se discută problema Algeriei.

Noi amănunte 
despre moartea 

lui Hammarskjoeld
STOCKHOLM 12 (Agerpres). - 

Revista suedeză „Se“ dezvăluie a- 
mănunte sub semnătura ziaristului 
danez Teddy Lindstroem, privitoare 
la asasinarea de către agenții lui 
Chombe a fostului secretar general 
al O.N.U., Hammarskjoeld. Revista 
arată că unul din pasagerii avionu
lui lui Hammarskjoeld era un
gent al lui Chombe. El urma să-l 
forțeze pe pilotul avionului să ate
rizeze pe aeroportul din Kolwezi 
unde Hammarskjoeld ar fi fost 
făcut prizonier de către mercenari, 
în cursul luptei dintre agentul 
chombist și garda lui Hammarsk
joeld, avionul s-a prăbușit.

a-
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