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• Dumitru Radu Popescu 
Umbrela de soare' (pag. 3—4).

• Tabletă : A fi ori a nu fi. de Tudor Arghezi(pag. 3-a).

trece- 
bacurile 

Dunăre in

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

cerea uzinei a 
zat cursuri de 
și de ridicare 
carii, la care 
învață cum se

In aceeași zi, în comunele Barcea 
și Umbrărești din raionul Tecuci, 
gospodăriile colective din aceste 
localități au primit ultimele cereri 
de înscriere, devenind astfel co
mune cu agricultura în întregime 
colectivizată.

politică, de literatură 
, îșț are, de asemenea,

• A. Băleanu, Alex. Mureșan : 
în primele rînduri ale luptei 
pentru înflorirea economiei și 
culturii — Conferința regiona
lă de partid Cluj (pag. 2-a).

O vopsitori© moderna
BACĂU (coresp. „Scînteii"). Recent, tn cadrul fila

turii de fire pieptănate a fabricii de postav Buhuși 
a intrat în funcțiune o nouă vopsitorie. Ea este înzes
trată cu utilaj modem pentru vopsitul palelor, firelor 
și sculelor din fibre naturale, artificiale și sintetice. 
Capacitatea noii vopsitorii este mult mai mare decit 
a vopsitoriilor vechi din fabrică.

GHEORGHE DOVLEȚIU 
director 

uzinele „Laminorul"
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nomie de metal, dar și 
o îmbunătățire simți
toare a calității produ
selor lucrate. Astfel, 7 
importante repere se 
execută în prezent prin 
matrițarea de precizie 
fără bavură și prin ex- 
truziune.

„în vizită la G.A.C. Com- 
înfovărășiții din Săvîrșin au 

Au aflat 
gospodăriei, 

vorbit în fața lor după vi-
filmului, că la Comloșu Mare

mari obținute și dezvoltarea
multor ramuri de producție a fă-

BICAZ 
„Scînteii“). 
fabrica de 
din Bicaz 
ceput fabricarea u- 
nui nou sortiment; 
ciment pentru son
de de mare adîn-1 
cime, — produs 
care posedă carac
teristici tehnice 
speciale. Primele 
cantități livrate au 
dat rezultate foarte 
bune.

Inceplnd de ieri 
s-a reluat 
rea cu 
peste 
punctele Giurgeni- 
Vadul Oii, Brăila- 
Smtrdanul Nou și 
Galați—comuna 23 
August. De aseme
nea și-au Început 
cursele obișnuite 
navele de călători 
care pleacă din 
Brăila spre Galați, 
Sulina, Chilia Ve
che și Măcin.

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Varșovia
Dragi tovarăși,Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de Ia înființarea Partidului Muncitoresc Polonez, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, întregului, partid și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Polonă un cald salut frățesc și cele mai sincere felicitări.Creat în condițiile grele ale ocupației naziste, Partidul Muncitoresc Polonez, în rîndurile căruia au intrat cei mai devotați fii și fiice ale poporului polonez, a organizat și condus cu curaj și bărbăție lupta forțelor patriotice și antifasciste ale țării care, alături de Armata Sovietică,, au dat nenumărate jertfe pentru eliberarea Poloniei de sub jugul cotropitorilor hitleriști.Sub conducerea încercată a avangărzii ' sale marxist-leniniste — PiM.U.P. — continuatorul eroicelor tradiții de luptă ale mișcării comuniste poloneze,, poporul frate polonez a obținut însemnate succese în construirea socialismului, de care oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima.Vă urăm, dragi tovarăși, noi și importante realizări în îndeplinirea .marilor sarcini trasate de Congresul al IlI-lea al partidului, în “lupta pentru victoria deplină a socialismului în Republica PopularăTrăiască P.M.U.P., Comitetul său Central în frunte cu tov. 

mulka 1Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn porul polonez !
Să se întărească unitatea și coeziunea lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale în lupta pentru triumful cauzei păcii șr socialismului 1

Construcții la Baia Mare

In sectorul de con
strucții metalice al uzi
nei de utilaj chimic 
și de rafinării nr. 2 
Ploiești se extinde su
dura automată. Această 
metodă avansată, cu 
ajutorul căreia se obți
ne o productivitate a 
muncii de cîteva ori mai 
mare față de procedeele

de cereale, zarzavaturi, 
-10.000 lei. 
bază a inten- 

munca politică de masă 
transformarea întovărăși- 

gospodărie colectivă. Au 
organizate la căminul cul-

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii"

pe calea gospodăriei colective

cut ca valoarea unei zile-muncă să a- 
jungă în 1960 la 40 lei, din care 17 lei 
în numerar.

Realizările gospodăriilor colective, 
munca perseverentă desfășurată de 
organizația de partid din comună, 
care a organizat cicluri de conferințe, 
seri de calcul, grafice sugestive efc. 
au convins pe țăranii întovărășiți din 
cele trei întovărășiri că locul lor este 
în gospodăria colectivă. Ei au numit 
gospodăria lor „30 Decembrie".

IONEL BOGDAN 
instructor de partid

La Baia Mare, construcțiile continuă 
într-un ritm viu, în afara blocurilor de 
locuințe și a localurilor de școală, în 
1961 s-au mai construit la Baia Mare, în 
Piața Victoriei, un hotel modern cu 161 
de paturi și un complex comercial, cu- 
prinzînd un magazin alimentar cu auto
servire, o cofetărie, un atelier de croi
torie ; deasemeni, s-a mai deschis un 
restaurant modern. Recent a fost termi
nată și clădirea Institutului pedagogic :— 

____  cu 24 săli de cursuri, 
bibliotecă.

aS’’Orașul s-a mai 
' Sßv îmbogățit recent cu 

" > !ncă 10 blocuri în' 
sumînd 138 de apar- 
lamente, ridicate în 

~Jfe-' ' — cartierul Ohn Lajos.

obișnuite, este folosită 
acum la fabricația tutu
ror vaselor metalice 
care se execută aici. în 
prezent circa 80 la sută 
din volumul total al su
durilor se execută cu 
aparate automate.

în vëderea extinderii 
acestei metode condu-

în Capitală s-a deschis o expoziție a principalelor soiuri 
de cartofi care se cultivă în țara noastră. Specialiști 
în arta culinară din restaurante și cantine, lucrători din 
comerț și gospodine analizează preparatele din cartofi 
pentru a stabili calitățile diferitelor soiuri. în fotografie : 
Aspect de la degustarea diferitelor preparate de cartofi.

(Foto : M. Andreescu)

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii“). — Forjo
rii uzinelor de tractoa
re din Brașov continuă 
cu însuflețire acțiunea 
de folosire cit mai ra
țională a metalului por
nită anul trecut sub lo
zinca : „Să lucrăm două

organi- 
calificare 
a califi- 

sudorii 
mînuieș- 

te aparatul automat dte 
sudat. Pentru verificarea 
sudurilor s-a introdus 
controlul cu raze X,

care asigură o calitate 
superioară a lucrului. datorită acțiunilor armate pentru 

pedepsirea asasinilor din O.A.S., se 
spune în declarație, vor fi zădărni
cite planurile rasiștilor care pun la 
cale o lovitură de stat.

IN VIETNAMUL DE SUD s-a creat 
la sfirșitul Iul decembrie 1961 o 
nouă organizație politică — Parti
dul popular revoluționar. Ace3t 
partid a intrat în rîndurile Frontu
lui național de eliberare din Viet
namul de sud. în declarația sa diu 
1 ianuarie 1962 se spune că Parti
dul popular-revoluționar este parti
dul clasei muncitoare și al oameni
lor muncii din Vietnamul de sud, 
partidul tuturor patrioților sinceT 
devotați patriei și poporului.

Hol racordări la sistemul 
energetic national

Săptămîna aceasfa s-a pus sub tensiu
ne linia de 15 kilovolți Bîrlad-Murgeni. 
Prin executarea acestei linii, muncitorii 
întreprinderii de construcții și monta
je energetice Bacău au racordat loca
litatea Murgeni la sistemul energetic 
naționai. S-a creat astfel posibilitatea 
ca o serie de sate și unități agricole 
socialiste situate în zona dintre Bîrlad 
și Murgeni să primească curent electric 
din sistemul energetic național.

răspundă interesului față de carte 
al țărănimii, popularizării cărților 
și broșurilor recent apărute.' La 
aceste manifestări participă sute 
de săteni.

în multe comune din raioanele 
Rm. Sărat, Buzău, Mizil și altele au 
fost înființate bazare în care sînt 
expuse la loc vizibil cărți apărute 
în ultima vreme. Biblioteca din co
muna Dărmărieșfi, Vaiönul'‘Ploiești, 
fruntașă pe regiune, are un plan de 
acțiune bogat. Ea și-a propus să fo
losească forme cît mai variate de 
răspîndire a cărții agro-zootehnice, 
să sporească numărul de cititori, 
între altele, aici vor fi organizate 
seri de întrebări și răspunsuri, in- 
tîlniri cu colectiviștii fruntași, con
vorbiri pe tema: cine se înscrie în 
gospodăria agricolă colectivă, cîș li
gă etc. în școli vor fi organizate 
dimineți literare, lecturi și seri de 
poezie.

Căminele culturale și gospodă
riile colective din comunele Sihlea, 
Aricești, Rahtivani și altele, vor 
primi ca oaspeți o serie de scriitori 
care și-au consacrat scrierile lor sa
tului de azi.

„Luna cărții la sate" a început a- 
bia de cîteva zile. Pentru ca ea să 
se desfășoare cu succes trebuie să 
atragem atenția asupra lipsurilor 
care se jac simțite în activitatea 
unor organe din cooperație. Mai 
sînt cazuri cînd cărțile nu sînt în
drumate operativ spre comune și 
nu ajung la timp în mîinile țăra
nilor muncitori dornici de à le 
citi. Astfel, la depozitul din Mizil, 
broșurile cu recomandările comi
siilor de lucru ale consfătuirii stau 
de cîteva zile. în depozit, deși posi
bilități de trimitere în comune 
existau.

Asemenea situații nu trebuie să 
se mai repete întrucît fiecare 
carte, fiecare broșură este aștep
tată de cititori, ca un prieten drag, 
ca un sfătuitor înțelept.

de anii cînd își munceau pă- 
mîntul individual. Au adunat înto- 
vărășiții în ultimul an și un fond de 
bază de vreo 20.000 lei. Succesele 
lor erau însă mult mai mici față de 
cele pe care le obțineau colecti
viștii din comună. Gospodăria co
lectivă „Tudor Vladimirescu“, de 
pildă, a recoltat anul trecut la ha. 
cu 440 kg. grîu și 1.600 kg. porumb 
boabe mai mult decîi întovărășiții. 
Fondul de bază al gospodăriei a 
ajuns la 1.200.000 lei. Gospodăria 
are 224 taurine, 1.336 oi și 240 porci.

Datorită dezvoltării averii obștești 
și recoltelor mari obținute au cres
cut și veniturile colectiviștilor. Co
lectiviștii Sava Constantin, Grecu 
Constantin și alții au primit mii de 
kilograme 
furaje și cîte 8.000-

Organizația de 
sificat 
pentru 
rii. în 
fost 
furai seri de calcule, conferințe, în- 
tîlniri între colectiviști și întovără
șiți ; s-a prezentat filmul documen
tar „Imagini și vorbe cu tîlc" care 
prezintă aspecte din viața satelor 
colectivizate din regiunea Galați.

Un mare ecou în rîndurile înto- 
vărășiților din Cudalbi l-au avut do
cumentele Consfătuirii pe țară a ță-

întotdeauna, cînd cumperi o 
carte nouă ești nerăbdător să-i afli 
cuprinsul, și cu atît mai mult a- 
tunci cînd ști că slovele ei dau 
răspuns unor gînduri, unor preo
cupări ale tale. Pentru colectiviștii 
din comuna Ciorăști (raionul Rm. 
Sărat) cărțile pe care le-au putut 
cumpăra în primele zile ale „Lunii 
căpții la. sate" au constituit prilejul 
unui asemenea interes deosebit, 
mai ales pentru că între ele se a- 
flati broșurile editate cu prilejul 
recentei Consfătuiri pe țară a ță
ranilor colectiviști. împreună cu 
președintele colectivei, Ion Coman, 
ei au discutat despre perspectivele 
ce se deschid gospodăriei lor prin 
aplicarea învățămintelor cuprinse 
în aceste broșuri, îndeosebi în ce 
privește dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.
. în toate satele din regiunea Plo
iești, aceste broșuri au fost aștep
tate cu nerăbdare de către țăranii 
muncitori. Ei solicită cu un inte
res deosebit broșurile care cuprind 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Déj la încheierea Con
sfătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, chemarea și recomandările 
comisiilor de lucru ale consfătuirii 
— îndrumar prețios în activitatea 
lor de viitor.

în gospodăriile agricole colective 
din comunele Ciorăști, Dumitrești, 
Boldu etc. din raionul Rm. Sărat 
au-fost primite cu interes broșurile 
privind dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și acelea privind obținerea a 
5.000 kg. porumb boabe la hectar în 
condiții ae cultură neirigată.

Cartea ț 
beletristică, 
cititori devotați în satele regiunii, 
ca și în satele din întreaga țară. O 
călătorie cu ' autolibrăria, de pildă, 
ar putea oferi prilejul unui reportaj 
pasionant despre pătrunderea cul
turii la sate.

La căminele culturale, la librări
ile sătești, în școli au loc, în aceste 
zile, manifestări menite tocmai să

---------------- ....... -■—

Planul de stat pe 1962 prevede pentru întreprinderea noastră o creștere însemnată a volumului producției. Acest spor de producție urmează să fie obținut în cea mai mare parte pe baza creșterii productivității muncii, a punerii în valoare de noi rezerve interne. Pentru realizarea în bune condițiuni a sarcinilor de plan întregul nostru colectiv pune un accent deosebit pe folosirea cu indici înalți a agregatelor. în desfășurarea întrecerii socialiste colectivul nostru se călăuzește după prevederile Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, Directive care pentru ramura noastră de producție arată că unul din aceste criterii importante ale întrecerii este depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor, organizarea mai _ bună a muncii extinderea mecanizării“. Ce am întreprins în acest scop?Plecînd de la concluzia, verificată în practică, că folosirea cît mai deplină a timpului, de funcționare a agregatelor este nemijlocit legată de îmbunătățirea organizării producției, de asigurarea unei producții ritmice și perfecționarea proceselor tehnologice, noi am luat un șir de măsuri în această direcție. Astfel, pentru a asigura o bună organizare a producției defalcăm sarcinile de plan pe secții și mașini, cu 2—5 zile înainte de începerea fiecărei luni, astfel ca toți muncitorii să le cunoască dinainte, să le poată discuta în consfătuirile de producție, să-și poată lua angajamente concrete pe baza lor.Aprovizionarea secțiilor productive la timp cu semifabricate este asigurată pe bază de grafice precise, ceea ce a făcut posibil crearea unui decalaj de cel puțin 5 zile între secțiile care produc semifabricate și cele care le prelucrează.Extinderea timpului dê'folosire a a- gregatelor, în special la laminoare, constituie de asemenea o preocupare deosebită a colectivului nostru. Cu posibilități proprii, pe baza propunerilor făcute de muncitori și tehnicieni s-au realizat în uzina noastră însemnate lucrări de modernizare care au creat condiții pentru, creșterea indicilor de utilizare a agregatelor de bază. Maistrul Ion Mo- goș, împreună cu inginerul Marian Stănescu și alți muncitori fruntași, au automatizat unele operații la linia mijlocie de laminoare. Realizată cu forțe proprii și cu cheltuieli minime, această lucrare a sporit producția de laminate cu 15 la sută. Alt exemplu. De fiecare dată cînd se făcea golirea decan- toarelor de oxidul de fier se pierdea timp prin oprirea laminoare- lor. Era vorba de minute, dar adunate, într-o lună ajungeau la 5—6 ore. Maiștrii Nicu Radu și Ion Mo- goș au realizat un dispozitiv care permite extragerea oxidului de fier fără oprirea laminoarelor. Așa s-a prelungit timpul de funcționare a laminorului între două opriri de la 10 la 15 zile. în același timp, la la- minorul nr. 2 s-a construit un ba- „Țărani întovărășiți și cu gospodării Individuale,
Venifi cu toată încrederea alături de noi, de marea muljime a țărănimii, de țără

nimea colectivistă. Muncind tofi laolaltă în gospodării colective, pe tot întinsul fărll, 
vom făuri bunăstarea ți fericirea pentru toji, pentru noi ți familiile noastre"...

(Din Chemarea Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști) 
rănilor colectiviști. Cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Chemarea participanților la con
sfătuire au fost citite la stațiile de 
radioficare și au fost prelucrate de 
către agitatori în fața întovărășiți- 
lor. Constantin Crihană, președin
tele întovărășirii, care a participat 
ca invitat la Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști, a vorbit a- 
desea despre cele cite a auzit și 
a învățat la această mare tribună 
a experienței înaintate. „Consfătui
rea a fost o mare școală pentru 
mine — a spus el. De la Bucu
rești am venit cu cererea în buzu
nar. Vreau să fiu colectivist și vă 
chem alături de mine“.

Duminică, 124 familii de țărani 
au inaugurat gospodăria colectivă 
„Zorile socialismului". Alte 15 fa
milii care au venit ca invitate la 
adunare au făcut cereri pe loc de 
înscriere în gospodărie.

(In fotografie, Elena Becherescu, 
una din îngrijitoarele fruntașe de la 
ferma de păsări a gospodăriei co
lective „23 August“ din Băileșfi).

Zilele trecute în satul Cudalbi din 
raionul Tecuci țăranii muncitori au 
pus două drapele la intrarea în 
școală. Semn de sărbătoare. Aici 
s-au strîns cele 124 iamilii de țărani 
care au făcut cereri peniru a intra 
în gospodăria colectivă.

Cum s-a ajuns la noua colectivă ?
Prin 1958 a luat ființă întovără

șirea agricolă „Zorile socialis
mului“. Recoltele obținute de în
tovărășiți erau mai mari țață

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii"

1-a.u convins faptele
De mai mulji ani, în satele comunei 

Săvîrșin, raionul Lipova, existau trei 
întovărășiri agricole. Tnfovărășifii, lu- 
crînd bine pămînțul, obțineau produc
ții ridicate la hectar, dar mult mai mici 
decîf acelea ale colectiviștilor clin Valea 
Mare, Bîrchiș, Comloșu Mare etc. Vizio- 
nînd filmul 
loșu Mare“ 
văzut belșug și bunăstare 
apoi de la președintele 
care a vorbit în fața 
zionarea filmului, că 
recoltele 
mai

zin de decantare a oxidului de fier, care a 'zăcut ca durata de funcționare a laminoarelor între două o- priri să crească cu 8—9 zile.Pentru anul acesta sînt prevăzute noi măsuri menite să micșoreze și mai mult timpul de oprire a laminoarelor. La laminorul nr. 1, de exemplu, prin mecanizarea completă a operației de evacuare a oxidului de fier cu ajutorul unei grinde rulante, timpul de oprire va fi redus cu încă 35 de ore — timp în care se vor putea produce circa 500 tone laminate peste plan, iar la laminorul nr. 2, prin construirea și folosirea de greifere, se vor cîști- ga 144 de ore, ceea ce echivalează cu o producție suplimentară de 1.300 tone laminate.O sursă importantă de ridicare a indicilor de folosire a agregatelor o constituie scurtarea reviziilor planificate. în acest scop, reparațiile au fost planificate din timp,1 pe bază de grafic, asigurîndu-se în a- cest scop, piesele și materialele necesare. Așa s-a reușit ca în anul trecut să se reducă timpul de execuție a reparațiilor planificate cu 5 zile, timp în care s-a realizat 1050 tone de laminate peste prevederile planului. Anul acesta durata reparațiilor va fi redusă cu circa 40 ore, ceea ce înseamnă 1000 tone laminate peste plan.Pentru a preîntîmpina pierderea de timp datorită unor eventuale defecțiuni tehnice ce se pot ivi în funcționarea utilaj elor-cheie, am luat măsuri pentru a se confecționa din timp piese de rezervă spre a se putea executa reparațiile cît mai rapid.Un alt obiectiv care stă în centrul atenției colectivului nostru este creșterea continuă a indicelui intensiv de utilizare a agregatelor. Mărind greutatea țaglelor folosite ca materie primă de la 79 kg. la 83 kg. pentru majoritatea profile- lor și la 96 kg. pentru profile cu secțiune mare, noi am ajuns la o sporire a indicelui intensiv cu circa 4 la sută. Pe viitor, cu sprijinul direcției generale tutelare din minister vom trece și la mărirea greutății țaglelor care se primesc în lungimi fixe de la Hunedoara.Tot pentru creșterea indicelui de folosire intensivă luăm măsuri pentru eliminarea oricăror „locuri înguste“ în procesul de producție. Au fost luate în acest sens o serie de măsuri, printre care modificarea instalației de încălzire a materiei prime la laminorul nr. 2, rebo- binarea motoarelor de antrenare și îmbunătățirea caracteristicilor a- cestora etc. — măsuri care duc, la mai buna folosire a capacității de producție a laminoarelor.Un rol hotărî tor în sporirea producției și în creșterea indicelui de utilizare a agregatelor îl are ridicarea continuă a nivelului de pregătire tehnico-profesională a muncitorilor. în întreprinderea noastră sînt organizate cursuri de calificare unde muncitorii capătă cunoștințe noi teoretice, legate de practica de zi cu zi. în afară de aceasta organizația de partid acordă o grijă deosebită instruirii concrete a muncitorilor de către ingineri și maiștri în ’ vederea ridicării calificării pe locul de producție.în acest an colectivul uzinei noastre s-a angajat să dea peste plan I 3.000 tone laminate, 600 tone sîrmă trefilată și alte produse finite. în vederea realizării acestor angajamente luptăm pentru a folosi cît mai fructuos timpul de lucru, căci acesta pentru noi se măsoară ■ în... tone de metal laminat.

FOSTURILE DE TELEVIZIUNE DE 
LA MONTE CARLO au prezentat re
cent filmul romînesc „Mi-am lăsat 
inima pe litoral". în cadrul acelu
iași program a fost transmis inter
viul acordat postului de televiziune 
Monte Carlo de către tovarășul 
Petre Gheorghe, vicepreședinte al 
Comitetului de radio și televiziune.

ÏNTR-0 DECLARAȚIE A PARTI
DULUI COMUNIST DIN ALGERIA se 
face apel la organizarea imediată 
de manifestații, greve și demonstra
ții .în |emn de protest împotriva ac- 
țiunilpx fasciștilor. Datorită acestei 
riposte populare imediate și rapi
de, datorită acțiunilor armatei na
ționale de eliberare a Algeriei și

I
> Gospodăria agricolă
£ „23 August“ din Băileșfi, 
> Oltenia, și-a dezvoltat de 
> la altul sectcul zootehnic. O aten- 
( fie deosebită au acordat colectiviș- 
> fii din Băileșfi creșterii păsărilor. La 
> ferma de păsări au fost repartizate 
( sa muncească colectiviste harnice ca 
> Elena Becherescu, Nifa Jifcu, Angela 
> Militaru și altele, care, urmînd cu 
< regularitate cursurile cercului 
> zootehnic, citind o serie de broșuri 
S privind creșterea păsărilor, au pus 
( în practică cele învățate. Anul tre- 

/? cut, gospodăria colectivă „23 Au- 
S> gust“, care are o suprafață de 2072 
« ha, a crescut 12.870 păsări. Prinfr-o 

bună hrănire și îngrijire s-a obținut 
% In medie, de la fiecare găină 
<ț ouăfoare cile 130 ouă. Valorili- 

carea produselor sectorului avicol 
a adus gospodăriei, în anul 1961, 
un venit de peste 450.000 lei.

<< Invăfind din experiența anilor fre- 
/Z cuți, colectiviștii din Băileșfi vor să 
$S dezvolte și mai mult creșterea pă
ți sărilor. Ei și-au propus ca în 1962 
>> să crească 24.000 pui, din care vor 

păstra la sfîrșitul anului, pentru mat- 
« că, 10.000 păsări. După primele cal- 

cule făcute, în acest an ferma de 
M păsări va aduce gospodăriei un ve- 

nit de peste 600.000 lei.

» CONSTANTIN JIANU
<? coresp. voluntar

Economii de metal prin matrițare de precizie 
zile pe lună din metal 
economisit“.

Eforturile colectivului 
sînt îndreptate mai a- 
les spre introducerea 
unor procedee tehnolo
gice avansate de for
jare, care aduc nu nu
mai o importantă eco-

. ~~~
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Pe „portativul“ noilor construcții,
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pentru înflorirea economiei și culturiisubstanțială a activității de proiectare, la care o contribuție, importantă trebuie să aducă înșiși constructorii, avînd o atitudine critică față de proiectele ce le execută, în numele Comitetului Central al partidului, vorbitorul a transmis felicitări organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă, pentru munca politică, rodnică desfășurată pentru colectivizarea agriculturii, precum șl țăranilor colectiviști care au pășit cu însuflețire pe calea indicată de partid, calea gospodăriei colective ce duce la fericire și bunăstare. Ritmul accentuat în care se desfășoară colectivizarea arată încrederea nestrămutată a țărănimii în politica partidului, demonstrează trăinicia și forța de nezdruncinat a alianței clasei muncitoare cu țărănimea, constituie o dovadă în plus a justeței aprecierilor plenarei C.C. al P.M.R. din iu- nie-iulie 1961 despre posibilitatea de a termina colectivizarea agriculturii mai devreme de 1965.Arătînd că în condițiile actuale, cînd G.A.C. din regiune cuprind a- proape întreaga suprafață cölectivi- zabilă, se pun noi sarcini, mai complexe, vorbitorul a spus printre altele i în fața organizațiilor de partid stă acum sarcina concentrării tuturor forțelor pentru întărirea econo- mico-organizatorică a gospodăriilor colective, pentru transformarea fiecărei gospodării într-o unitate socialistă puternică. O cale principală pentru îndeplinirea acestei sarcini este unirea, pe baza liberului consimțămînt, a gospodăriilor colective mici în gospodării mai mari. Experiența arată că, în condițiile regiunii Cluj, rezultatele cele mai bune le obțin gospodăriile avînd în jurul a 1.500 ha. teren. Astfel de gospodării puternice pot dezvolta ramuri diferite de producție, pot obține o producție superioară pe baza agrotehnicii înaintate.
O problemă deosebit de importantă în regiunea Cluj este lupta împotriva eroziunii terenurilor agricole. Odată cu încheierea în linii generale a procesului de colectivizare a agriculturii règiunii, se creează toate condițiile spre a se trece la o muncă sistematică de mare amploare pentru a reda producției suprafețele degradate și a apăra pe ceic amenințate.După ce a accentuat că sursa principală de creștere a producției agricole, baza întăririi e- conomice a G.A.C., este sporirea sistematică a producției la hectar, vorbitorul a arătat că regiunea Cluj are condiții deosebit de favorabile pentru creșterea a- nimalelor. în regiunea Cluj există o rasă bună de vaci. Cu toate acestea, producția de lapte în multe G.A.C. este ’ încă scăzută. Pentru obținerea unor producții mari e necesară dezvoltarea bazei furajere, îngrijirea mai bună a pășunilor și fînețelor naturale care ocupă . a- proape jumatatè din suprafața agricolă a regiunii Cluj. în acelăși timp trebuie să se treacă cu hotărîre la dezvoltarea creșterii păsărilor.O atenție deosebita trebuie să se dea aprovizionării ritmice a orașelor și centrelor muncitorești cu legume proaspete. în jurul fiecărui oraș trebuie stabilit un perimetru în interiori.il căruia, pe baza unui plan, să Se treacă la profilarea unor gospodării colective în vederea producției de legume, lapte, carne, ouă, în funcție de cerințele aprovizionării populației orășenești.Tovarășul Emil Bodnăraș s-a oprit apoi asupra problemelor legate de activitatea științifică, cui« turaiă, de învățămînt Realizările intelectualității clujene se bucură de calda apreciere a partidului, a oamenilor muncii. Problema asupra căreia trebuie să ne concentrăm — 

a spus vorbitorul — este legătura cît mai strînsă a teoriei cu practica în activitatea științifică, cultu- «ral-artistică, în învățamîntul de toate gradele.Vorbitorul a evidențiat uriașa însemnătate internațională a lucrărilor celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. care a adoptat Programul construirii societății comuniste. Deplina aprobare a participanților la conferință față de darea de seamă a delegației partidului nostru la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., fermitatea cu care ei au înfierat activitatea elementelor fracționiste, antipartinice, reflectă maturitatea politică, spiritul partinic sănătos, caracteristic întregului nostru partid,. hotărÎȚea . nestrămutată a comuniștilor din regiunea Cluj de à apăra ca lumina ochilor, unitatea dé . monolit a partidului, de a înfăptui întocmai politica sa.în încheiere, vorbitorul a subliniat importanța întăririi continue a organizațiilor de partid, a creșterii rolului lor conducător în toate domeniile de activitate, a perfecționării stilului și metodelor de ijiuncă, necesitatea aplicării neabătute a principiilor și normelor leniniste ale vieții de partid.Pe măsura aesăvîrșirii construcției socialiste, capătă o însemnătate tot mai mare munca ideologică/ activitatea politico-educâtivă desfășurată de organele și organizațiile de partid. O deosebită atenție trebuie dată muncii de educare a tineretului în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, în spiritul moralei comuniste.Vorbitorul și-a exprimat deplina convingere că organizația de partid din regiunea Cluj va îndeplini cu cinste sarcinile ce-i revin în lupta pentru realizarea marilor obiective stabilite de partid pe calea desă, vîrșirii construcției socialiste în patria noastră.
★Conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie In prima sa plenară, Comitetul regional de partid Cluj a reales ca prim-secretar pe tovarășul Vasile Vaida, membru al C.C. al P.M.R.

În viața economică și euiturată a țării, regiühea Clhj deține Uiî löö Însemnat. Aproape 1Q0 de întreprinderi industriale, din care fâ> de importanță republicană, adue un prețios aport la îndeplihifea pläfltiltii de stat. De mari posibilități disptine regiunea și în domeniul producției agricole, precum și al creșterii ani- fflalelctr, care are în aceste locuri ö bogată tradiție. Prin institutele Säle de cercetări științifice și de învă- țămînt superior, instituțiile teatfi;,ë și muzicale, filialele timtlfiilOr creatorilor de artă. Clujul reprezintă în același timp un centru cultural de prim rang.în ajunul Conferinței regionale dé partid, gospodăriile agricole colective dețineâU 94,7 ,lâ șută din totalul Suprafeței coiectivizabilé a regiunii, Aceasta constituie un succes de seamă al oamenilor muncii diii regiunea Cluj.-Darêa de seamă prezentată de către tovarășul Vasile Vaida, prim- șecretâr. al Comitetului regional Cluj ăl P.M.R;, și dezbaterile conferinței regionale de partid au subliniat succesele însemnate dobîndite în ultimii ani, sub conducerea organizațiilor de partid, de oamenii muticii dirt regiunea Cluj în toate ramurile de activitate, Roadele politicii. partidului de industrializare SOCiăliStă Sé reflectă și în faptul că în ultimii ani industria â devenit preponderentă în producția globală a industriei și agriculturii regiunii, Productivitatea muncii pe întreaga industrie a regiunii a crêscüt în perioada 1959—1961 cu 24,2 lâ sută, în acești ani aü fost construite un combinat de îndüStriâliZâfê a lemnului, 17 secții noi; pesté 2Ö dé întreprinderi de interes republican au fost reu- tiiate și lărgite, în ultimii 3 ani, oamenii muncii din regiune au dat pește plan economii în valoare de 257 milioane lei și beneficii de peste 115 milioane lei, depășindu-și angajamentele luate.Colectivele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile industriale ale regiunii au desfășurat ô muncă intensă și entuziastă pentru îndeplinirea sarcinii de onoare trasată de partid cu privire la ridicarea continuă a calității produselor. Cu mîndrie înscriu muncitorii marca fabricii pe utilajele frigorifice de la uzina „Tehno- frig“, pe articolele de sticlărie de la Turda ca și pe produsele altor întreprinderi, Atît în darea de seamă, cît și în cuvîntul multor delegați, printre care tovarășii Ion Stanatiev, directorul uzinelor „Industria Sîr- méi", din Cîmpia Turzii Ilie Marî- 
ța, muncitoare la Fabrica de sticlărie diii Turda, și al altora s-a arătat că organizațiile de partid — care aü dobîndit o bogată experiență politică și organizatorică — mobilizează pe oamenii muncii din întreprinderi în lupta pentru calitate, cultivă o înaltă raspündére față de calitatea produselor livrate.Participanții la conferință au ȘcoS în evidență competența ereseîndă a c’fganeior și organizațiilor de partid în conducerea activității economice. Toväräsül loan Seietloan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Aitid, a vorbit despre rezultatele bune obținute prin folosirea de către comitetul raional a comisiei economice formate din cadre competente, care au studiat în mod calificat activitatea unei serii de întreprinderi și au făctit propuneri concrete, valoroase, pentru îmbunătățirea procesului de producție.Conștienți de îndatoririle sporite care revin organizațiilor de partid în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1962 — cel de-al treilea an al planului de șase ani delegații au dezbătut pe larg măsurile politice, organizatorice și tehnice ce trebuie luate pentru creșterea producției șl productivității muncii, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție, precum și pen- tru lichidarea lipsurilor care mai există în unele întreprinderi în ceea ce privește calitatea produselor, reducerea prețului de cost și realizarea beneficiilor planificate, ritmicitatea producției, utilizarea deplină 
a capacității mașinilor.Conferința de partid s-a ocupat cu multă atenție de realizarea planului de investiții în regiunea Cluj. Tovarășul Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Cluj, și alții au vorbit despre noile construcții înălțate în regiunea Cluj, care demonstrează din plin grija partidului și guvernului nostru pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. în 1959—1961 s-au, dat în folosință 4.391 apartamente, un complex social studențesc ce cuprinde 10 cămine, cu 3.520 de locuri și o cantină de 3.000 locuri. Ș-au construit 168 localuri de școli, 67 cămine culturale, au fost amenajate 76 cinematografe la sate. Rele- vîndu-se aceste înfăptuiri, în conferință au fost criticate în același timp lipsurile din activitatea Trustului regional de construcții. în cadrul conferinței au fost aduse, de asemenea, critici unor organe centrale ca Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul E- conomiei Forestiere, C.S.C.A.S.-ul, care nu au asigurat la vreme documentațiile tehnice în vederea realizării planului de investiții.Conferința a salutat cu deosebită satisfacție succesele dobîndite în regiune pe tărîmul transformării socialiste a agriculturii. După plenara C. C. a P.M.R. din iunie-iulie 51961 și după Consfătuirea pe țară a colectiviștilor, organizațiile de partid din regiunea Citii au intensificat munca politică de convingere a maselor de țărani asupra avantajelor gospodăriei colective.— In munca de colectivizare a a- griculturii, a spus tovarășul Ioan 
Oniga, prim-secretâr a! Comitetului raional de partid Turda, ne-am folosit din plin de rezultatele bune

bbținute dé' milite gospodării agricole colective care, prin producțiile mari și constante obținute an de an, aii reușit să devină exemple vii, centre puternice de atracție a țăranilor pe drumul agriculturii ’socialiste’: Unele gospodării colective au Strips récolte aproape duble față de cele ale întovărășirilor agricole din satele respective Său din apropiere. Țăranii întovărășiți care au vizitat gospodăriile colective din Plăești, Frata, Luncani, Bolduț, Bo- iatl) Călărași și altele au rămas plăcut impresionați de cele ce au văzut aeölö în ce privește organizarea muncii, producțiile realizate, Cît și creșterea nivelului de trai al colectiviștilor.In întreaga rdgiune au fost folosite de asemenea numeroase și variate alte forme ale muncii politice — expuneri ținute în adunări populate, là căminele culturale de către activiști de partid Și de stat, pre- cüffi și de către colectiviști fruntași, pâHburi și grafice Comparative, expoziții agricole, foto-expoziții volante, oglindind înfăptuirile și viața gospodăriilor fruntașe, filme documentare — printre care și filmul „Milionarii din regiunea Cluj”. O contribuție prețioasă în această muncă au adus comitetele de fentei, inițiind vizite, adunări ale femeilor în cadrùl cărora au fost popularizate succesele gospodăriilor colective, vizionari de filme în colectiv, seri de întrebări și răspunsuri, seri de calcul etc.Cü mult simț de răspundere și maturitate au dezbătut delegații fa conferință sarcinile actuale ce revin organizațiilor de p'ârtid pentru consolidarea economică și organizatorică a gospodăriilor colective, transformarea lor în unități socialiste puternice, capabile să realizeze producții vegetale și animale însemnate și să asigure membrilor lor un nivel de trai tot mai ridicat.Mai mulți delegați, printré care tov. Alexandru Penea, prim-secretar al Comitetului raional de partid Zalău, Ilie Moldovan, secretar al Comitetului comunal de partid Apa- nidă, au vorbit despre munca lor pentru întărirea continuă a organizațiilor de partid la sate și ridicarea rolului lor de conducător .. politic — condiție, esențială a consolidării economicö-orgänizatorice a gospodăriilor colective.— Organizația noastră de bază este inima gospodăriei, motorul care ne duce înainte, a spus tovarășul Bartha Andrei, președintele gospodăriei colective din comuna Uriu, raionul Dej. Membrii de partid au fost repartizați în.Jo.curile hotărîtoare ale producției agricole și sînt fruntași în muncă. Unii din cëi niai buni membri dé partid lucrează în sectorul zootehnic. în prezent^ ne gîndim la unificarea gospodăriei noastre cu cele din sa- țcle Cristeștii Ciceiului, Ilișua și Hășmaș. Aceasta va crea condiții mai prielnice folosirii raționale a pămîntultJi, aplicării metodelor agrotehnice înaintate și dezvoltării creșterii animalelor.Delegații de là sate, printre care Vaslle Panea, președintei G.A.C. din comuna Dumbrava, raionul Huedin, Romul Boldea, președintele G.A.C, din comuna Cisteiul de Mureș, raionul Aiitd, și alții au vorbit pe larg despre producțiile superioare obținute prin aplicarea agrotehnicii chiar și în condiții naturale nefavorabile, — despre felul cum au realizat recolte mari de cereale folosind sămînță din soiuri de înaltă productivitate, organizîrid bine munca pe brigăzi și echipe, efectuînd la timp lucrările agricole.Vorbitorii au subliniat 'avantajele dezvoltării diferitelor ramuri de producție în gospodăriile colective, și îndeosebi ale creșterii animalelor. în întreaga regiune numărul de vaci și vițele proprietate obștească din gospodăriile Colective s-a dublat în 1961 crcscînd cu 30.000 de capete. în cadrul discuțiilor s-a arătat insă că in unele gospodării colective producțiile de lapte pe cap de vaca furajată se află cu mult sub posibilități. Producțiile scăzute, în sectorul zootehnic, la multe G.A.C. sé datofeșc faptului că nu s-a acordat' atenția cuvenită furajării și îngrijirii animalelor în condiții optime, a arătht tov. Remits Both, prim-secretar al Comitetului raional de partid Dej. în cursul dezbaterilor a fost criticat faptul că în unele gospodării construcțiile zootehnice se mențin la un cost ridicat, deoarece nu se folosesc materialele locale. Numeroși delegați au subliniat necesitatea de a se dezvolta simțitor creșterea păsărilor, care e deocamdată mult rămasă în urmă. Vorbitorii au ’arătat de asemenea că trebuie lărgite culturile de legume, viti-pomicultura, surse importante de venituri.Alături de alți vorbitori, tov. Pop Ernesthi, prim-secretar al Comitetului raional de partid Bistriță, a ridicat problema folosirii "raționale a cadrelor de specialiști agricoli. Regiunea Cluj dispune de 974 specialiști cu studii superioare agricole, dar dintre aceștia nici jumătate nu lucrează nemijlocit în producție. Participanții la discuții au arătat cît sînt de necesari Specialiștii pe teren, in unitățile agricole, acolo unde se hotărăște soarta producției vegetale și animale.în lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R. din iitnie-iu- lie 1961 și a concluziilor Consfătui-' rii pe țară a colectiviștilor, conferința a adoptat hotărîri concrete menite să ducă la îmbunătățirea Continuă à muncii politice a organizațiilor de partid pentru întărirea gospodăriilor colective, creșterea producției agricole vegetale și animale.

țel, artei, literaturii, educării tineretului. Darea de seamă și o serie de vorbitori printre care acad. 
Constantin Dalcoviciu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", acad. Aurel Moga, rectorul Institutului medicO-farmaceutic, conf. Aurel 
Neguclolu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai“, și alții au vorbit pe larg despre activitatea cadrelor didactice din institutele de învăță- mînt superior și ale cercetătorilor din cadrul filialei Academiei R. P. Romîne, în tot mai strînsă legătură cu cerințele actuale ale construcției socialiste. A fost relevat succesul unui colectiv de cadre didactice de la Institutul Politehnic care a rezolvat probleme legate de armarea podurilor de turnare și a lingotie- relor, care ait adus economii de peste 9 milioane lei. Un colectiv de cercetători de la catedra de geologie a Universității „Babeș-Bolyai" și-a dat contribuția la descoperirea zăcămintelor de fier de la Căpuș. Un aport deosebit au adus istoricii clujeni la elaborarea Tratatului de Istorie a României și a lucrării „Din istoria Transilvaniei".Tovarășii Nagy,Istvăn, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, Dumitru îsac, directorul Teatrului Național din Cluj, și alți vorbitori, raferindu-se la marile și îndreptățitele cerințe pe care oamenii muncii Ie au față de creatorii de artă, au relevat importanța întăririi legăturii cu viața, condiție a făuririi unor opere bogate în idei, veridice, emoționante, inspirate din realitățile zilelor noastre. Filialele uniunilor de creatori, instituțiile teatrale și muzicale din regiunea Cluj sînt chemate să asigure o înaltă ținută ideologică și artistică a activității lor, la nivelul exigențelor mereu sporite ale partidului și poporului.

•• s '' '' A

★Un loc important în lucrările conferinței l-au ocupat problemele muncii de partid în domeniul știin-

★Ascultînd expunerea tovarășului 
Ion Beu, secretar al Comitetului regional de partid, asupra dării de seamă à delegației partidului nostru la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961, delegații la conferința organizației regionale de pârtia au exprimat aprobarea unanimă a comuniștilor din regiunea Cluj față de acest document de mare însemnătate teoretică și practică în Care sînt cuprinse învățămintele pe care partidul nostru le trage din lucrările Congresului XXII-lea al P.C.U.S.Participanții la conferință scos în relief meritul deosebit activului de bază al partidului frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a apărat principiile și normele leniniste ale vieții de partid, demascînd și zdrobind gruparea fracționistă Pauker-Luca, ajutată de Teohari Georgescu și gruparea fracționistă Chișinevschi- Constantinescu. Condamnînd acțiunile dușmănoase ale elementelor fracționiste, vorbitorii au subliniat că înlăturarea acestora à întărit unitatea de nezdruncinat a partidului, rolul său conducător al operei de construire a socialismului.

★în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Etnii Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.., care în numele C.C. al P.M.R. și personal al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis Conferinței regionale de partid un călduros salut. Vorbitorul a apreciat nivelul ridicat al dezbaterilor, care au demonstrat competență, combativitate, hotărirea fermă a comuniștilor din organizația regională Cluj — organizație puternică a partidului — de a îndeplini marile sarcini trasate de Congresul al IlI-lea al P.M.R.Referindu-se la succesele economice dobîndite în regiunea Cluj, vorbitorul a subliniat sarcinile deosebit de importante ce revin organizațiilor de partid^ în vederea asigurării unei bune îndepliniri a planului de stat pe 1962,Așa cum se arată în Directivele Comitetului Central cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, lupta pentru o calitate superioară a produselor, la nivelul celor mai bune de pe piața mondială — împreună, cu sporirea producției, a productivității muncii și reducerea cheltuielilor.de producție — reprezintă o sarcină centrală, cu caracter permanent. Din acest punct de vedere, industria regiunii Cluj are indiscutabil însemnate realizări. Ele însă nu ne pot^ mulțumi. Vorbitorul a arătat că trebuie combătute cu cea mai mare hotărîre atît tendințele unor întreprinderi de a obține îmbunătățirea calității produselor pe calea, creșterii prețului de cost, cît și tendințele de a realiza economii în dauna calității.în continuare, vorbitorul a arătat că avînd în vedere volumul sporit de investiții pe anul 1962, trebuie luate măsuri neîntîrziate pentru realizarea ritmică a planului de investiții. Comitetul regional de partid și sfatul popular regional trebuie să stăruie mai mult pentru a determina întocmirea la timp a documentației de către ministerele de resort, să nu se mulțumească numai a sesiza întîrzierile.în îndeplinirea planului de investiții este necesar să se urmeze neabătut indicația conducerii partidului de a se acorda cea mai mare atenție construcției de . locuințe, prin care se rezolvă una din problemele fundamentale ale asigurării bunăstării materiale a oaménilor muncii. Și în construcțiile de locuințe, calitatea este una din cerințele esențiale. Vorbitorul a arătat că în această problemă se cere un control mai eficient din partea organelor de partid, îmbunătățirea
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Csrtea lăcătușului
Multă vreme am urmărit în 

vitrinele librăriilor o carte care 
să se adreseze lăcătușilor. Zi
lele trecute am cumpărat „Car
tea lăcătușului" de V. Rădu- 
cu și P. Téôdàrescu, apărută 
în „Editura Tehnică". Lucrarea 
are meritele ei. Ea explică, pe 
Scurt, ceea ce este mai impor
tant în domeniul lăcătușeriel. 
Dar, în cea mai mare parte, 
cartea se adresează începăto
rilor, Noi, cei care lucrăm de 
mai mulți ani în această mese
rie, ne așteptam ca o asemenea 
carte să acorde ö mai mare 
atenjie mecanizării operațiilor 
de lăcătușerie, asamblării, 
montajului. Este necesară apa
riția unei lucrări care să trate
ze pe larg aceste probleme. De 
asemenea, propun „Editurii 
Tehnice“ să publice cârti care 
să se adreseze și muncitori
lor din alte ramuri.

TUDOR STOICA 
lăcătuș, Uzinele „Republica"- 

București

EDITURA TEHNÏCÂ RĂSPUNDE: 
„Observațiile tovarășului Tu
dor Stoica sînt juste. Intr-ade
văr, cartea la care se referă se 
adresează începătorilor în ă- 
ceastă meserie. La o eventuală 
reeditare sau la o nouă ela
borare se va ține seama de 
sugestiile primite. Menționăm 
că în planul nostru de perspec
tivă figurează o carte de lăcă- 
tușorte care Va cuprinde și me
canizarea operațiilor de lăcă- 
tușerie și dezvoltarea proble
melor de asamblare și montaj".

Pe șantierele orașului
Constructorii din Rădăuți lu

crează In aceste zile la cale 
patrii blocuri cu 132 aparta
mente ce urmează să fie date 
In folosință anul acesta în 
oraș. Po șantier se muncește 
intens : se aduc materiale, se 
fac săpături pentru fundații și, 
în zilele cînd temperatura per
mite, se fac lucrări de zidărie. 
Două blocuri au fost ridicate 
la roșu. In același timp se lu
crează la construirea clădirii 
unei noi școli, cu 16 săli de 
clasă, ca și la finisarea com
plexului cooperației meșteșu
gărești din localitate. Toate 
aceste lucrări sînt executate 
de șantierul nr. 6 construcții al 
T.R.C.-Suceava.

ION TICALIUC 
instructor al Casei raionale 

de cultură Rădăuți

J

Creșterea eficacității — 
lege a presei comuniste

Rubrica „Pe urmele materialelor publicate" în revista 
„Lupta de clasă"Ziarele și publicațiile noastre își exercită la un nivel tot mai înalt funcția de organizator, agitator și propagandist colectiv în înfăptuirea politicii partidului, analizează tot mai aprofundat probleme principale din diferite domenii ale construcției socialiste, ceea ce face să crească continuu eficacitatea articolelor publicate în presa de partid. ■ ‘ ’■Experiența arată că eficiența presei de partid este determinată de însemnătatea temelor abordate, de competența cu care sînt tratate problemele precum și de perseverența cu care publicațiile urmăresc efectele practice ale articolelor publicate. Un exemplu convingător în a- ceastă privință îl constituie activitatea revistei gan teoretic P.M.R.Lărgindu-și preocupări, „Lupta de de articole consacrate importante leniniste-a partidului, articole care constituie o intervenție activă în diferite domenii ale vieții ideologice — cercetare științifică, învățămînt, viață culturală. Analiza unor cursuri universitare, producții editoriale, reviste a prilejuit dezbateri în adunările colectivelor respective; răspunsurile care au fost adresate redacției arată că ajutorul primit din partea revistei este mult apreciat.în răspunsul catedrei de materialism dialectic șl istoric de la Universitatea „C. I. Parhon" la articolul „Un ajutor prețios în .studierea filozofiei marxist-leniniste", după ce se subliniază însemnătatea acestui articol pentru activitatea catedrei, sînt relatate propunerile făcute de membrii catedrei pentru îmbunătățirea primului volum al manualului de filozofie pentru în- vățămîntui superior. Se impun de asemenea atenției ecourile publicate la articolele „Unele probleme ale cercetării științifice în domeniul pedagogiei", „Tirajele șl destinația cărții“, recenzia revistei „Finanțe și credit", „Revista «Muzica» și contribuția el la dezbaterea problemelor creației muzicale". Astfel, în răspunsul redacției revistei „Muzica" se arată, printre altele : „Considerăm bine venită analiza critică a modului în care revista își îndeplinește principalele ei o- biective... Considerăm ca întru totul îndreptățită sugestia făcută în recenzie în legătură cu accesibilitatea materialelor apărute în revistă. Vom căuta ca cele mai arzătoare

„Lupta de clasă", or- și politic al C.C. alsfera de tematică,continuuvarietatea clasă“ publică, alături teoretice și consultași lămuririi unor aspecte ■ale politicii marxist- numeroase

\cerințe pe care dezvoltarea culturii muzicale le pune în fața revistei să se oglindească de la început în planul tematic pe întregul an 1962“. 'Scrisorile primite de redacția revistei de la Secția de economie și organizarea agriculturii socialiste din Institutul de cercetări agricole și de la Institutul de cercetări economice al Academiei R. P. Romîne, referindu-se la articolul „Pentru îmbunătățirea muncii de cercetare științifică în domeniul economiei agrare", precum și răspunsul Institutului de cercetări hortiviticole din București, în legătură cu articolul „Cercetarea științifică în agricultură“ dezvoltă unele probleme dezbătute în articolele amintite, preconi* zînd soluții pentru legarea mai strînsă a cercetării științifice de practică.în paginile revistei se acordă o deosebită atenție problemelor vieții de partid, ale conducerii economiei de către organizațiile de partid. Articolul „Calitatea superioară a nrodu- selor, sarcina centrală a întregii economii", în care autorii, abordează această problemă de deosebită însemnătate în lumina sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al partidului — a fost dezbătut la uzinele „Steagul Roșu“-Brașov, „Tudor Via- dimircscu“-București, Rafinăria nr. 1 Ploiești, „Industria !înii"-Timișoa- ra și în alte întreprinderi.Recent a fost publicată o interesantă scrisoare de răspuns a Comitetului de partid al întreprinderii miniere Teliuc la articolul „Dezvoltarea conștiinței socialiste șl lupta dintre nou și vechi in etapa actuală", scrisoare în care este relevată experiența acestei organizații de partid în munca de formare a conștiinței noi socialiste. Este semnificativ în această privință exemplul comunistului Ion Enășcău, șef de brigadă de mineri, care dovedind o dragoste deosebită față de muncă, față de datoria patriotică de a-și ajuta tovarășii a preluat pentru a treia oară conducerea unei brigăzi rămase în urmă. El a reușit să aducă aceste brigăzi la nivelul celor fruntașe. De remarcat este și fapLul că brigăzile conduse anterior de dînsul se mențin în continuare la nivelul brigăzilor fruntașe.Creșterea continuă a eficacității constituie o lege a presei comuniste, o condiție hotărîtoare a îndeplinirii sarcinilor puse în fața ei de partid. Rezultatele obținute în această privință de revista „Lupta de clasă" merită să fie relevate reprezentînd o pildă pentru numeroase alte publicații periodice și cotidiene.T. P.
■Televiziune (D

SALT Sl'RE GLORIE : Patria (0; 11,30,
14; 16,30; 10; 21,15), I. C. Frimu (10; 12; 
14,15; 17; 19,15; 21,30), Alox. Snhia (10; 12; 
14; 16,00; 18.45; 21), N. Bălcoscu (15; 17; 
19; 21) TOM DEGEȚELUL : Republica (8; 
16,15; 12,30: 14,30; 17,15, 19,45; 22), Bucu
rești (10; 12,15; 14,30; 10,45; 19; 21,15), Gh 
Deja (9,45; 11,45, 14; 16,15; 18,45; 21,15), Li
bertății (16; 12; 14; 16,36; 18,30; 26,36).
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI ; rulează la 
cinematografele Magheru (16; 12. 14,15; 10,36; 
18,45; 21), Volga (15; 17-, 19; 21). NU E 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : ru
lează la cinematografele V. Alocsandrl (10; 
11,30 13,15. 15; 17, 10; 21), Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Alex. Popov (9,30; 11,10; 
12,50; 14,30, 16,10; 17,50; 19,30; 21,10) și 
Donca Simo (15; 17; 19; 21). AGENTUL X 25 
— cinemascop: Lumina (ruloazii în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14, după-amiazo 
16; 18,15; 20,30). 30 Decembrie (15; 17;
19; 21;). Drumul serii (15; 17; 19; 21). SE
CERIȘUL VERDE; Maxim Gorki (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). FLĂCĂRI 
IN TAIGA : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
10,30; 18,30; 20,80), Înfrățirea tntro popoare 
(15; 17: 19: 21) MECANICUL CONDUCEA 
TRENUL : 16 Februarie (10; 18; 20). PORTO- 
FRANCO : Victoria (0,45; 12; 14,15;
16.30: 18,46; 21), V. Roaită (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). B. Dclavrancea (16; 18 t 20). 
ULTIMUL MEU TANGO : Tineretului (10 l 
12,15; 10. 18,30: 21) CASTELUL DIN BAS
ME : Timpuri noi (rulează în continuare do 
la orele (o ptnă la orolo 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
rulează în continuare de la orele 10 pînă Ia 
orele 15). FATA CU CHITARA : 13 Septem

brie (16: 18.15; 20,30). SOSEȘTE CIRCUL: 
Cultural (lri 18,15; 20,15), Mihail Emincscu 
(15.30; 18; 20.30) 1NTILNIRE PE CABLU : 
8 Martie (15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 
16,30; 12,T 22:. '"t.T''." ~ ‘ ----- — -t
ZORI : Grlvița_ (15; 17;

VESTE DESPRE Ô FĂTA
20), Munca (16; 18,15; 20,30). 
ÎNDRĂGOSTIT : Olga Bancic (15,30; 
20,30). CAIDUL : Flacăra (10, 12; 15; 
19; 21). PENTRU 1OO.0OO DE MĂRCI : 
loază ia cinematograful T. Vladimiroscu 
18; 20). RAIDUL VĂRGAT : Popular 
17; 19; 21) ÎNVIEREA : Moșilor (16; 
20). AUSTERLITZ — cinemascop : 23 
gust (0; 12; 15; 18- 21). ZECE PAȘI SPRE 
RĂSĂRIT: rulează la cinematograful Ilia 
Pintilie (16; 18; 20). DOUA VIEȚI - am
bele sorii: 8 Mai (15; 18,30). VIRSTA DI
FICILĂ : Floroasca (19). PINZE PURPURII: 
G. Coșbuc 115: 17; 19; 21). COPILUL TRU
PEI rulează la cinematograful G, Bacovia 
(16: 18: 26). ALEXANDR NEVSKI : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30; 18; 
20,30).

TELEVIZIUNE : 18,15 - Concertul Coru
lui do copii al Radioteleviziunii. Dirijor : Teo
dor Cartiș. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 10,15 
— Partea a doua a concertului Corului dé 
copii al Radioteleviziunii. 20,00 — Emisiunea 
„în fața hărții. 20,10 -■ Filmul artlstlo „ME
CANICUL CONDUCEA TRENUL* - o pro
ducție a studioului cinomatografic din Odesa. 
21,30 — Cîntă orchestra de muzică de dans 
oondusă do Sile Diniou, In Încheiere : ulti
mele știri

IU (X-J.OU, IU, miwilțu țiu,
16,30; 18,45; 21), VINTUL S-A OPRIT IN 
ZORI : Grivițn (15; i7; 10; 21). EVDO
CHIA ; C-tin David (15,30; 18; 20,30). PO.

. Unirea (10; 18; 
MARINARUL 

18; 
17;
rti- 

(16; 
(15;
18;

Au-

RADIO, sîmbălA 20 ianuarie. Roza vinlu 
rilor - orele 9,00 - l ® Cîntece pentru ce 
mici 
toarv 
traie din muzica de operetă - ___
~ / 9 Soliști de muzică populară romi 
nească **'*'''' .. - . .
muzică 
Usinent 
Haydn 
cova - ......... _ __  ... __ f_.
— orele 16,45 - Z © Muzică populară romi 
nească -* orele 17,00 _ T._......
din studio a concertului pentru pionieri 
școlari dat de Corul de copil al Radiotele 
viziunii. Dirijor Teodor Gartis — orei- 
18,15 — / o Noi înregistrări de muzică dt 
operă - orele 19,00 - II o Pe teme in 
temalionale - orele 19,30 - ll 9 Estrad 
artistului amator — orele 19,40 — 11 o Re 
mante preferate - orele 20.10 - / 0 A( 
tualitatea radio — orele 21,00 - 11 9 Al 
bum artistic - orele 21,30 - 11 o Soliști 
oaspeți ai estradelor noastre de concert - 
orele 22,30 — ll 9 Muzică simfonică d< 
Stravinski și Debussy — orele 23,15 — l 9 
Muzică da dans - orele 23,15 - II.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 

23 ianuarie i Vreme umedă ou cer schimbă 
tor mai mult acoperit. Local vor cădea pro 
cipitațil slabe. Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura In creștere. Mi 
nimele vor fi cuprinse între plus 4 fei minu> 
6 grade, Iar mnximelo între plus 2 șl plus 
12 grade local mai ridicate. Ceață locală.

Roza Dintn

orele 10,08 — / 0 Concert ghici 
orele 10,20 — / o Pagini arches

■ orele 12,0b

- orele 13,00 r 11 o Concert df- 
ușoară - orele 14,00 - / • Divei 
pentru instrumente de suflat df-

- orele 15,30 ~ .ZI 0 Vorbește Mos.
orele 16,15 / o Piese de Chopii-

, , ' ~ . i
ll o Transmisiuni

interiori.il
cheltuielilor.de
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stare să dea

de onoarea matroanelor

viață. Porniți de la mi- 
vreo 12 scriitori noi, fie- 
nu e vorba numai de un

viața. Uceni- 
mucenie și

ascultă-o,

de TUDOR ARGHEZI

CARNET CULTURAL

NICI O CASĂ FĂRĂ CITITORI

cîteva aspecte de la 
jos: vase de lut din 
în Pisc, comuna Ca- 
roman (fragmente de 
două pagini din „Co-

Editura Agrosilvică a apărui o 
cuprinzînd 23 broșuri în care 

de către specialiști o serie

în 
so-

CONCERTELE VIOLONISTULUI 
DAVID OISTRAH, LA CLUJ 

Șl BUCUREȘTI

„MICA BIBLIOTECĂ 
AGRICOLĂ"

TABLETĂ
cÆ ÖtL CL Cl CL (i

In vitrinei 
tăriilor

tt îmi trimiți adeseori și mai des 
tt de cît ar fi decent să trebuias-

■ $$ că, din scripturile matale...
; zz Cîteodată, naivitatea fragedă 

<< a scrisorilor mă emoționează. A- 
>> ceeași emoție de prospețime o în- 
zz cerc încă de pe cînd scoteam un petec de gazetă co- 
<< tidian — Bilete de Papagal, mai ales pentru înce- 

pătarii fără găzduire literară din cele patru laturi 
zz ale țării. Revistele de volum venerabil îi respin- 
<< geau în bloc, nedemni 
>> consacrate.
<< A trecut de atunci o 
>> nuscula fițuică s-au ivit 
zz care cu norocul lui. Că
<< aș'a-zis talent dar și de noroc, căci a trăit pe tim- 
>> puri și talentul fără acest inexplicabil, indesciira- 
z? bil adaos, după cum și norocul fără pic de talent. 
<< Erau într-adevăr epoci de scădere a meritului a- 
>> devărat, egale cu neputința de apreciere. Cîte un 
zz timp întreg aplauda o nulitate, eliminînd valorile 

certe. Complotul mediocrităților veninoase, solida- 
$> rizate.
<< Emoția trăsare mai ales atunci cînd ai ghicit în 
>> scrisul șovăielnic nehotărârea unui copilandru ; cum 
tt am fost și noi copilandri odinioară, conștrînși în- 
\\ tre turburare și un crîmpei de speranță fricoasă, în 
>> purtarea condeiului pe hîrtie. Dar locul emoției al- 
tt teori îl lua oboseala.
>> Poșta îți aduce dosare întregi ca la registratura 
zz instanțelor judecătorești, cu obligația aproape im- 

peiGiivă să le și citești... Trimițătorii nu mai au 20 
>> de ani, au mai mult, au 40—50 și o meserie sta
tt bilită, sîoîită de neadormitul vierme al literaturii, 

care zgîndăre și profesiile chiar veterinare. Cu o 
>> facilitate a politeții ‘aproape impertinentă, Dl. Cu
tt tare cere pentru oarecare științific volum apărut : 
\\ „faceți-mi o tabletă“. Un alt domn Cutare cere o
>> prefață, te vrea colaborator pe copertă pentru o 
« intrare mai sigură la edituri și o vînzare mai bună. 
\\ Scrisori de recomandație. escamotări, substituiri 
>> calculate...
Ș) Dumneata, tinere care simți încolțindu-ți o aripă 
>> pe umeri, nu ești dintr-aceștia. Dumneata sau tu, 
<< alege, ai o chemare. Controlează-te însă cu aspri- 
>> me și nu-ți da drumul găleată și gîrlă. Pune-ți 

condiții și piedici.
« Iți umblă noaptea prin odaie cîte o șoaptă. O 
>> auzi ascunsă și-n perina de subt ureche. O as- 
<< culți cu îndoială, să nu iii înșelat. Dacă ajungi 
$> să te încredințezi că nu te minte o înfumurare, nu

întîrzia mult, — așterne-te pe lu
cru. Lucrul e muncă, aprigă mun
că, muncă de toată ora, de toată 
secunda, de toată 
cie neîntreruptă, 
abnegare. —■. Da 1

Lectura literaturii noastre este în 
un criteriu de presimțiri și orientări unui începă
tor cu har. Trebuie și har, bineînțeles, bătu-l-ar 
norocul, pe lingă noroc. Cum să știi că-1 ai ori 
nu ? Rețete nu sînt, e pe risc. Vorba unuia care 
nici el nu știa ce-i cu el : A fi ori a nu fi.

Nu-ți vîrî în cap vocabularul parazitar al ifosu
lui cultural fudul de sine : drepturi (fără drept), 
creație (apă de ploaie. Un cultural găsind-o prea 
scurtă a botezat-o creativitate), glorie, posterități... 
Vai ! Vai... Tu nu creezi, tu muncești. Lasă „crea
ția" să o deslușească vremea, dacă manuscrisul 
știe să dureze mai mult de-o săptămînă.

Nu te grăbi cu manuscrisul la redacție și editu
ră ; citește-1, recitește-1 de mai multe ori și ai să 
afli treptat dacă trebuie aruncat în foc sau trimis 
tiparului indiferent. învață-te să arunci mai lesne în 
vatră decît să te măgulești... La 80 de ani ai mei 
trecuți am voie să-ți dau povața unei trăiri înde
lungate, cu condeiul la ureche, chinuit, altădată 
în luptă cu vrășmășia și multă vreme, cu pîinea. 
Tu trăiești astăzi prețuit, răsplătit, în dragoste și 
grijă gingașe.

Dar ai și o răspundere, bagă de seamă. Limba 
n-ai făcut-o tu ; e a miilor de ani și a milioanelor 
de oameni străduiți. Tu cel mult să-i dai pe din 
afară un nou accent, un licăr nou, printre silabe, 
cuvîntului hrănit de substanța rădăcinilor împlîn- 
tate adînc în poporul tău. Respectă cu închinare 
pe cititor.' El e poporul, poporul tău, iubitule. Ii 
ești dator recunoștință pentru zestrea dată ție moș
tenire. Restitui-o însuflețită. Singura luptă pe care 
mai ai să o duci, e lupta cu tine însuți, luptă de 
limpezire și stăpînire de sine. Iți urez să ieși bi
ruitor.

Șoapta care-ți colindă sufletul și odaia, 
— ea conștiinței. Conștiința se desprinde fără 
să știm de insul nostru, pribegește singuratecă 
prin lume și se întoarce, uneori proaspătă, alteori 
ticăloșită.

Fie-i întotdeauna inima cinstită și mîinile curate, 
oînd îți cuprinde cu ele capul și ți-1 sărută pe 
luceafărul frunții.

Artiștii amatori de teatru, 
in concursBRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — In regiunea Brașov a început faza inter-comunală à celui de-al 3-lea festival bienal de teatru „I. L. Ca- ragiale“. In două comune, la Tăl- maciu și Avrig din raionul Sibiu, s-au întîlnit formâ'ții teatrale de amatori ale căminelor culturale din 7 comune și sate din cadrul aceluiași raion. Acestea s-au prezentat la concurs cu o serie de piese de teatru inspirate din viața nouă de astăzi a satelor noastre.In acest an, cel de-al 3-lea festival bienal de teatru „I. L. Ca- ragiale“ se bucură de o largă popularitate. La concursurile organizate vor participa peste 700 de formații de amatori de la căminele culturale, cluburile muncitorești, colțurile roșii din regiunea Brașov, care numără mii de artiști amatori.

După ce va da un recital la Cluj, 
ziua de 24 ianuarie, marele violonist 
vietic David Oistrah va fi solistul orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, sub bagheta dirijoru
lui George Georgescu, în două concerte 
extraordinare din zilele de 27 și 29 ia
nuarie. Programul concertelor care vor 
avea loc în Sala Palatului R. P. Romîne 
cuprinde pe lîngă Concertul pentru vi
oară și orchestră de Beethoven (avînd ca 
solist pe David Oistrah) — lucrările „Va- 
riațiuni simfonice" de Mircea Basarab și 
poemul simfonic „Marea" de CI. De
bussy. /

Violonistul David Oistrah, acompaniat 
de pianista Frida Bauer, va susține în 
Sala Palatului R. P. Romîne un recital în 
ziua de 30 ianuarie. în program : Sonata 
de Leclair, Sonata nr. 10 pentru vioară 
și pian de Beethoven, Fantezia în do ma-

jor de Schubert, două fragmente din 
„Romeo ji Julieta" de Prokofiev-Bori- 
soyski, „Pastorala" și dans din „Petrușka“ 
dé I. Stravinski.

Concertul extraordinar de sîmbătă 27 
ianuarie va fi televizat.

DEVA (coresp, „Scînfeii“). — Anul a- 
cesta, în regiunea Hunedoara acțiunea 
„Luna cărții la safe" se desfășoară sub 
lozinca : „Nici o casă de țărani muncitori 
fără cititori". Pentru răspîndirea cărții în 
sate au fost luate o serie de măsuri. Pînă 
la 15 februarie vor fi organizate nume
roase manifestări la căminele culturale, 
in colțurile roșii din gospodării de stat 
și S.M.T.-uri, vor avea loc recenzii de 
căr/i, lecturi în grup și concursuri „Cine 
citește, folosește”.

In principalele localități din raioanele 
Alba, Sebeș, Orăștie vor fi organizate 
numeroase bazare, zile model de difuzare 
a cărții politice, agrozootehnice, literare

M. EMINESCU : Poezii. Ilustrații 
de Perahim. 136 pag. — 12 lei. 
Ed. tineretului.

★

M. SADOVEANU : Venea o moa
ră pe Șiret — roman. 380 pag. 
— 5 lei. Ed. pentru literatură.

★

T. UTAN: Versuri. 164 pag. 
7,85 lei. Ed. tineretului.

★

A. RÄU : Unde apele vorbesc cu 
pămîntul — versuri. 76 pag. — 
5,20 lei. Ed. tineretului.

★

L. PIRU : Literatura 
veche. 604 pag. .+ 34 pag. cu 
ilustrații — 18,10 lei. Ed. pen
tru literatură.

romînă

V. BÏRLÂDEANU: Soarele a ră
sărit la miezul nopții. Cînd în
cepe viitorul — piese într-un 
act („Teatru 
pag. — 2,75 
teratură.

de amatori"). 156 
lei. Ed. pentru 11-

★

V. GAFIȚA : A venit primăvara 
— reportaje. 136 pag. — 2,50 
lei. Ed. tineretului

★

H. SALEM : La poarta nr. 3 — 
roman. 240 pag. — 5,45 lei. Ed. 
tineretului.

★

MIOARA CREMENE : Băiețelul 
din Țara Ghețurilor — Piese de 
teatru pentru copii. Ilustrații de 
Val Munteanu. 112 pag. — 6,50 
lei. Ed. tineretului.

★

I. RAȚIU : O nemaipomenită co
livie — povestire. Ilustrații de 
Șanta Iosif. 116 pag. — 5 lei. 
Ed. tineretului.

etc. Mai mul/i scriitori, membri al cercu
rilor literare din regiune se vor întîlni cu 
țăranii colectiviști din comunele Gîrbova, 
Apoldu de Sus, Vinerea etc. Cei 
buni difuzori voluntari de cărți din 
durile țăranilor muncttori vor fi 
miați,

în 
setă 
tratate 
probleme agrozootehnice de importanță 
și actualitate. Printre titlurile cuprinse în 
această „Mică bibliotecă agricolă" ce se 
adresează țăranilor colectiviști, se nu
mără : „întărirea economică-organiza- 
torică a G.A.C.", „Cultura griului de 
toamnă", „Cultura porumbului", lucrări 
despre culturile legumicole, viticole, po
micole etc, Șase dintre broșuri tratează 
probleme privind creșterea animalelor, 
păsărilor și albinelor.

IA MUZEUL BRUCKENTHAL
înființat în 1817, Muzeul Bruckenthal din Sibiu este 

una dintre vechile instituții de cultură din țara noas
tră. în anii regimului nostru muzeul, depozitar al 
unor bogate și interesante colecții etnografice și de 
artă plastică, s-a îmbogățit sistematic cu noi piese 
valoroase.

• Nu de mult, un colectiv științific de specialitate 
din cadrul Muzeului Bruckenthal a început în Dum
brava Sibiului, pe un teren în suprafață de 44 ha., lu
crările de amenajare a unui sector etnografic în aer 
liber.

La începutul acestui an vor fi terminate amenajarea 
atelierului pentru tratat și conservat piesele, depozitul 
și un mic pavilion destinat expozițiilor temporare. Vor 
fi aduse și instalaite apoi primele exponate, în timp ce 
colective de cercetători vor continua studiile în zo
nele ce urmează a fi cuprinse în muzeu.

• In 1961, Muzeul Bruckenthal — care cuprinde 4 ex
poziții permanente, desfășurate în cca. 60 de săli — 
a fost vizitat de peste 100.000 vizitatori. Este numărul 
cel mai mare atins pînă în prezent. Totodată, colec
tivul muzeului a organizat o serie de expoziții cu di
ferite teme deschise în 45 de localități, centre indus
triale și stațiuni balneo-climaterice din cîteva regiuni 
ale țării. Și acestea au fost vizionate de peste 120.000 
vizitatori.

Este de mirare faptul că pînă în momentul de față 
Muzeul Bruckenthal n-a reușit încă să pună Ia dispo
ziția publicului un mic ghid orientativ.

O în cadrul Muzeului Bruckenthal funcționează de 
un an de zile un cabinet de documentare artistică 
pentru creatorii din industria textilă și din cooperati
vele de artizanat. Cabinetul funcționează în permanen
ță, chiar și în zilele de luni, cînd muzeul este închis 
pentru public, specialiștii muzeului stînd la dispoziția 
creatorilor cu piese, materiale documentare și consul
tații care-i ajută la elaborarea de noi modele de bu
nuri de consum.

• în prezent, un coleotiv de cercetători ai muzeului 
studiază materialele rezultate din recentele săpături 
arheologice efectuate la Tilișca, în zona mărginimii 
Sibiului. Din cetatea dacică de aici au fost dezgropate 
și o serie de piese reprezentînd un atelier pentru bătut 
monede — primul de acest fel descoperit pînă în pre
zent în fostele cetăți dacice de pe teritoriul țării 
noastre.

în imaginile alăturate redăm 
Muzeul Bruckenthal. De sus în 
așezarea neolitică de la Poiana 
șolt, raionul Sibiu ; lapidar iu 
piatră din arhitectura romană); __ __ ___
dex altenberger“, primul cod de lege folosit Ia Si
biu în 1453 ; interior de casă țărănească din comuna 
Drăguș, raionul Sibiu ; tabloul „Moartea Cleopatrei" 
de piotorul din Școala flamandă Anton van Dyck 
(dreapta jos).

Recent, Comitetul 
orășenesc U.T.M.- 
București, în co
laborare cu Agenția 
O.N.T. „Carpați“ a

„Să cunoaștem frumusețile patriei
inițiat o intere

santă acțiune turistică cu tema : „Să 
cunoaștem frumusețile patriei“. Du
minica trecută peste 1.400 de tineri din 
diferite întreprinderi ale Capitalei au 
plecat să viziteze frumoasa stațiune

Sinaia. Multi dintre eă au fost la Ca
stelul Peleș, iar alții au făcut scurte 
excursii prin locurile pitorești din a- 
propierea stațiunii.

Duminica aceasta vor pleca în ex
cursie la Predeal aproape 3.000 de ti
neri bucureșteni, de la uzinele „23

it
August“, întreprin
derea de instru
mente muzicale 

„Doina", întreprin- 
și poduj-i, tineriderea de drumuri

constructori de pe șantierele bucu- 
reștene și alții. Ei vor merge la caba
nele Clăbucet, Trei Brazi, Poiana Se
cuilor, Cioplea, Gîrbova și altele. In 
seara aceleiași zile turiștii se vor în
toarce în Capitală.

c-am pier-

nou, des- 
Mureșan.

louă și întotdeauna cînd 
plouă sînt posomorit. De fapt 

ploaia a trecut, acum doar mai 
picură, rar. Pășesc plictisit, fără să 
evit băltoacele, convins 
dut ziua de pomană.

— Aici e grajdul cel 
chise o ușă tovarășul 
Poftiți !

Uitasem de el, uitasem și pentru 
ce mă aflam aici. Totuși, ca să 
nu-1 supăr, trecui pragul și după 
cîțiva pași îl întrebai:

— Dar unde sînt vacile ?
— In tabără. Au rămas aici nu

mai vreo șapte, cele care au fătat 
recent.

Mureșan e prea politicos și ofici
al și mie nu-mi plac asemenea oa
meni. De fapt venisem să-l întîlnesc 
pe președinte. II cunoscusem cu 
aproape zece ani înainte, cînd gos
podăria nu se înființase încă. Scri
sesem atunci un reportaj despre el 
și acum voiam să scriu altul, să 
arăt drumul parcurs de Bănică și, 
paralel, drumul străbătut de gospo
dărie. Erau milionari și în multe 
locuri erau dați ca exemplu. Bă
nică se afla acum la o școală și 
reportajul meu cădea. Or, dacă nu, 
trebuia să revin peste cîteva săp- 
tămîni, ceea ce nu era deloc sigur. 
Pe tovarășul ce mă conducea 
acum prin gospodărie îl întilnisem 
la sediu. Se prezentase, strîngîn- 
du-mi mîna puternic,

—Mureșan.
Dar tot drumul, 

grajduri, nu-1 prea 
Ploua și el parcă întîrzia voit, 
explicîndu-mi tot relui de chițibu
șuri. Avea irnpiosia că n-am mai 
călcat niciodată într-un sat. Se în
șela. Și aici, în Cumpăna, fusesem 
acum zece ani și stătusem aproa
pe trei zile. Și, pe lîngă Bănică, 
mai reținusem o figură extrem de 
interesantă. Col puțin așa mi se 
păruse atunci. Mă aflam cu Băni
că în centrul satului, lîngă coope
rativă, cînd am auzit pentru prima 
oară de Ion al lui Roșcovă. Cițiva 
oameni se cinsteau cu vin roșu sub 
șopronul M.AT-ului și cîntau. La 
un moment dat unul a întrebat :

— Unde e, mă, Ion al lui Roș- 
covă ?

scurt :

pînă aici, la 
ascultasem, 

întîrzia

(Dintr-un volum de nuvele aflat sub ti
par la Editura tineretului Text prescurtat).

DUMITRU RADU POPESCU

mortului. 
cu hohote, 
rîs și eu, 
seama de

— La mort, i-a răspuns o voce 
răgușită.

— Păi e rudă cu mortu' î
— E.
— Păi ce rudă e ?
— E bărbatul nevestei
Au început toți să rîdă

■ A rîs și Bănică. Și am 
molipsit, fără să-mi dau
ce. L-am întrebat pe Bănică ce în
semnau vorbele răgușitului și Bă
nică mi-a spus :

— Ion cil lui Roșcovă a trăit 
nevasta mortului. Adică trăiește 
un an și vrea să se însoare cu

— E femeie frumoasă ?
— N-ai ce pune în traistă din 

O aia slabă ca o așchie și 
neagră foc, cioară.

■ — Dacă-i place omului ! 
Dragostea... am mai vrut eu 
să spun ceva, 
m-a întrerupt :

— Nu-i vorba 
goste. O ia că 
mare. Și 

știa

dar Bănică

cronicile lite-

sărac mortul, 
Slugă, cînd a

de nici o dra- 
are bătătură 

mortul bolea de 
mult, știa Roșcovă c-o să 
scape de el. Rămîne stăpîn, 
ăsta e gîndul lui. E un per
sonaj Ion ăsta al lui Roșcovă. 
Un personaj negativ.

Am rîs atunci, nu de Ion, 
ci de Bănică. Mă amuza că 
vorbește ca în 
rare.

— A fost om 
spunea Bănică, 
tost mic, și cînd a iost mare. 
Și s-a încurcat cu o mătușă a 
nevestei de-a doua, o femeie 
bătrînă și bogată. Și cînd ne- 
vastă-sa a intrat în pămînt, 
nu după mulți ani de la cu
nunie, a devenii el stăpîn. Și 
atunci s-a însurat cu nepoata. 
Era o fetișcană și tare s-a bucurat 
cînd a pus piciorul stăpînă, în casă 
bogată Averea îl face pe om neom. 
Cum o să-l.facă și pe Ion ăsta a 
lui Roșcovă.

icea sînt vițeii de anul a-
- cesta, zise Mureșan, des- 

chizînd o portiță. Avem șaizeci și 
doi, numai din producție proprie. îi 
hrănim și cu lapte smîntînit.

mai 
vor-

mai

— De ce î l-am întrebat, 
mult ca să nu-1 las pe om să 
bească numai el, mereu.

— Vițeii au nevoie acum de
multe proteine și ar fi păcat să le 
dăm numai lapte integral.

— Da, zisei eu, surprins de cu
noștințele lui, dar totuși dezarmat : 
nu venisem să scriu despre crește
rea animalelor. Țelul meu fusese 
Bănică. Visasem un reportaj amplu. 
Dacă vizitam acum gospodăria con
dus de tovarășul Mureșan, o fă
ceam doar ca să nu-1 refuz.

— Cea mai bună vacă a noastră 
este Marina, îmi spuse Mureșan. 
Aici e locul ei, și îmi arătă cu mîna 
o tăbliță neagră de metal, pe care 
scria cu vopsea albă numele re
cordmanei. Pe tăblițele următoare 
scria : Tely, Ursula, Mia, Hopkins, 
Baby. Am zîmbit prea

( Desen de TI A PELTZ)

— Cum de le-ati botezat așa ?
— Toporișcă e nașul... Toate nu

mele le lua din „Sportul popular“. 
Toporișcă e centrul înaintaș în echi
pa gospodăriei și e abonat la 
„Sportul popular". Lua numai nume 
care nu prea se întîlnesc la noi în 
sat, să nu supere femeile, așa zi
cea el.

— Interesant...
— Da, dar acuma am schimbat 

metoda. Numele amestecate ne 
încurcau. Eu am propus să bote
zăm vițelele născute într-un an cu 
nume ce au la început aceeași li
teră. Și am făcut și un plan de per
spectivă, îl am într-un caiet. Ne u- 
șurează munca. De exemplu, în a- 
nul 1958 am botezat toate nou năs
cutele cu nume ce încep cu a. Ana, 
Aneta, Anca, Alina și așa mai de
parte. In anul 1959 : Berta, Bucluca
șa, Bombonica, Bambina, și așa mai 
departe. Doina, Dorina, Diana, Da
na, Diavola, Duța, Drina etcetera. 
Astfel știm ușor anul cînd s-au năs
cut și putem face mai bine diverse 
planificări.

— Cîți ani are Toporișca î
— Nouăsprezece și frate său, To- 

porișcă II, optesprezece.
— Cum Toporișcă II ?
— Așa s-au botezat ei între ei, la 

fotbal. Toporișca I, Toporișcă II, 
Toporișcă III. Sînt șase frați. Și toți 
joacă fotbal, dar numai patru joacă 
în echipa gospodăriei. Toporișcă ăl 
bătrîn, ăsta, I, i-a botezat așa, cu 

numere. Tot 
E foarte bun 
la un curs 
acolo a învățat să joace fotbal. Am 
fost și eu, dar eu n-am învățat, sînt 
mai bătrîn. Toiporișcă II, a fost și 
el doi ani la o școală de agricul
tură... Gospodăria i-a trimis la școa
lă. Am zis să ne creștem cadre ti
nere. Eu i-am propus, fiindcă... mă 
rog, e o poveste cu el...

— Ce poveste ?, am insistat eu.

din „Sportul popular“, 
centru înaintaș. A fost 
de zootehnie și tot

— V-aș spune-o, dar... Să nu scri
eți despre ea. E o poveste veche și 
oamenilor nu le mai place să li 
se amintească mereu de ce a fost... 
Parcă eu n-am fost cum am fost ? 
Oamenilor nu le mai place să-și a- 
mintească. Mă rog, am fost proști, 
am fost proști... Dar parcă era vina 
noastră ? Nu eram lămuriți... De 
unde să fi știut oamenii cum vor 
trăi ? își puteau, ei închipui ? Nu-și 
puteau închipui, eu așa văd... Nici 
eu nu mi-am putut închipui...

— Da, dar ce-i cu Toporișcă î
— Să nu scrieți, oamenii se su

pără... Mie nu mi-ar plăcea să mi 
se mai aducă aminte... Ei, prin cî- 
te-am trecut... Mult a făcut regimul 
pentru oameni, dacă nu era regimul 
nostru mulți ani am fi rămas ca vai 
de noi...

Am renunțat să-l mai întrerup, era 
zadarnic. Mureșan voia să-mi spună 
ceva și socotea neapărat că e ne
voie de o introducere, ca să pricețp 
mai bine.

— Da, zise, poveștile vechi nu 
sînt interesante... Acuma oa
menii sînt convinși că gospo
dăria este mama noastră. Nu 
mai șovăie. Ei, și cu Toporiș
ca a fost așa... Aveam gos
podărie puternică, aproape 
tot satul era colectivizat. 
Mama lui Toporișcă era vă
duvă, îi murise bărbatul pe 
front. Și rămăsese cam nău
că... N-o mai interesa nimic, 
o apucase patima beției... 
Nu-și îngrijea copiii, îi lăsa 
zdrențăroși ca vai de ei. Nu 
muncea, lăsa pămîntul nelu
crat... Bea, lenevea, înjura, se 
certa cu toată lumea... Și nu 
voiau oamenii s-o primească 
în gospodărie. De ce să se 
încurce cu ea ? Eu m-am ui
tat la copii : erau murdari și 
începuseră să se ferească de 
lume, să se uite prin gard, ru
șinați și sălbăticiți. Și m-am 
gîndit și la viața mea. Și 
m-am gîndit bine, o ' lună de 
zile, la copiii văduvei. Și a- 
poi am început bătălia. Întîi 
singur. Apoi ah fost și alții 
de partea mea. Am pus pro
blema să fie femeia primită 

în gospodărie... Femeia era din sa
tul nostru, copiii erau din satul nos. 
tru... O să-i dăm ei o muncă mai 
ușoară la început... Da. Gospo
dăria trebuie să aibă grijă de co
pii, am spus, dacă ea nu are. Tre
buie să-i redăm societății, am spus, 
deși unii au zîmbit cînd au auzit 
cuvintele astea. Dar așa
Fiindcă daca nu facem așa, peste 
cîțiva ani lumea o să ne întrebe : 
dar copiii ăștia unde au trăit ? în 

era...

ce sat ? în ce lume ? In ce regim ? 
De ce n-au încredere ? De ce sînt 
sălbatici ? De ce sînt răi ? De ce 
nu sînt oameni adevărați ? Datoria 
noastră era să-i aducem în rîndul 
oamenilor. Femeia era văduvă, .ne
căjită. Cînd trăia bărbatul ei, Va
sile, nu bea strop. Războiul i-a dis
trus viața. De ce să n-o aducem și 
pe ea în rîndul oamenilor ? Oamenii 
trebuie recuperați, am citit eu în
tr-un ziar. Trebuie să fie fericiți. 
Unii sînt nelămuriți, trebuie să-i 
ajutăm. Și eu am fost nelămu
rit... Da, și am propus să fie trimiși 
frații Toporișca pe la școli, să în
vețe carte, să avem în gospodărie 
oameni cu știință de carte... Și ui- 
te-i acum... Sînt oameni de nădejde. 
W/® i-am notat în carnețel : fra-

Jät țjț Toporișcă. Voiam să 
scriu și despre ei, cîndva, poa
te chiar în reportajul despre 
Bănică. Dar oare, m-am între
bat, unde o fi acum Ion al lui 
Roșcovă. O fi plecat din sat ? Ce 
s-o fi întîmplat cu el? N-avea rost 
să-1 întreb pe Mureșan, poate s-o fi 
ciocnit și el cu Ion al lui Roșcovă. 
Și Mureșan îmi spusese deschis că 
nu-i place să pomenească de tre
cut. Ar fi fost interesant să știu ce 
s-a întîmplat cu Ion. L-am văzut în 
ziua aceea, după înmormîntare. Era 
nebărbierit și purta la subțioară un 
ciomag, iar în mîna stingă o um
brelă de soare, mică, de damă, 
roză. L-am fotografiat, nu de aproa
pe, și aveam și acum fotografia, 
chiar la mine. O luasem dinadins, 
să i-o arăt lui Bănică. Roșcovă avea 
niște ochi aprigi, dușmănoși, îl pri
visem odată în ochi, fugar.

— E bogat ? l-am întrebat atunci 
pe Bănică.

— Taică-su a fost văcar... Aduna 
roșcove și mînca... Și măcriș de pe 
cîmp. Și pe Ion l-a crescut tot cu 
roșcove... D-aia l-au poreclit oame
nii pe văcar Roșcovă...

Ion stătea în mijlocul drumului, 
țanțoș, cu umbrela deschisă, să nu-1 
ardă soarele. Umbrela avea un mi
ner de os, în formă de cap de cîine.

— De unde are umbrela? l-am 
întrebat pe Bănică.

— De la reforma agrară... Cînd 
am împărțit pămîntul boieroaicei, 
ea a fugit la București. S-a temut 
c-o să fie răscoală, ca în 1907... 
Atunci a ars aici un conac de-al 
boieroaicei... Și bunicu' lu’ Ion a 
murit atunci împușcat. A iugit bo
ieroaica și Ion al lui Roșcovă a in
trat în conac și s-a așezat pe di
van, și a fumat o țigară boiereas
că... Și s-a plimbat prin conac, dar 
n-a luat nimic, decît umbrela de 
soare a boieroaicei... I-a plăcut lui 
umbrela și a luat-o. Și de atunci 
nu se mai desparte de ea nici iar
na. Dacă plouă, deschide umbrela. 

Dacă ninge, iar deschide umbrela 
de soare și fulgii cad pe ea. Și 
el stă în mijlocul drumului și zîm- 
bește și nu-i pasă că-1 ninge.

— Dar ciomag de ce poartă?
— Să nu-1 muște cîinii, zice el. 

Dar e bătăuș. I-a intrat în cap că 
sintern tot ca pe vremuri : cine are 
bîtă mai grea, ăla e stăpîn. Așa 
e, Ioane ?

— Ce ?, se răsti Ion al lui Roș
covă.

— Cine are bîta mare, e stăpîn.
— Hai sictir, bă, zise Ion. Era fru

mos și așa, nebărbierit și colțos, 
înalt, bine făcut, osos. 11 priveam 
și eram sigur că putea ridica în 
spate un car. De-altfel, așa se spu
nea despre el, că ridicase un car. 
pe umeri.

— Stai la umbră. Ioane, sub um
brelă 1

— Stau.
— Și e bine î, îl întrebă Bănică.
— E bine.
— Era loc gol sub umbrelă, l-ai 

apucat tu acuma. Mai trebuie să 
prinzi osînză.

— Fac ce vreau, zise Ion. Acuma 
a venit și vremea noastră 1 A venit 
vremea săracilor 1 Fac ce vreau 1

— Vrei să te-mbogățești ? Să te 
procopsești ?

— Păi nu ?
— Păi da. Dar pe umerii oui ? 

Pe-ai altora, c-așa e bogăția, unu’ 
o face și altu' o are...

— Bă, Bănică, tu ești prost 1 Nu-s 
boierii la pămînt ? Sînt. Ei, acuma 
e vremea noastră, bă 1

— Da, stai la umbră, nu faci ni
mic. Sub umbrelă și cu ciomagul 
la subțioară. Ce-ți pasă 1 Să tragă 
alții în jug pentru tine. Tu te în
sori cu cioara...

— Vezi să nu te fac praștie, Bă
nică...

— Stai sub umbrelă, și alții să 
muncească pentru tine, să stea în 
soare pentru tine și să se opin
tească 1

— Bă, cine e deștept, el Și eu 
sînt...

— Păi pînă acuma de ce n-ai 
fost ? Pînă n-au venit comuniștii de 
ce ai păzit vacile și de ce dădeai 
săru-mîna boieroaicei ?

—- Lasă-te, mă, rîse Ion.
— Atunci stătea ea sub umbrelă, 

acuma vrei să stai tu...
— Bă, ăsta, Bănică, tu crezi că 

dacă am stat în aceeași bancă la 
școală nu pot să mătur drumu' cu 
ține ? Voi să faceți gospodărie, eu 
îmi văd de ale mele.

Și Ion al lui Roșcovă a plecai 
spre casa mortului, ținînd umbrele 
roză deschisă, țanțoș, să-l vadă lu
mea și să nu-1 prindă soarele.

— E un personaj negativ, rîse

(Continuare în pag. IV-a)
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ROMÎNE: CONCERT 
D. D. Botez. Soliști !

SALA PALATULUI .. . ____ .....
trul do Operă și Balet al R. P. Romine) :
CONCERT DAT DE ORCHESTRA „7---------

Dirijor : Njcu Stănescu

data de 21 pînă la 28 ianuarie
28 (orele 20). (Sala pentru copii) : COCO- 
ȘELUL NEASCULTĂTOR - duminică 21 
(orele Jl); DOI LA ARITMETICA - dumi
nică 21, joi 25 (orele 17), joi 25 (orele 10), 
duminică 28 (orele 11); EMIL ȘI DETEC
TIVII — marți 23, vineri 26, duminică 28 
(orele 17); BĂIATUL DIN BANCA DOUA 
— miercuri 24, sîmbătă 27 (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : PRIETENA 
MEA PIX — duminică 21, duminică 28 (orele 
11), duminică 28 (orele 19,30); MI SE PARE 
ROMANTIC — duminică 21, duminică 28 
(orele 15,30); CELEBRUL 70? — duminică 21, 
marți 23 miercuri 24 (orele 19,30); SVEJK 
—, joi 25. vineri 26, sîmbătă 27 (orcie 19,80).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R..GIU, 
LEȘTI : FATA CU PISTRUI - duminică 21 
(orele 15), sîmbătă 27 (orele 19,30); OAMENI 
ȘI UMBRE — duminică 21, joi 25, dumi
nică 28 (orele 19,30): VECINI DE APARTA
MENT - marți 23 (orele 19,30); HOȚII Șl 
VARDIȘTII' — miercuri 24, vineri 26 (orele 
19,30): O LUNA DE CONFORT - duminică

R. P. ROMINE (Tea-

Çolind paharul cu suc de fructe 
desigur nici nu vă gîndiți la felul în 
care s-a realizat acest lichid răcoritor. 
La început, sucul era tulbure, era 
nevoie de multe zile pînă devenea 
limpede. După cercetări migăloase, 
astăzi sucul portocaliu, limpede, așa 
cum îl cunoașteți, se obține doar în 
cîteva ore. Procesul chimic a fost ac
celerat de o... enzimă.

pot vindeca astăzi avitaminozele, pro
vocate de incapacitatea organismului 
de a sintetiza anumite enzime în com
poziția cărora intră vitaminele din com
plexul B (B[, B2, B12). Fără aceste en
zime, nu pot fi catalizate reacțiile prin 
care se sintetizează și descompun hi- 
drații de carbon, grăsimile și aminoa- 
cizii. Lipsind reacțiile respective, orga
nismul se îmbolnăvește.

Acțiunea dăunătoare a unor microbi

Cronică răikană

In celulele plantelor și animalelor, en
zimele sau fermenții, cum li se mai 
spune, joacă un rol deosebit de im
portant în desfășurarea proceselor 
vieții. Știința, cu mijloacele moderne 
de cercetare de care dispune, studiază 
astăzi nu numai rolul celulelor din 
organisme, ci și al moleculelor care 
alcătuiesc substanțele chimice din ce
lule. S-a constatat astfe1 că celula — 
sistemul viu cel mai simpiu — cuprinde 
peste 100.000 de substanțe diferite. 
Iar aceste substanțe nu sînt pur și sim
plu depozitate în ea, ci se află înfr-o 
continuă mișcare, într-o continuă re
înnoire. Ele se descompun și se sinte
tizează la loc, se află într-un perma
nent schimb cu mediul înconjurător, 
în clipa în care încetează schimbul de 
substanțe între celule și mediu, adică 
metabolismul, încetează și viața.

Toate aceste numeroase procese chi
mice din microscopica celulă sînt di
rijate de sufe șl mii de molecule din 
Interiorul lor — enzimele. care înde
plinesc funcția de cafalizatorl. Iar cata
liza, după cum se știe, este fenomenul 
în care o substanță, chiar într-o doză 
extrem de mică, contribuie, numai prin 
prezența ei, la realizarea unor reacții 
chimice, Pentru a realiza procese ase
mănătoare, ia' cele mai multe fiind 
încă Imposibil de realizat, uzina chi
mică cea mal modernă șl automatizată 
nu ar putea lucra decît la temperaturi ri
dicate și presiuni mari, în organism 
însă, cu ajutorul enzimelor, reacțiile 
chimice șe petrec cu repeziciune inima
ginabilă, la temperatura mediului.

Enzimele, adevărate motoare chimice 
ale vjetll, sînt substanțe proteice, adi
că de gem i albuminei. Aceste sub- 
ștanfe, la rîndtll lor, sînt alcătuite din 
altele mal simple, denumite aminoacizi, 
pupă cum sînt îmbinați între pi diferi- 
ții aminoacizi, se schimbă structura 
moleculei proteice, respectiv a enzi- 
mel. De a'tfel în compoziția moleculei 
enzimatice intră, în afară de aminoa
cizi, și diferite substanțe anorganice
— magneziu, calciu, fier, cupru, fosfor
— sau organice, ca vitaminele. Fiecare 
enzimă are o structură chimică specifi
că, potrivit cu rolul pe care-l îndepli
nește, Una și aceeași enzimă nu poate 
cataliza decît un singur pen de reacțu, 
acționează numai pentru un număr 
restrîns de substanțe sau chiar numai 
pentru una singură,

în organism prin acțiunea enzimelor, 
hrana sau substanțele de rezervă sînt 
descompuse în substanțe cu molecule 
mai mici, ușor asimilabile sap mai po
trivite proceselor de metabolism. 
Odată cu această descompunere se 
eliberează energie, și parțial din sub
stanțele descompuse, organismul își clă
dește apoi substanțele de care are 
nevoie,

Biochimiștii au constatat că în toate 
organismele substanțele chimice fun
damentale — hidrații de carbon, gră
simile, proteinele — sînt sintetizate și 
descompuse după scheme aproape 
identice, ceea ce demonstrează unita
tea proceselor de bază care au loc în 
meferie vie. în mușchii organismului, 
de pildă, atunci cînt sînt în mișcare, 
are loc transformarea glucozei în acid 
lactic ; este aceeași transformare, pro
vocată de aceleași enzime, care are 
loc cu prilejul fermentației lactice, 
produse de enzimele bacteriilor lactice. 
înfr-un viitor aprop'at, poate, lămurirea 
deplină a proceselor chimice care se 
desfășoară în mușchi va permite științei 
să realizeze motoare mult mai econo
mice decît cele actuale.

asupra organismelor se datorește, 
multe cazuri, dereglării proceselor 
zimatlce. Astfel, multe din toxinele 
duse de microbi, fie că frînează acti
vitatea enzimelor, fie că o accelerează 
peste măsură ;
însele enzlme și 
ganismulul.

Un vast domeniu de utilizare a 
zimelor reprezintă ramurile industriale 
în care se prelucrează materii prime 
de origină vegetală- animală șl mj- 
crobiană, Cunoscîndu-se îndeaproape 
procesele enzimatice, pot fi conservate 
în condiții optime fructele și cerealele, 
se poate grăbi maturarea fructelor, ac
celera procesele de frăgezlre a cărnii, 
destinate fabricării preparatelor de 
carne, se pot reduce pierderile prin 
respirație la conservarea cartofilor, a 
sfeclei de zahăr etç,

Cunoașterea mai bună a proceselor 
în care acfionează enzimele a dus la 
perfecflpnarea vechilor tehnologii de 
fermentație, |a stabilirea de noi tehno. 
logii

fivitate. Unele vechi procese fermenta
tive au putut fi îndreptate în altă di
recție. Astfel, fermentația alcoolică a 
putut fi abătută de la calea ei norma
lă, reușindu-se să se obțină glicerină 
în loc de alcool. Prin acțiunea enzime
lor au fost obținute substanțe or
ganice de mare însemnătate — aceto
nă, butanol, numeroși acizi organici, 
aminoacizi, hormoni, vitamine, diferite 
medicamente de tipul antibioticelor.

Preparatele enzimatice se folosesc 
astăzi cu randament mare în cele mai 
diferite domenii: la fabricarea spirtului; 
prepararea mierii artificiale și siropu
rilor ; la ameliorarea calității' făinurilor 
inferioare ; la îndepărtarea apretului de 
amidon de pe țesături aplicat pentru 
protejarea firelor în procesul țesutului ; 
la depărarea pieilor, obținîndu-se o 
lînă sau păr de calitate mai bună și 
în cantitate mai mare. Există preparate 
enzimatice obținute din fructe exotice, 
care se recomandă pentru frăgezirea 
cărnii. Unii cercetători au propus chiar 
injectarea acestor preparate în animale, 
înainte de sacrificare, pentru o mai 
bună difuzare a enzimelor în țesuturi.

în ultimul timp se recomandă folo
sirea preparatelor enzimatice' și la în- 
grășarea animalelor. Cu ajutorul lor 
se descompune mai ușor amidonul, sub
stanțele proteice și membranele celu
lelor vegetale din nutrețuri, redueîn- 
du-se procentul de hrană nedigerată.

Cele de mal sus reprezintă doar o 
foarte sumară prezentare a posibilită
ților de toiosire pe care le oferă enzi
mele, în domeniul medicinei, noua ei 
ramură — enzimoterapia, deschide 
perspectiva combaterii a numeroase 
boli, de la cele virotice pînă la tumo
rile maligne, Iar în industria bazată pe 
prelucrarea produselor agricole de pă
tură vegetală și animală, prin folosirea 
largă a enzimelor, se vor putea 
înlocui treptat procesele tehnologice 
discontinui, învechite, nemecanizate și 
neautomatizafe, cu procese tehnologice 
moderne, care pe lîngă o productivi
tate sporită, asigură menținerea vita
minelor și a valorii nutritive a produ
selor, o calitate superioară și condiții 
optime da igienă,

S-A MĂRIT DEBITUL DE APĂ

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — 
La uzina de apă a întreprinde
rii comunale s-a pus în func
țiune o baterie de filtrare rapidă 
sub presiune. Prin punerea în 
exploatare a acestei baterii, debi
tul de apă al orașului se mă
rește cu 4.000 m.c. pe zi. Bate
ria reprezintă o inovație al că
rei autor este tehnicianul Ion 
Baboia. La executarea lucrărilor 
de construcții-montaje și-au adus 
contribuția în mod deosebit și 
strungarul Toma Bratu, sudorul 
Gheorghe Ronțea și lăcătușul 
Radu Vlad.

în secția creatorilor de mo
dele de la cooperativa „Arta 
Populară" se execută în fiecare 
zi zeci de desene. Unele desene 
vechi, de secole', se măresc sau 
se multiplică. Altele noi sînt îm
bunătățite. Măestra Toma Petn- 
ca lucrează aici de aproape 30 de 
ani. împreună cu alți muncitori 
fruntași, creatorii de modele 
Adriana Leonte, Despina Cata- 
rahia și ceilalți au realizat pînă 
acum peste 3.700 de modele pen
tru covoare. Cel mai nou model 
este cel intitulat „Galați".

Instantaneu de la G.A.C. din comuna Gheorghe Lazar, raionul Slobozia t o repetiție. Ia căminul 
cultural, a brigăzii artistice de agitație. (Foto : M. Cioc)

mai rafionale și cu mare produc-

Baletul este tot mai mult în
drăgit de copiii brăileni. Pentru 
aceasta în oraș au fost înfiin
țate mai multe cercuri de balet. 
La casa pionierilor învață baletul 
180 copii, fii ai muncitorilor și 
funcționarilor din întreprinderile 
orașului. Alte 
nează pe lîngă 
de artă, iar de 
ț(it un cerc de 
de utilaj greu 
Pînă azi s-au 
cerc 50 de copii.

nii-a

cercuri funcțio- 
școala populară 
curînd s-a înfiin- 
balet și la uzina 
de constricții, 

înscris la acest

. ____ _ _ ... „BARBU
LAUTARU“. Dirijor : Njcu Stănescu — du
minică 21 (orele 20); CONCERT SIMFONIC 
Dirijor : George Georgescu. Solist : David 
Oistrach (U.R.S.S,) — sîmbătă 27 (orele 20). 
LUCIA DIN LAMMERMOOR - joi 25 
(orele 19,30). (Teatrul Național „I. L. Cara. 
giale“) ; CUZA VODĂ — tniorc.uri 24, dumi
nică 28 (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : SPĂRGĂTORUL DE NUCI
— duminică 21 (orele 11); RAPIREA DIN 
SERAI — duminică 21 (orelo 10,80); FAUST
- marți 23 (orele 19,30); FALSTAFF 
miercuri 24 (orele 19,30); TOSCA — joi 
(orele 19,30); CĂLĂREȚUL DE ARAMĂ 
vineri 26 (orele 19,30); TRUBADURUL 
sîmbătă 27 (orele 19,30); CIO CIO-SAN 
duminică 28 (orele 11); RUSALCA — dumi- 
nieă 28 (orele 19,30).

16.30) , marți 23, țoi 25, sîmbătă 27 (orele 
20); REVISTA 6? - duminică 21, luni 22, 
miercuri 24, vineri 26, duminică 28 (orele 
20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT IN RE- 
HAZLIU — duminică 21, marți 23, microuri
24, joi 25. vineri 26, sîmbătă 27, duminică 
28 (orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT: CÎRI 
BIRI BOM — duminică 21 (orele 20); UL
TIMUL TREN - marți 23 (orele 20); LO
ZUL CEL MARE — miercuri 24, vineri- 26, 
sîmbătă 27 (orele 30); UN MILION PENTRU 
UN SURIS - joi 25, duminică 28 (orelo 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeul : 
URSULEȚII VESELI - duminică 21 (orele 
II), vineri 26 (orelo 10); MINA CU CINCI 
DEGETE — duminică 21, duminică 28 (orelo
20.30) ; CEA MAI FRUMOASĂ STEA - 
marți 23, miercuri 24 (orele 16); DOCTORUL 
AUMĂDQARE — țoi 25 (prele 16); ȚĂNDĂ
RICĂ LA MOȘI — vineri 26 (orele 16); ALBA CA ZĂPADA — sîmbătă 27 (orele 
16), MARIUCA ȘI MERELE DE AUR, și 
GAINUSA HARNICĂ - duminică 28 (orele 
11). (Sala APademiej) : CĂLUȚUL COCO
ȘAT -- duminică 21, duminică 28 (orele 11); 
HARAP ALB — duminică 21 (orele 17), sîm
bătă 27 (orele 16)j CACTUS, INTÎIUL ȘI 
ULTIMUL — marți 23, miercuri 24 (oreie 
16); MICUL PRINȚ - duminică 28 
(orele 19).

INSTITUTUL DE ARTA TEAȚRALĂ ȘI 
CINEMATOGRAFICA „I. L. CARAGIALE“ : 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI - joi 25 (orele 
20); MINCIUNA ARE PICIOARE LUNGI - 
sîmbătă 27 (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DANSURI 
AL C.O.S : DRAG MI-I CINTECUL ȘI 
JOCUL — marți 23, duminică 28 (orele 20); 
BALADA PATRIEI — joi 25, vineri 26 (orelo 
20); BUCURIA VIEȚII - sîmbătă 27 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : SUB CUPOLA AL
BASTRA — duminică 21, duminică 28 (orele 
16). duminică 21, marți 23, miereyri 24, joi
25, vineri 26, sîmbătă duminică 28
(orele 20).

O0O—

VARDIȘTIF - ' 1___
19,30); O LUNA DE 
28 (orele 10).

ATENEUL R. P.
ȘIMFQNIC. ßirjjpr _ .. . _____ ______
lyiihaj Conștantinescu, Martha Kessler și Ni- 
colae Gaston — duminică 21 (orele 11); 
CONCERT PENTRU ELEVI ȘI SȚUDENȚI 
(Haydn — Mozart) — duminică 21 (orele 
18); RECIȚAL DE ORGA dat Je Helmut 
Plaltner — mloreuri 24 (orele 20); CONCERT 
DAT DE CORUL FILARMONICII (muzică 
pre clasică), dirijor : D. D. Botez — dumir 
nipă 28 (orele 11); CONCERT DAT DE 
ORCHESTRA BARBU LAUTARU (Program 
noi;). Dirijor ; Iqnel Bqtțlțțeapii — duminică 
28 (orelo 20). (Sala Dalles) : RECITAL VO, 
CAL. Soliști : Valeria Savu, Ion Faleulete, 
Gabriel Gheorghiu — luni 22 (orele 20). 
(Palatul R P: Romîne — Sala mioă) : CON
CERT SCHUBERT — vineri 26 (orele 20); 
CONCERT BEETHOVEN pentru elevi ți 
studen|i — duminieă 28 (orelo 18).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASIS“ (Sala Șavoy) : ȘAPTE NOȚE POT
COVITE — duminică 21, duminică 28 (orele

în casă mă interesa. Voiam să stau 
de vorbq au el și îmi părea rău 
că pînă qqum fusesem cam plicti- ■ 
siț și ntț căutqsem să vorbesc cu 
el de la inimă la inimă, și mă mul
țumisem doar să-l ascult profesio
nal,

Trecurăm pe lîngă o fîntînă cu 
cumpănă și mi se făcu deodată 
sete. Vrui să scot aipă, dar Mure
șan mă opri :

— Apa nu e bună...
— De oe ?
— Cînd vine cineva pe la tine, 

nu-i bine sa-1 lași să bea apă îna
inte... Așa se obișnuiește Jq noi.

Intrarăm în curtea lui. Avea în 
dreapta o fîntînă cu cumpănă. Fie
care om avea aici în saț fîntînă 
lui. în bqtătură. Ne întîmpină o fe
meie bine împlinită, cu ochii neqri, 
mqri, cu părul împletit în cozi gre
le, blonde.

— Nevastă-mea, zise Mureșan, 
apgi jnă prezentă și

— Poftiți înăuntru, 
meia.

Intrarăm. Trecurăm , . _ .
merele, Eram îneîntat Mureșan pqse 
o masă în tindă și aduse trei 
scaune.

— înăuntru e zăpușeală, zise.
Și atunci, privind spre grădină, 

într-un cui, lîngă coltul casei, dea
supra beciului, printre bice și ațe, 
văzui o umbrelă ruptă, ferfeniță, de
colorată. Tresqrii. Mă apropiai de 
ea și observai mînerul de os în for
mă de pap de cîine.

— De unde aveți atîțeq bice ? îl 
întrebat pe Mureșan, cq să nu bage 
de seamă că priveam de fapt um
brela.

— Tata a fost văcar, zțse Mure
san. Sînt ale lui, le păstrez. A fost 
om sărac, vara mînca roșcove, și 
oamenii nu-i mai ziceau pe nume,

parcă îi uitaseră numele, parcă 
n-avea nume. îi ziceau Roșcovă.

'Fțntîna stătea nemișcată, în 
curte, cu vîrful cumpenii în sus. 
alb. O vrabie se așezase chiar pe 
vîrful cumpenii. Ploaia trecuse de 
mult. Nu-1 întrebai pa Mureșan cum 
de ridicase carul acela pe umeri, 
știam că n-o șă-i placă și nu vo
iam să-l supăr. îmj pipăii instinctiv 
fotografia din buzunar, făcută acum 
Z.ece ani, Mureșan încărunțise ușor 
și avea ochii limpezi. Și nu semă
na deloc cu Ion al lui Roșcovă. To
tuși, nu mă putui stăpîni și-l între
bai :

— Dar asta ce e ?
— O umbrelă de soare.
— A luat-o de la boieroaică, in- 

torveții femeia, punînd pe țnasă o 
sticlă cp vin. E o poveste, rise fe
meia,

Mureșarț îmi întinse un pahar și 
schimbă vorba, Zise doar atît :

— Mie nu-mi place șă-mi amin
tesc de ce a fost...

Vorbirăm despre recoltă. Nevas
ta, granjîndu-și cozile blonde, ge 
lăsă singuri. Avea de lucru. Din 
cînd în cînd, priveam umbrela de- 
colorqtg. Spre seară, Tppdțișcg vehi 
să-1 cheme pe Mureșan la grafduji- 
O vacă se îmbolnăvise, nu mînca 
și tțemurg. Plecarăm toți trei. Soa
rele era roșu la asfințit.

Nu citisem încă „Sportul popu
lar". Cînd îl deschisei, Toporișca 
îmi spuse :

— Mateianu iarăși a fost excep
țional în meciul cu „Steagul Roșu“. 
Eu nu înțeleg de ce nu-1 bagă în 
națională?! El poate să țoace inter 
dreapta, sțînga, centru, half... L-am 
văzut țucînd de două ori... E blond... 
Oare ce-o să facă „Știința" dumi
nică ?.,.

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru),; ANTONIU. ȘI CLEOPATRA -, du
minică 21, (lupiinicä 28 (orele 10), miercuri
24 (orele 19,30); PYGMALION - duminică 
21, duminică 28 (orele 15,30), joi 25 (orele
10.30) ; ÎN NOAPTEA ASTA NU DOARME 
NIMENI - duminică 21 (orele. 19,30); CiO- 
CÎRLIA — mar(i 23, vineri 26 (orele 19,30); 
ClND ÎNFLORESC MIGDALII - sîmbătă
27 tomb- 19,80); FJNȚINA BLANDU2HEI - 
duminică 28 (orele 19.30). (Sala Studio) : 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DINTRE 
DOMNUL KETTLEB ȘI DOAMNA MOON
— duminică 21, ■ duminică 28 (qrele 10,30), 
miercuri 24, vineri,.-26 (orele 20); BĂIEȚII 
VESELI - duminică 21, duminică 28 (orele 
16), mar|i 23, jqi 25 (orele 20); VIORI DE 
PRIMĂVARĂ — duminică 21, sîmbătă 27 
(orele 20); CJNȚA PRIVIGHETORILE - 
duminică 28 (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. . L. GARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : ANNA KARENI
NA — duminică 21 (orele 10), mhrți 23, joi
25 (orele 19,30); CIDUL — duminică 21 
(orele 15), duminică 28 (orele 10); A TREIA 
PATETICA — duminică 21 (orele 19,30); 
NĂPASTA — miercuri 24, duminică 28 (orele 
10,110); REGELE LEAR -, vineri 26 (ofele
10.30) ; APUS DE SOARE - sîmbătă 27 
(orele 15); OAMENII ÎNVING - sîmbătă 
27 (orele 19,30); DISCIPOLUL DIAVOLULUI
— duminică 28 (orele 15). (Sala Studio) : 
TARTUFFE - duminică 21 (orele 15,30); 
SURORILE BOQA — duminică 21 (orele
19.30) ; FIICELE - marți 23 (orele 19,30), 
duminică 28 (orele 15); TITANIC VALS — 
miercuri 24. duminică 28 (prele 10,80); SICI
LIANA“' -- jpi 25 (qrele 19,30), sîmbătă 27 
(orele 15,30); BOLNAVUL ÎNCHIPUIT (pre
mieră) — vjneri 26, simbătă 27 (orele 19,30); 
OMUL CU M1RȚOAGA — duminică 28 
(orele 10).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Schițu Măgureanu nr. 1) : ÎN
TOARCEREA — duminică 21 (orele 10); AL 
PÀTljULEÀ — duminică 21 (orele 15), vineri 
26, duminică 28 (orele 19,30); SpiffTA IOA
NĂ — duminică 2L miercuri 24 (orple 19,30). 
duminică 28 (orele 10); CUM VA PLACE
— marți 23, sîmbătă 27 (orele 19,30); RUS
TICA (premieră) -, țoi 25 (orele 10,3O); un 
SȚRUGURE ÎN SOARE - duminică 28 
(orele 15). (Sala Studio — str- Ale«- Sahia 
nr. 76 A< : MENAJERIA RE SȚJCLĂ - 
duminică 21 (orelo 10), sîmbătă 27 (orele
19.30) ; CBED ÎN TINE - cțuminică 21, 
miercuri 24 (prple io,8Q), duminică 28 (orele 
10); UN SȚRUGURE ÎN SOARE - joi 25 
(orele 19,30); CQPjJI SOARELUI — vineri 
2(1, duminică 28 (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI COPII 
(Sala pentru tineret) : PțGULETP FLUS 
qiNGț FBTE - duminieă ?l. «îmbăta 
(orele 2Ö); MILA — duminfeă 21 (orele 11), 
|oi 25 (orelo 30); DE FRETOHF VINCENZO
— marii 23, miercuri 24 (qrple 30); lyfAREBE 
FLÜVIU ÎȘI AÖUNÄ APELE - vineri 26 
(orele 20); OINE A UCIS - duminică 28 
(qrele 11); PRIMA“ ÎNTILNIRE = duminică

prin toqte ca-

de colonii 
Coreea de

cazuri de
850 de oa-

pe mine, 
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Enzimele în medicină...

fe-

c a

(Desert de NELL COB AR)sau

Frică de revoltă

a-

se
la

Berman, 
sovța,

Această casă din Leningrad este construita în întregime din mase 
plastice. Greutatea el — 4,5 tone.

Cercetarea știinfifică a dus la lămu
rirea mecanismului multor procese de 
acest gen și a reliefat marile avantage 
practice carp pot fi obținute prin stă- 
pînirea și dirijarea acțiunii enzimelor, 
S-au obținut rezultate valoroase în pri* 
mul rînd în medicină. Un mare număr 
de boli poate f explicat șl tratat la 
nivelul reacțiilor enzimatice, Astfel se

Bănică, Acum o sqptqmînă mi-a 
spart geamurile la casă... Nu l-am 
prins, că are pas de pasqre, parcă 
qlunecq prin aer. Și nu-1 miros nici 
cîinii, miroase a anima}, că a tot 
păzit vacile.., Nu-1 simț cîinii. Și 
nu e prost, numai că e negativ și 
nelămurit... Inimă de nebun. Vrea 
să se îmbogățească. Dumnezeii și 
paștele ei de umbrelă 1

★

— Aici avem scroafele, zise Mu
reșan. Creștem rase de carne pen
tru prăsilă... Le dăm altor gospo
dării.

— Dar n-am văzut taurii, zisei eu, 
aducîndu-pii qminte că părăsisem 
grajdurile și nu observasem nici un 
taur.

— Am introdus însămînțarea ar
tificială, răspunse Mureșan. E mai 
bună și se fac multe economii... Șl 
se folosesc la maximum taurii de 
cea mai bună rasă...

— Da, dar pentru asta vă trebuie 
oameni pTioeputi, altfel se întîmplă 
multe qreseli...

— Toporișcă are un ochi grozav. 
Are un ochi aproape mai bun de
cît al meu.

— V-ați dezvoltat bine, zisei eu 
privind construcțiile. Acum zece ani 
nu era aici decît un cîmp pustiu- 
îmi aduc aminte că atunci n-aveați 
nimic în sat, nici camioane, nici 
baie nici cămin, nimic, nimic.

— Moștenire de la moșierime, 
rise Mureșan, cu umor.

Și zîmbetul acesta ma apropie 
dintr-odată de el. Sj îmi păru rău 
că nu întrezărisem acest zîmbet de 
la început. Ca să-l cunosc mai 
bine, îl rugai să-mi permită să-i 
vizitez locuința, să văd ce are un 
colectivist în casă, Dar nu ce avea

Patinoar artificial datorat bazei sportive ,,23 August",

în secția experimentală a șantierului naval din 
Nogatino, regiunea Moscova, se construiește pri
ma motonavă din mase plastice pentru 65 pasa
geri. -

Corpul vasului va fl construit dintr-o „țesătura 
formată din lire extrem de fine de sticlă. Mai multe 
straturi din această „țesătură“, așezate unul peste 
altul, tratate cu smoală specială și ușor presate, 
dau un material extrem de dur, de două ori și 
jumătate mai ușor decît aluminiul și tot atît de 
rezistent ca și cel mai bun oțel. Noul material își 
păstrează toaie calitățile în limitele temperaturi
lor — minus 70 — pluș .200 grade.

Nu numai corpul noulu# vas, ci și toate insta
lațiile — exceptînd motorul și diferitele sisteme de 
conducte — vor Ii construite din mase plastice.

Radio pentru înotător
O fabrică de aparate de radio 

din Japonia a produs un aparat 
de recepție minuscul, montat în-, 
tr-o carcasă impermeabilă de 
cauciuc. Cu ajutorul lui înotătorii 
vor putea asculta muzică 
primi indicații de pe uscat.

Pentru că vrea pace !

mase plastice. 
Datorită aces
tui lucru, în 
comparație cu 
vasele actuale, 
greutatea noii 
motonave 
va reduce 
o treime.

Nava va 
vea o lungime 
de 24,5 m., o 
lățime de circa 
4 m. și un mo
tor de 150 C.P.

La Berlin a 
fost deschisă Ex
poziția interna
țională de foto
montaje și de
sene politioe. 
care a trezit un 
mare interes.

în fotografie: 
fotomontajul in
titulat „SPANIA 
FRANCHISTÄ“ 
executat de M.

Var-

Atunci cînd o doamnă din „societatea albă" a Republicii sud-africane își scoate din poșetă rujul sau pudriera, se poate zări deseori strălucirea metalică a unui revolver cu șase focuri — relatează din Johannesburg, ziarul elvețian „DIE TAT". Soțiile miniștrilor sînt instruite în mînuirea revolverului de a- genți ai poliției, Și soția primarului din Johannesburg a învățat să tragă rapjd la țintă- Oficial se declară că femeile fac aceasta pentru a se apăra împotriva bandiților și hoților. In popor se spune că albilor le este frică de o revoltă a negrilor crunt asupriți, care formează marea majoritate a populației țării,,,

Ziarul burghez „DAILY MAIL“ 
(Londra) relatează că Arthur John
son, de 16 ani, elev al școlii Mer-- 
chant Taylors de lîngă Liverpool, a 
fost exclus din școală pentru că a 
refuzat să dea o declarație că nu 
va mai participa la demonstrații pen
tru interzicerea bombelor nucleare.

A. Johnson a declarat: „Mi s-a ce
rut să semnez împotriva conștiinței 
mele. Nu pot înțelege de ce acțiu-

Crfetal 
gigant

La Garhin (R. P. 
Mongolă), s-a des
coperit un cristal 
gigant, avînd lun
gimea de 240 cm., 
lățimea 100—130 
cm., iar greutatea 
de aproape 7.500 
kg. Cristalul are 
18 muchii simetri
ce cu suprafețe 
strălucitoare ca 
oglinda, semănînd 
pe alocuri cu un 
cristal artificial 
după o minuțioa
să șlefuire.

în istoria geolo
giei asemenea 
descoperiri sînt 
foarte rare.

nile împotriva 
unui război a- 
tomic ar putea 
dezonora pe ci
neva !"

0 lungimea totală a IU 
niilor societății „Aerqflot“ 
eșțe egală cu distanta (le 
la Pămînt la Lună — cir
ca 400.000 km, ?

0 presiunea țoțglă exer
citată de lpmina solgră asu
pra • Pămîntului este de 
100.000 tone?

0 insula Martinica, si
tuată între Marea Cgraibe- 
lor și Oceanul Atlantic, era 
numită de primii ei locui
tori Madiana, adică „insula 
florilor" ?

0 R.D.G. se situează pe 
locul întîi în lume în ce 
privește extracția de lig
nit ? în 1961, au fost ex
trase 240 milioane tone lig
nit, adică cu 13 milioane 
tone mai mult decît în 
1960.

0 în decursul veacurilor 
au fost tipărite peste 1? mi
lioane titluri de cărți ? 
Fondul de cărți crește me
reu. Se consideră că el șe 
dublează la fiecare zece 
ani.

0 în Filipine bîntuie o 
epidemie de parațifoș ? La 
Manila și în alte orașe s-au 
înregistrat 6.640 
boală. Au murit 
meni.

0 în cele 20 
de leproși din 
sud trăiesc 200.000 de bol
navi ? Ei toți sînt deser
viți de un singur medic.

0 cel mai înalt conti
nent al globului este An- 
tarctida ? înălțimea ei me
die fată de nivelul mării 
este de 2.200 m., de 2,5' ori 
mai mult decît înălțimea 
medie a Asiei.

Patinoar natural datorat cetățenilor neglijenți care nu înlătură 
ghețușurile din fața caselor.

— Ți-a 
mult 
strîngi 
cărți !?!

— Cred și eu : 
La bibliotecă nu-ți 
dă mai mult de 
două odată !

(Desen de Rik 
Auerbach).

trebuit 
timp să 

atîtea
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încheierea protocolului privind schimbul 
de specialiști între R. P. Rumina și R. P. Ungară 

în domeniul folosirii energiei nucleare
in scopuri pașniceîntre 17 Și 19 ianuarie au avut loc a R. P. Ungare, la București discuții între delega- tului central de 

n ... « semnare aU ,fost de faț£ Qh.tetului pentru energie nucleară al Cönsiliului de Miniștri al R.P. Romîne, acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R.P, Romîne,^ oameni de știință și specialiști în fizica și tehnica nucleară din țara noastră.A asistat Bela Nemety, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.Cu ocazia semnării protocolului, acad. Horia Hulubei a oferit un dineu în cinstea acad. Janossy Lajos și a celorlalți oaspeți.
★Conducătorul delegației, acad.Janossy Lajos, a ținut joi, în fața specialiștilor de la Institutul de Fizică Atomică, conferința „Unele probleme fundamentale ’ privind mărimea vitezei luminii". în după- amiaza aceleiași zile oaspeții auvi- bleme de cercetare privind fizica zitat secții și laboratoare, în care nucleară a energiilor înalte și joa- sê, fizica reactorilor nucleari, aplicațiile izotopilor radioactivi, precum și tehnologia aparaturii nucleare.Protocolul a fost semnat din partea romînă de acad. Horia Hulubei, membru în Comitetul pentru energia nucleară al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, directorul Institutului de fizică atomică, iar din partea ungară de acad. Janossy Lajos, vicepreședintele Comitetului de stat pentru energia atomică din R. P. Ungară, vicepreședinte al Academiei de Științe

directorul Institu- fizică.ția Comitetului de stat pentru La semnare au fost de față Gh. energia atomică din R. P. Ungară Gaston Marin, președintele Comi- și reprezentanți ai Comitetului pen- > ■“ -*tru energie nucleară al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, conform convenției de colaborare în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, încheiată anul trecut între guvernele romîn și ungar. Cu prilejul vizitei făcute în țara noastră, oaspeții au luat totodată cunoștință de realizările obținute de specialiștii romîni în domeniul cercetărilor și aplicațiilor fizicii și tehnicii nucleare.Vineri seara a avut loc încheierea protocolului privind schimbul de specialiști între cele două țări în acest domeniu, pentru perioada 1962—1963. Schimburile de experiență dintre specialiștii romîni și unguri, care vor avea loc în a- ceastă perioadă, vor cuprinde pro-

în prezent are loc la București sesiunea Comitetului internațional pentru organizarea celui de-al IlI-lea Congres internațional minier.Sesiunea va stabili probleme care vor fi luate în dezbatere la Congres, precum și locul și data unde se va organiza această importantă manifestare internațională.
*Cu ocazia prezenței în țara noastră a prof. dr. ing. B. Krupinski, președintele Comitetului internațional pentru organizarea celui de-al IlI-lea Congres internațional minier, președintele Consiliului de stat pentru industria minieră de pe lîn-

gă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz a oferit vineri seara, în saloanele ambasadei un cocteil.Au participat reprezentanți ai con ducerii Mints 1er tu ui Mineiur și E- nergiei Electrice din țara noastră, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și membrii Comitetului internațional pentru organizarea celui de-al IlI-lea Congres internațional minier.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București. (Ager preș)
o* o-

€u prilejul vizitei grupului 
de specialiști americani 

în domeniul celulozei șl liirtlei

O glorioasa aniversare
20 de ani de la crearea Partidului Muncitoresc Polonez

se aplică izotopi radioactivi, de la Institutul de Oncologie.Vineri, acad. Janossy Lajos a avut o întrevedere cu președintele Academiei R. P. Romine, acad, prof. Atanase Joja, și alți membri ai conducerii Academiei și a fost primit de tov. Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului pentru energie nucleară al Consiliului de Miniștri.O parte din membrii delegației au vizitat în această zi întreprinderea de carotaj și perforări de la Ploiești.

Ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Mihail Florescu, a oferit vineri la prînz, în saloanele Casei Centrale a Armatei, o masă cu prilejul vizitei în țara noastră a grupului de specialiști americani în domeniul celulozei și hîrtiei din partea firmei „Parsons și Whittemore".Au luat parte George Macovescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Ion Deleanu, adjunct al ministrului Industriei Petrolului și Chimiei, Alexandru Boabă, secretar general al Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, specialiști din industria hîrtiei și celulozei din țara noastră.Au participat dl. T. Merrill, însărcinatul ad-interim al S.U.A. la membri ai legației.Și
Frederick cu afaceri București,(Agerpres)

INFORMAȚII
• Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Bêla Némety, a oferit vineri 
după-amiază un cocteil.cu prilejul în- 
mînărll distincțiilor unui număr de 30 
de filateliști romîni, ale căror colecții 
au fost premiate la Expoziția interna
țională organizată anul trecut 
Budapesta.

• Vineri după-amiază, prof, B. 
Kedrov, membru corespondent al 
cademiei de Științe a U.R.S.S., a 
nut la Casa oamenilor de știință din 
Capitală conferința „Problemele filo
zofice ale chimiei". La conferință au 
asistat numeroși academicieni, cerce
tători științifici, profesori universitari 
și alți oameni de specialitate.

(Agerpres)
• La tragerea loto central din 19 

ianuarie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
84 81 65 82 5 35 86 47 23 57

Premiul special A : 57 23 35 ; Pre
miul special B : 86 47 82 ; Premiul spe
cial C : 5 65 81.

Fond de premii : 926.962 lei,
0*0

la

M. 
A- 
ti-

(Agerpres) TELEGRAME EXTERNE
o«o-

Vizitele oaspeților din CubaVineri dimineața, membrii dele- cultatea de Medicină oaspetele a gației de profesori universitari din ținut conferința „Revoluția cubană Cuba — oaspeți ai țării noastre — au făcut o vizită Ia Academia R.P. Romîne, unde au fost primiți de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei.în cadrul vizitei pe care o fac în țara noastră, oaspeții cubanezi au mai vizitat Universitatea din București — unde au fost primiți de prof. univ. Jean Livescu, rectorul Universității — precum și complexul social studențesc din cartierul Grozăvești și Palatul Pionierilor.Prof. dr. Roberto Guerra Valdes, conducătorul delegației, a vizitat Spitalul Panduri și Societatea științelor medicale, unde a fost primit de membrii comitetului secției de chirurgie, în frunte cu președintele acesteia — prof. dr. T. Bur- ghele, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne. La Fa-

O sesiune șfiinfifică la Institutul
de marxism-leninism din Moscova

, și legătura ei cu știința“, după care au fost prezentate două filme documentare cubaneze de specialitate. Cu acest prilej acad. prof, dr. Grigore Benetato, președintele Societății științelor medicale din R. P. Romînă, i-a remis Diploma de membru de onoare al acestei societăți.Prof. dr. Hortensia Pichardo Vinals a făcut vizite la institutele de istorie și de arheologie ale Academiei R. P. Romîne și a conferențiat, în fața studenților și profesorilor Facultății de filozofie, despre marii gînditori revoluționari cubanezi.Alți doi membri ai delegației — dr. Justo Nicola Romero și dr. Luis Guilermo Esteves Mackenn au fost oaspeții cadrelor didactice și studenților de la Facultatea de matematică din București. (Agerpres)

Clasa muncitoare și toți oamenii muncii din Polonia populară sărbătoresc în aceste zile uil eveniment de • seamă în istoria mișcării muncitorești și revoluționare poloneze : se împlinesc douăzeci de ani de la întemeierea Partidului Muncitoresc Polonez.în perioada celui de-al doilea război mondial, clasa muncitoare, în fruntea întregului popor polonez, a purtat, sub conducerea comuniștilor, o luptă eroică împotriva cotropitorilor hitleriști. Creat în 1942 de un grup de activiști de seamă ai Partidului Comunist din Polonia, Partidul Muncitoresc Polonez a devenit moștenitorul celor mai bune tradiții ale luptei revoluționare a clasei muncitoare poloneze și a avangărzii sale, continuatorul demn al luptei pline de abnegație duse timp de două decenii de Partidul Comunist din Polonia.Exprimînd năzuința și hotărîrea nestrămutată a poporului polonez de a lupta cu dîrzenie pentru libertatea sa națională, Partidul Muncitoresc Polonez a organizat ’ și unit în jurul său forțele pa- . triotice ale țării, a condus miș- ■ carea largă de partizani a munci- : torilor, țăranilor și intelectualității împotriva ocupanților fasciști, încă în primele luni de la crearea P.M.P., sub egida sa a fost înființată Gwardia Ludowa (Garda populară), care s-a transformat apoi în Armia Ludowa (Armata populară). Sub conducerea P.M.P., patrioții polonezi și ostașii armatei poloneze au luptat cu eroism, alături de glorioasa armată sovietică eliberatoare, pentru scuturarea jugului hitlerist.Programul de luptă al P.M.P. a constituit un document de mare însemnătate pentru orientarea luptei maselor largi populare din Polonia. El a fost ca o rază luminoasă în bezna ocupației fasciste, indicînd clasei muncitoare și tuturor patrioților calea spre făurirea Poloniei noi. Din inițiativa partidului, spre sfîrșitul anului 1943, a fost creată Krajowa Rada Narodowa (Consiliul Național).La 22 iulie 1944, în primele teritorii eliberate ale Poloniei, Comitetul polonez de eliberare națională, creat de forțele democratice ale țării în frunte cu P.M.P., a

lansat istoricul Manifest de la Lublin prin care a fost proclamată puterea populară.Lupta forțelor democratice ale poporului condusă de P.M.P. a dus, în condițiile victoriei istorice a Uniunii Sovietice asupra fascismului, 2a crearea Republicii Popular® — - - - .

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 18 ianuarie, la Mosco
va s-a ținut o seșiune științifică a 
Institutului de marxism-leninism a

Ș1,._a Praga, Partidul Comunist al Uniunii 
• Sovietice s-a transformat în avangar

da poporului sovietic, a crescut 
nemăsurat de mult prestigiul lui in
ternațional. La Congresul al XXlI-lea 
al partidului, care a avut loc recent, 
a fost adoptat Programul de con
struire a comunismului, pe care parti
dele marxist-leniniste l-au numit Ma
nifestul comunist al epocii actuale.

Participanții la conferință au ascul
tat de asemenea referatul conferen
țiarului universitar Serghei Șaumian 
,cu tema „Conferința de la Praga și 
dezvoltarea mișcării muncitorești re
voluționare în Rusia“, precum și re
feratul conferențiarului universitar 
Olga Novikova — „Activitatea Co
misiei de organizare din Rusia pen
tru pregătirea convocării conferinței 
de la Praga".

Școlii superioare de partid de pe lîn- 
gă C.C. al P.C.U.S., consacrată îm
plinirii a 50 de ani de la începerea 
lucrărilor conferinței de la Praga a 
P.M.S.D.R.

Acad. Piotr Pospelov, directorul 
Institutului de marxism-leninism, a 
prezentat referatul „V. I. Lenin și 
conferința de la Praga", El a scos 
în evidență rolul deosebit pe care 
l-a avut conferința de la Praga în 
construcția partidului bolșevic, partid 
de tip nou. Conferința, a subliniat 
el, a făcut bilanțul luptei îndelungate

în cîtevaUzina eu 5.000 de sportivi rînduri
„Handballștli au susținut primele 

meciuri din cadrul „Cupei de iarnă“... 
La volei, ucenicii noștri sînt campi
oni raionali, Echipa de popice conti
nuă să se afle în fruntea clasamentu
lui campionatului orășenesc"...

Asemenea știri șl multe altele, o- 
gllndlnd dezvoltarea activității spor
tive de masă, apar cu regularitate în 
ziarul de uzină „Metalurgistul“ al 
întreprinderii „Industria Sîrmei“ din 
Cîmpia-Turzii, Larga publicitate care 
se face sportului și sportivilor cunos
cutei întreprinderi metalurgice Își 
are explicația ei. La „Industria Sîr
mei“, miile de muncitori iubesc spor
tul și-l practică cu regularitate, gă
sind în aceasta — cum spunea deună
zi un tînăr oțelar de aici — „leacul" 
pentru întărirea sănătății', dar și un 
mod plăcut de a petrece timpul liber.

Dacă la „Industria Sîrmei" sportul 
se bucură de o mare atenție, aceasta 
este urmarea faptului că, îndrumați 
îndeaproape de comitetul de partid, 
colaborînd cu comitetul U.T.M. și cel 
sindical, membrii consiliului asocia
ției sportive au pus accent pe acele 
măsuri organizatorice și propagandis
tice care asigură o largă mișcare 
sportivă de masă, lată cîteva cifre : 
peste 5.300 de muncitori sînt membri 
U.C.P.S. ; asociația sportivă este afili
ată Ia 12 federații diferite, ceea ce 
înseamnă că la tot atîtea sporturi 
există activitate organizată ; aici 
există două terenuri de fotbal, o 
pistă de atletism, o popicărie moder
nă cu două piste de beton, precum 
și terenuri de volei, baschet, handbal, 
tenis de cîmp și, firesc, echipamen
tul șl materialul sportiv necesar.

De mai bine de zece ani se desfă
șoară cu regularitate campionatele 
inter-sectii. A intrat în tradiția con
siliului asociației sportive să organi
zeze astfel de întreceri la popice, 
fotbal, handbal și volei. Nu strică 
poate să amintim cu acest prilej echi- - 
pele cîștigătoare la ultimele întreceri 
intersecții : Energeticul-șef — la 
fotbal; T.O.T. — Ia volei; Atelierul 
mecanic — la popice; T.O.M. — la 
handbal.

Boxul este o pasiune a celor mai 
tineri. La început secția avea doar 
vreo 7 — 8 pugiliști (în devenire). 
Acum, numărul celor ce practică 
boxul a ajuns la 30. Cînd ți se vor
bește despre box se precizează : tî- 
nărul forjor Ioan ötvös a cîștigat 
anul trecut titlul de campion repu
blican la juniori.

Maistrului oțelar I. Hiriza sau lăcă
tușului C. Donici, ca de altfel multor 
altor muncitori de la „Industria Sîr
mei“, le place foarte mult sportul

popicelor. Ce să mal vorbim olt de 
solicitată este popicăria...

Atletismul are de asemenea o bogată 
activitate. Sub Îndrumarea unui antre
nor specialist, atleții și atletele partici
pă cu regularitate la antrenamente. 
Dar motoclcllsmul ? Sportul acesta, 
al cărui „sullet" este aci maistrul 
mecanic Gavril Chereji, cucerește tot 
mai mulțl aderenți. De nenumărate 
ori motocicliștii au luat startul în 
competiții cu caracter republican, în 
specia! la motocros. Mult apreciate 
de publicul din Cîmpia-Turzii sînt 
alergările motocicliste care au loc pe 
pista de zgură a stadionului local.

Mișcarea turistică are numeroși a- 
matori. Au fost organizate în ultima 
vreme excursii la Scărișoara, Băișoa- 
ra, Cheile Turtii, Bicaz și în alte 
locuri pitorești.

Și e firesc ca într-o asemenea aso
ciație sportivă, cu activitatea bogată 
și bine organizată, să se remarce ti
neri talentați cum sînt la box, fotbal 
(V, Duca este selecționat în lotul de 
juniori al țării pentru turneul 
U.E.F.A.), tenis de cîmp — Man Leti- 
ția e membră a lotului reprezentativ 
de tineret etc.

Toate ar fi însă bune, dacă consi
liul asociației sportive de la „Indus
tria Sîrmei“ s-ar ocupa permanent de 
dezvoltarea activității sportive de 
masă, însușindu-și propunerea mem
brilor săi de a organiza mai temeinic 
campionatele pe asociație la cit mai 
multe sporturi, din rîndul cărora să 
nu lipsească atletismul, gimnastica. 
După cum n-ar fi rău, ca într-un timp 
scurt, să se treacă la introducerea 
gimnasticii în producție — activitate 
ce ar permite unui număr mare de 
salariați să practice zilnic exerciții 
fizice.

Ieri, în campionatul de hochei pe 
gheață al țării noastre s-au disputat 
următoarele meciuri : Știința Cluj- 
Metalul Rădăuți 15—1 ; Steaua-Șurla- 
nul Sebeș 22—1 ; Știința București- 
Steagul Roșu Brașov 3—3 ; Voința 
Miercurea Ciuc-Tîrnava Odorhei 10—4.

întrecerile continuă astăzi, tot pe 
patinoarul „23 August", de la ora 9.

★
Cele 16 echipe calificate la turneul 

final al campionatului mondial de fot
bal au fost împărțite, prin tragere la 
sorți, în 4 grupe, astfel : GRUPA I : 
Uruguay, Columbia. U.R.S.S., Iugo
slavia ; GRUPA II-a ; Chile, Elveția, 
R. F. Germană, Italia ; GRUPA IlI-a : 
Brazilia, Mexic, Spania, R. S. Ceho
slovacă; GRUPA IV a : Argentina, R.P, 
Bulgaria, R. P. Ungară, Anglia.

Primele două clasate în fiecare gru
pă se califică pentru sferturile de fi
nală.

★
Peste 20.000 de spectatori au urmă

rit la Sao Paulo meciul de box pen
tru titlul mondial la categoria cocoș, 
între brazilianul Edei- Jofre și irlan
dezul John Caldwell. Pugilistul brazi
lian a obținut victoria prin K O. teh
nic în rundul 10.

★
Pe stadionul de iarnă din Praga s-a 

disputat cel de-al doilea meci de ho
chei pe gheață dintre echipele repre
zentative ale R. S. Cehoslovace și 
U.R.S.S. Victoria a revenit echipei 
gazde ou scorul de 3—2 (1,-0; 2—0; 
0-2).

*
Alergătorul Lothar Appier din echi

pa R. D. Germane continuă să ■ do
mine cea de-a 9-a ediție a Turului ci
clist al Egiptului. El a cîștigat și cea 
de-a 6-a etapă, disputată între El Ghi- 
zeh și Suez (135 km).

★
în meci retur contînd pentru „Cupa 

Africii“ la fotbal, echipa R.A.U. a în
vins cu scorul de 2—1 reprezentativa 
Ugandei.

a bolșevicilor împotriva menșevismu- 
lui, a consolidat victoria bolșevicilor.

P. Pospelov a arătat că în anii 
care au trecut de la conferința de la

Somalia irancczö liiptâ împotriva 
terorii colonialiste

MOGADISCIO 19 (Agerpres). — 
„Populația Somaliei franceze este 
hotărîtă să lupte pînă la victoria 
finală împotriva abuzurilor, opre
siunilor și persecuțiilor autorități- 
lor coloniale franceze“, se spune 
într-o declarație a Mișcării națio
nale din Somalia, in capitala So
maliei franceze, Djibouti, zilnic 
poți fi martor la maltratarea, pe
depsirea, torturarea și deportarea 
unor cetățeni pașnici. Numeroase 
trupe franceze au sosit pentru a 
întări detașamentele colonialiste. 
Adunările publice au fost interzise, 
iar locuințele cetățenilor perchezi
ționate.

Polone. în Polonia nouă, Partidul Muncitoresc Polonez a devenit forța conducătoare a oamenilor mtincii în lupta pentru vindecarea rănilor grele ale războiului, pentru înfăptuirea transformărilor revoluționar-democra- tice expuse în documentele programatice ale partidului după întemeierea sa.în decembrie 1948, Partidul Muncitoresc Polonez s-a unit, pe baza platformei marxlsm-leninls- mului, cu Partidul socialist polonez, formînd Partidul Muncitoresc Unit Polonez, care este astăzi forța conducătoare în lupta maselor muncitoare din Polonia pentru construirea Socialismului.în mersul său înainte pe calea vieții noi, socialiste, pe care șl-a ales-o, poporul polonez, bucurîn- du-se de sprijinul internaționalist al Uniunii Sovietice, de roadele colaborării tovărășești cu celelalte țări ale comunității socialiste, a obținut și obține realizări de seamă.Prin muncă însuflețită, el și-a refăcut în scurt timp țara distrusă în timpul războiului, a asigurat o dezvoltare rapidă a forțelor de producție. în anii puterii populare s-au înălțat puternice combinate siderurgice, numeroase întreprinderi industriale, centrale electrice; au fost create noi ramuri industriale; s-a dezvoltat considerabil industria construcțiilor de mașini, electronică, chimică.Prin dezvoltarea industriei constructoare de mașini s-a^ creat o puternică bază materială în vederea transformării socialiste a a- griculturii. Muncind cu hărnicie, țărănimea poloneză a ridicat producția medie la hectar, a dezvoltat sedtorul zootehnic. Rezultatele importante obținute în dezvoltarea economică și sporirea venitului național au dus la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Masele populare cele mai largi,

strîns unite în jurul P.M.U.P., al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Wladyslaw Gomulka, urmează cu încredere și însuflețire politica justă, marxist-leni- nistă a Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în prezent, oamenii muncii din Polonia muncesc cu abnegație pentru realizarea Directivelor Congresului al IlI-lea al P.M.U.P., a prevederilor planului cincinal 1961—1965, a cărui îndeplinire va face ca Polonia să cunoască un nou avînt pe calea înfloririi sale, a prosperității poporului.P.M.U.P. duce o politică de în
tărire a prieteniei sincere, frățești, cu popoarele marii Uniuni Sovietice și ale celorlalte țări socialiste, de solidaritate cu lupta clasei muncitoare de pretutindeni. împreună cu celelalte partide frățești din țările socialiste, P.M.U.P. militează pentru dezvoltarea prieteniei și întărirea unității și coeziunii lagărului socialist.P.M.U.P. și guvernul R. P. Polone promovează în mod consecvent o polit că de pace și colaborare internațională, militează pentru triumful principiilor coexistenței pașnice, Ele sprijină cu ho- tărîre istoricele propuneri ale U.R.S.S. cu privire la dezarmarea generală și totală, propunerile lentru lichidarea rămășițelor ce- ui de-al doilea război mondial șigenerală și totală, propune lentru lichidarea rămășițelor i ‘ ............................ ..... "uptă neobosit împotriva primej- ■ diei reînvierii militarismului german.Sub conducerea partidelor lor ' marxist-leniniste, popoarele romîn și polonez, țările noastre, au dez- ■ voltat în anii puterii populare și în- 1 tăresc tot mai mult prietenia lor ' frățească, cu adînci rădăcini în trecutul istoric, relațiile multila- •' terale și colaborarea, tovărășească, ’ spre binele nostru comun, în in- < teresul unității lagărului socia- 1 Hst. :Cu prilejul glorioasei aniversări ' a întemeierii P.M.P., comuniștii și , toți oamenii muncii din Republi- < ca Populară Romînă adresează 1 din toată inima comuniștilor și J oamenilor muncii polonezi urări < 'fierbinți de succes în nobila operă < de construire a socialismului, de J înflorire a patriei lor, în lupta < pentru pace. *

FILE DE 1ST ORIE
La o masă, într-unul din birou

rile uzinei de aparate de radio 
„Martin Kasprzak“ din Varșovia 
stau de vorbă cu un om det vîrsță 
mijlocie. Simplu, cu modestie, 
fostul partizan „Matek", azi ingi
nerul Witold Borowski, își dea
pănă amintirile. Este unul din cei 
50.000 de ostași ai Armiei Ludowa 
care, în anii războiului au dat. lo
vituri grele cotropitorilor fasciști.

Era în 1943... Avea 19 ani... Era 
muncitor la o întreprindere elec
trică. în fabrică luase ființă o or
ganizație a tineretului care activa 
sub îndrumarea Partidului Munci
toresc Polonez. A devenit membru 
al organizației. A început cu îm
părțirea presei ilegale, _ cu lipirea 
de afișe, apoi a participat la lupta 
armata. Mai întîi, la dezarmarea 
militarilor germani și „milițienilor" 
aflați în slujba hitleriștilor, după 
aceea la acțiuni directe de sabotare 
a transporturilor militare hitleriste.

Tovarășul Matek îmi arată cîteva 
fotografii.

Iată linia ferată de la o barieră 
a Varșoviei, unde străjuiește o tă
bliță pusă acum 10 ani cînd s-a 
sărbătorit un deceniu de la crearea 
P.M.P.... Aci, în aprilie 1944, o sec
ție a Uniunii tineretului luptător, 
în lupta cu hitleriștii, a aruncat în 
aer calea ferată.

Altă fotografie : fundamentul de 
beton al unui stîlp. în ziua de 
1 mai 1944 a fost aruncat în aer 
un stîlp de înaltă tensiune al liniei 
care aproviziona atelierele de căi 
ferate : circulația pe căile ferate a 
fost întreruptă 30 de ore. Muncito-

rit au fost liberi de 1 Mai. Sărbă
torirea zilei s-a făcut pe grupe, în 
ascuns.

Tov. Matek înconjoară cu dege
tul cercul alb desenat pe fiecare 
fotografie, lămurindu-mi amănun
țit acțiunile. Cîteva clipe urmăresc 
doar mina care azi rezolvă atîtea 
calcule inginerești, dar care ieri a 
știut să lovească dușmanul.

■ Viața tov. Matek a fost grea ca 
a tuturor luptătorilor, dar inima t-a

De la corespondentul 
nostru la Varșovia

fost încălzită de înflăcărată iubire 
de patrie, drumul vieții sale a fost 
călăuzit de ideile partidului mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare.

La multe acțiuni a participat tov. 
Matek. După insurecția armată din 
Varșovia a căzut în mîinile hitle- 
riștilor. A fost purtat prin 13 la
găre în Germania. După eliberare 
a lucrat în cadrele armatei cu gra
dul de maior. în 1952 și-a luat di
ploma de inginer. Și de atunci lu
crează aci în fabrică. De cîteva 
ori a fost ales secretar al organi
zației de partid.

îmi povestește că a propus și 
realizat trei inovații pentru mări
rea productivității muncii la con
fecționarea aparatelor de radio. 
Prima a și fost aplicată aducînd 
fabricii economii de 4 milioane de 
zloți.

Dintr-un plic, tov. Matek scoate 
o scrisoare și mă roagă s-o traduc. 
A ppirrțit-o nu de mult de la un 
tovarăș

— Cu
— Cu 

punde.
Aflu că tov. Matek și-a petrecut 

vara trecută concediul de odihnă la 
Mamaia, unde l-a cunoscut pe mun
citorul Alex. Popa.

— Trei săptămîni 
minunat la Mamaia, 
în viața mea... Ceea 
că s-a realizat acolo 
inima de bucurie.

•k
Varșovia, renăscută 

mai puternică și mai frumoasă de
cît ieri, acum e învestmîntată săr
bătorește. Steagurile roșii ale parti
dului și drapelul național flutură 
în bătaia vîntului. Peste tot dom
nește o atmosferă sărbătorească, 
aidoma marilor aniversări. Oame
nii muncii au întîmpinat aniversa
rea întemeierii Partidului Muncito
resc Polonez cu noi realizări în 
construcția socialistă, cu noi succe
se în producție.

Steagul de luptă al P.M.P. a fost 
preluat de Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, conducătorul încer
cat al oamenilor muncii din R. P. 
Polonă ; țelul pentru care a luptat 
cu abnegație P.M.P. se împlinește 
zi de zi.

GH. GHEORGHIȚA

din Constanța, 
ce ocazie ? — întreb, 
ocazia prieteniei. îmi răs-

am petrecut 
Ca niciodată 
ce am văzut 
mi-a umplut

din cenușă,

pe fluviul Enisei se va construi

Cea mai mare hidrocentrală 
din lume

Ciprioții spun NU 
bazelor engleze pentru 

rachete

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
Pe marele fluviu siberian E- 
nisei au început lucrările de 
pregătire pentru construirea 
uriașei hidrocentrale de la 
Saianî, care va fi cea mai

mare din lume. Puterea ei 
va fi de 5.000.000 kW., adică 
cu 500.000 kW mai mare 
decît puterea giganticei hi
drocentrale de la Bratsk pe 
fluviul Angara.

(Agerpres)

Mîine, in sala» Floreasca

11(11, la care participă echipele ti
rajelor Magdeburg (R.D. Ger
mană), Budapesta (R.P. Ungară), 
Skoplje (Iugoslavia) ți București 
(cu două forrhafii).

Duminică sînt programate urmă
toarele întîlnlri : ora 18,15 : Bucu
rești (juniori) — Budapesta ; ora 
19,30 : București (seniori) — Mag
deburg.

I. DUMITRIU

incaps „Cupa orașului București66 ia handbal

Sala sporturilor de la Floreasca, 
complet reamenajată, își va des
chide din nou ușile duminică 
seara odaia cu desfășurarea prime
lor înfîlnlri din cadrul celei de-a 
4-a ediții a competiflei masculine 
de handbal în 7 „Cupa orașului 
București“. Amatorii de sport din 
Capitală așteaptă cu deosebit in
teres desfășurarea acestei compe-

Industria siberiana, care 
se dezvoltă într-un ritm ver
tiginos, valorificarea resur
selor naturale din această re
giune, necesită an de an 
cantități tot mai mari de e- 
nergie electrică. Sistemele 
energetice ale Krasnoiarsku- 
lui, Irkutskului, Novosibirs- 
kuiui, Kemerovului, Altaiului 
și altele vor fi legate într-un 
sistem energetic unic al Si
beriei Centrale, la care va 
fi racordată și hidrocentrala 
de la Saianî.

Baza sistemului energetic

unic al Siberiei Centrale o 
va constitui uriașa magis
trală care va uni toate cen
tralele electrice pe distanța 
dintre Irkutsk și Omsk. Prima 
linie de înaltă tensiune de 
500 kilovolfi va fi terminată 
pînă la sfîrșitul septenalului 
Apoi va fi construită încă o 
linie de aceeași capacitate. 
In anul 1980 numai Siberia 
va da circa 760.000.000.000 
kWh de energie electrică, 
adică mai mult decît produc 
In prezent toate centralele 
electrice din S.U.A.

In prezent au 
început la Sa
ianî lucrări pre
gătitoare : se 
forează gheața 
fluviului, spe
cialiștii iau 
probe, studiind 
rocile din al
bia iluviului : 
In fotografie : 
un aspect al 
lucrărilor pre
gătitoare.

NICOSIA 19 (Agerpres). — Popu
lația din Cipru este profund neli
niștită de știrile apărute în presa 
locală anunțînd că la Capul Greco 
a început construcția de baze en
gleze pentru rachete.

După cum informează ziarul 
„Haravghi", locuitorii satului Aia- 
Napa de la Capul Greco au adre
sat președintelui Makarios un me
morandum în care își exprimă în
grijorarea pentru faptul că „mașini 
ale morții au fost amplasate în a- 
propierea caselor noastre". In me
morandum se arată că construcția 
unor asemenea baze amenință în
săși existența Ciprului în caz de 
război. Autorii memorandumu’ui 
cheamă pe Makarios „să ceară în
cetarea construcției de noi baze“.

Opoziția șl-a «primat neîncrederea 
lață de Întreaga politica a guvernului grecATENA 19 (Agerpres). — Opoziția greacă a început o luptă hotărîtă în parlament împotriva guvernului Karamanlis și a majorității sale. La 16 ianuarie, Uniunea democrată de stînga și partidul național agrar, precum și „Uniunea de centru" au pus în parlament problema încrederii în guvernul Karamanlis, acu- zîndu-1 de complicitate la falsificarea alegerilor parlamentare din 29 octombrie 1961, în interpelarea

partidului E.D.A., guvernul este a- cuzat că „a înăbușit în mod criminal" voința poporului în alegerile parlamentare prin fraude și violențe și că și-a însușit în mod ilegal puterea în interesul statelor străine și a oligarhiei din Grecia prin samavolnicii și încălcarea oricăror principii ale vieții de stat. Opoziția și-a exprimat neîncrederea față de întreaga politică a guvernului.
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înEca ; Mari acțiuni populare
in sprijinul revoluției cubane

IN PARTIDELE COMUN iSTE Șl MUNCITOREȘTI

BAMAKO 19 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 19 ianuarie, după încheierea 
vizitei în Republica Mali a lui A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
fost dat publicității un comunicat 
comun.

în legătură cu convorbirile dintre 
A. I. Mikoian și președintele Repu
blicii Mali, Modibo Keita, se arată 
că cele două părți au constatat cu 
satisfacție că colaborarea dintre 
U.R.S.S. și Republica Mali se dez
voltă pe baza principiului egalității 
depline, avantajului reciproc, res
pectării suveranității și neameste
cului reciproc în treburile interne.

In domeniul politicii intemaționa-

le cele două părți și-au reafirmat 
devotamentul față de cauza păcii 
și securității în întreaga lume. Ele 
și-au exprimat convingerea că ță
rile africane și asiatice neangajate 
aduc o contribuție pozitivă la lupta 
comună a popoarelor împotriva 
lonialismului, neocolonialismului 
a tuturor formelor imperialiste 
asuprire, întărind în felul acesta 
gărul păcii.

co
și 

de 
la-

★

(Agerpieâ). — La 
I. Mikoian a sosit 
vizită oficială, ca

19 
în 

in-

RABAT 19 
ianuarie, A. 
Maroc într-o 
vitat al regelui Hassan al II-lea.

Ziarele marocane acordă o mare 
atenție vizitei în țară a înaltului 
oaspete sovietic.

■0*0 .......... .

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — în întreaga Americă Latină au Ioc mari acțiuni populare de protest împotriva apropiatei conferințe a miniștrilor Afacerilor Externe ai Organizației Statelor Americane. La 17 ianuarie, din capitala Uru
guayuiui a plecat spre Punta del Este, orașul care va găzdui conferința, prima coloană a tineretului Uruguayan participant Ia „marșul patriotic” de 150 km. Participanții 
Ia marș purtau numeroase pancarte 
pe care era scris : „Cuba da, yankeii 
nul”, „America Latină da, yankeii 
nul”, precum și portrete ale con
ducătorilor revoluției cubane.înaintea începerii mitingului, care a avut loc în piața Universității, o mare coloană de mașini 
purtînd pancarte pe care era scris 
„Solidaritate cu Cuba” a străbătut 
străzile capitalei uruguayene. „Acest marș, a declarat la miting Jüan Antonio Trimboli, membru al comitetului de organizare a marșului patriotic, este reacția poporului Uru
guayan față de conferința O.S.A. în
dreptată împotriva Cubei. Popoarele 
latino-americane nu vor ceda nici
odată în fața imperialismului ame
rican”.

în capitala republicii Chile, Santiago, sute de studenți chilieni, 
scandînd „Cuba da, yankeii nu!”, 
au manifestat în fața Serviciului 
de informații al S.U.A. și au arun
cat cu pietre în ferestrele clădirii.în Brazilia, președintele Uniunii naționale a studenților din Brazilia, Aldo Arantes, împreună cu 60 de fruntași ai organizațiilor studențești din întreaga țară, l-au vizitat pe președintele țării, Joao Goulart, și l-au chemat să nu aprobe nici o moțiune a O.S.A.'care ar prevede o intervenție în Cuba.în orașul La Plata din Argentina au avut loc manifestații de. sprijin față de Cuba, iar la Buenos Aires, Comitetul național argentinian de solidaritate cu revoluția cubană a difuzat un manifest în care con
damnă complotul imperialist împo- pany” vor avea loc greve în semn 
triva Cubei și cheamă guvernul țării de protest împotriva conferinței, 
să respecte principiile neinterven
ției și dreptului popoarelor la auto
determinare.

Cunoscutul activist pe tărîm ob
ștesc din Mexic, Lombardo Toleda
no, a declarat: „Dacă conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe va acțio
na în conformitate cu normele drep-

Populația din Montevideo, ca
pitala Uruguayuiui, demonstrează 
pe străzi în sprijinul revoluției 
cubane.

tului Internațional și Carta O.N.U. 
și cu tratatele in vigoare în pre
zent între țările americane, ea ar 
trebui să pună pe banca acuzaților 
guvernul Casei Albe și nu guvernul 
Cubei“.Federația unită a muncitorilor de pe plantațiile de banane din Costa 
Rica a anunțat că la 22 ianuarie (data deschiderii conferinței de la Punta del Este — N.R.) pe toate 
plantațiile aparținînd societății 
nord-americane „United Fruit Com-

Cauza pentru care a luptat 
Patrice Lumumba este invincibilăMOSCOVA 19 (Agerpres).— TASS, prezentanții tineretului din Congo, 
Imaginea eroului Patrice Lumumba 
trăiește în inimile noastre și ne 
cheamă la luptă pentru libertate și 
independență națională — au declarat la 18 ianuarie reprezentanții tineretului din 60 de țări ale lumii, studenții Universității prieteniei popoarelor „Patrice Lumumba“. Ei au organizat un miting consacrat Săptămînii de solidaritate cu poporul Congoului și primei comemorări a fioroasei asasinări a eroului poporului congolez.Prin viața și lupta sa, Patrice Lumumba ne-a luminat calea spre libertate, a declarat Elamelo Christian, student din Congo.Profesorul Serghei Rumianțev, rectorul universității, a arătat că 
cauza pentru care a luptat Patrice 
Lumumba este invincibilă.Toți vorbitorii au subliniat că 
în Lumumba, mișcarea revoluționa
ră din Africa a căpătat un nou tip 
de luptător pentru libertate, un 
conducător al maselor populare, un 
,om de stat curajos și principial.Cu dispreț și mînie au vorbit re-

Algeria, Maroc, Mali, Camerun despre Chombe, cu ajutorul căruia imperialiștii încearcă din nou să scindeze unitatea Congoului, să înăbușe forțele progresiste ale acestei țări.
Rezultatele întî nirii 

celor trei prinți laoțieni 
la Geneva

MONTEVIDEO — (------- ; “ ’tetul Central al Partidului Comunist din Paraguay a publicat în __ _ „„ .........ziarul „Popular" o declarație con- ficial și împăciuitorist — se spune COI11CpUp1},Oc Congresului al mai departe în declarație — punc- ÄAll-lea al P.C.U.S. cțe vedere potrivit căruia poz;-Acordindu-se o mare atenție ana- ția regimului lui Hodja ar fi dor. lizei poziției greșite a conducători- . .. . .. ...lor Partidului Muncii din Albania, în declarație se spune :„în numele C.C. al Partidului Comunist din Paraguay ne exprimăm totalul nostru dezacord și indignarea față de politica actualei conduceri a partidului conducător din Albania în frunte cu Hodja, pentru că această politică este îndreptată în mod conștient spre ațîțarea „războiului psihologic", ca parte componentă a „războiului rece“, pentru că propaganda antisovietică a lui Hodja înseamnă a pune paie pe focul campaniei antisovietice".C.C. constată că în America Latină calomnia antisovietică a lui Hodja este folosită de pe acum ca o completare la ,;turbata campanie. anticomunistă și antisovietică care ajută trusturilor și generalilor americani să creeze atmosfera necesară pentru o nouă agresiune împotriva Cubei.în loc să se situeze în frontul comun împotriva- pericolului unui atac imperialist, grupul lui Hodja s-a încadrat de fapt în campania antisovietică < subminarea unității lagărului cialist“.Nu încape nici o îndoială că conducătorii albanezi au rupt cu Declarația semnată de 81 de partide comuniste și muncitorești în anul 1960 în care au fost formulate bazele teoretice și programatice ale marxism-leninismului pe scară internațională. Aceasta înseamnă că grupul lui Hodja în mod conștient

(TASS). Corni- s-a izolat și s-a ridicat împotriva riidului mișcării comuniste.Trebuie respins ca fiind super-
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Din modul de viafă american

Cuba va participa la Punta del Este 
ca acuzator al imperialismului

f.oiivorDircii lui fidel Castro cu delegații la sesiunea 
Comitetului Executiv al 0.1.1

(Agerpres), — Too-
Havana au publicat

HAVANA 19 
te ziarele din 
textul convorbirii lui Fidel Castro 
cu delegații ia sesiunea Comitetu
lui Executiv al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor care și-a înche
iat lucrările în capitala Cubei.

Răspunzînd ta întrebarea referi
toare la caracterul revoluției cuba
ne, Fidel Castro a subliniat că 
această revoluție n-a fost niciodată 
o revoluție a burgheziei și a cla
selor privilegiate, ci a fost revolu
ția poporului exploatat, revoluția 
oamenilor muncii.

La întrebarea care va fi poziția 
Cubei 1a viitoarea conferință de ta 
Punta del Este, Fidel Castro a spus 
că poziția Cubei este clară : apă
rarea dreptului popoarelor la auto
determinare, apărarea suveranității 
naționale a popoarelor și statelor 
din America Latină. Conferința de 
la Punta del Este reprezintă o bă
tălie a imperialismului împotriva 
dreptului popoarelor la autodeter
minare, împotriva suveranității sta
telor latino-americane.

La conferința de la Punta del 
Este, a continuat Fidel Castro, Cuba 
va participa nu ca acuzat, ci ca a- 
cuzator al politicii agresive a im
perialismului american și a lachei
lor lui. Lupta popoarelor lumii pen
tru eliberarea și independența lor, 
opinia publică mondială, solidarita
tea internațională crescîndă cu 
Cuba și noul raport de forțe în lume, 
a spus Fidel Castro, restrîng acțiu
nile imperialismului.

Răspunzînd 1a întrebarea dacă 
Cuba intenționează să reducă pro
ducția de zahăr, Fidel Castro a 
spus că acest lucru nu este nece
sar deoarece toate produsele țării 
au piața garantată în țările socia-

liste, cu care Cuba face comerț re
ciproc avantajos. In acest domeniu 
Cuba nu are nici un fel de proble
me, a subliniat el.

Fidel Castro a acordat o atenție 
deosebită problemei coexistenței 
pașnice și luptei de clasă. Lupta 
pentru coexistență pașnică, a spus 
el, nu este o problemă de tactică. 
Coexistența pașnică este vital ne
cesară omenirii.

Business legal
NEW YORK 19 (Ager

pres). — Directorul Bi
roului Federal de Inves
tigații, Edgar Hoover, a 
declarat la 18 ianuarie că 
In ultimii zece ani numă
rul Infracțiunilor de mare 
amploare săvîrșife în 
S.U.A. s-a dublat aproape, 
în S.U.A. crește deosebit 
de rapid numărul jafuri
lor comise de tineri. In
fractorii minori din S.U.A. 
săvîrșesc aproximativ 60 
la sută din numărul total 
al furturilor și jafurilor.

Hoover a scos în evi- 
denfă „noile tendințe“ 
din activitatea gangsteri
lor americani. Boss-ii in
fracțiunilor organizate,

~ -5 » -3 ■

din.,, infracțiuni organizate
Hoover în ziarul pe urma operațiunilor lor 

ei au putut 
să-și aranjeze un business 
legal. Acum ei pot să 
exercite presiuni asupra

scrie
„New York World Tele- frauduloase, 
gram and Sun“, nu mai 
trebuie să se ascundă. 
Datorită veniturilor uriașe 
pe care le-au obținut de guvernului și patronilor.

GENEVA 19 (Agerpres). — Cei trei prinți laoțieni s-au întîlnit la 18 și 19 ianuarie și au avut un schimb de păreri în legătură cu reglementarea problemei laoțiene. După întîlnirea de vineri, prințul Suvanna Fumma a declarat presei că un guvern de unitate națională va fi format foarte curînd în baza acordurilor realizate anterior lă în- tîlnirile de la Zürich și Hin Hop. El a arătat că acest guvern va cuprinde 18 membri. Portofoliile ministeriale vor fi repartizate astfel : zece vor reveni părții conduse de Suvanna Fumma, patru Partidului Neo Lao Haksat și patru grupului de la Savannaket. Suvanna Fumma va deveni prim ministru al guvernului național de coaliție, iar celelalte două părți vor avea cîte un vicepreședinte al consiliului.Trebuie remarcat că Boun Oum, reprezentantul grupului de la Savannaket, a condiționat acordul său definitiv față de formula pusă la punct vineri de aprobarea pe care ar urma, chipurile, să o primească din partea „părții sale“ asupra renunțării la pretențiile de a deține în guvernul național de coaliție portofoliile apărării și afacerilor interne.

o chestiune de divergențe ideologice parțiale. Aici este vorba de o ruptură ideologică și efectivă de marxism-leninism și de mișcarea comunistă.în continuare, în declarație spune dacă imperialiștii nerozie criminală U.R.S.S., această solda în mod inevitabil cu nimicirea definitivă a sistemului capitalist. Omenirea ar fi nevoită să meargă pe o cale extrem de costisitoare pentru a repurta victoria socialismului mondial. Calea pe care a trasat-o Consfătuirea din anul 1960 este preferabilă pentru popoare și revoluție. Aceasta este calea luptei pențru pace și dezarmare, pentru eliberarea popoarelor coloniale și dependente, inclusiv a poporului nostru.Una din condițiile cele mai importante ale succesului în dezvoltarea mișcării revoluționare inter- ■ naționale este neclintita unitate de acțiune a statelor socialiste și a partidelor clasei muncitoare. De a- ceea, nu pot vorbi despre revoluție acei care subminează unitatea mișcării marxist-leniniste. Nu pot fi adevărați revoluționari-comuniști acei care nu știu șă subordoneze interesele lor personale intereselor generale ale revoluției mondiale .în numele Comitetului Central al Partidului declarația Creydit și
------------o «o------------

Masuri de persecutare a €♦ 
dm SÀ A>

că în . actualelearȘi aventură
se condiții comite o ataca s-arar

care are drept scop ' " “ " ‘ 1 so-

Comunist din Paraguay, a fost , semnată de Oscar Obdulio Barthe.
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De ce a fost expulzat 
englezul Felix...
DAR ES SALAM 19 (Ager

pres). — „Africanii din Tanga- nica nu vor tolera niciodată să fie umiliți în propria lor țară după ce și-au dobîndit prin luptă independența“, a declarat pri
mul ministru al statului Tanga- 
nica, J. Nyerere, la 16 ianuarie, 
cînd a făcut cunoscut că guvernul său a ordonat expulzarea proprietarului unui hotel britanic din ~ insultat oraș.

După cum 
es Salam, la 
nuarie, primarul acestui oraș, 
membru în Parlamentul african 
al statului Tanganica, precum 
și alte oficialități africane au fost dați afară dintr-un hotel de către proprietar, englezul Felix Arensen, numai pentru faptul că erau negri.

Dar pe es Salam primarul
se anunță 
începutul

care l-a acestui
din Dar 
lunii ia-

Ziarele și agențiile de presă oc
cidentale continuă să relateze amă
nunte despre înverșunarea cu care 
s-au desfășurat negocierile de 1a 
Bruxelles dintre reprezentanții celor 
șase țări din „piața comună“ (Fran
ța, Germania occidentală, 
Belgia, Olanda 
Se menționează, 
lucrările 
ies 
că 
zut ; 
fi trebuit 
cembrie 1961, dar acest prim ter
men nu a putut fi respectat, ceea 
ce a dat naștere unor comentarii 
ironice chiar în presa occidentală ; 
ta reluarea discuțiilor, după anul 
nou, negociatorii au intrat repede 
într-o nouă „criză de timp“ deoarece 
reprezentanții italieni trebuiau să 
plece cel mai tîrziu 1a 14 ianuarie 
în vederea apropiatului qongres al 
partidului guvernamental din Italia ; 
ultimele două zile de luoru s-au pre
lungit vineri pînă după orele 1 
noaptea, iar sîmbătă'— pînă-în zo-' 
rii zilei de duminică. Rezultatul fi
nal al dezbaterilor n-a fost anun
țat decît în ziua de 14 ianuarie, la 
orele 3,15 dimineața. în sfîrșit, ten
siunea ta mesele de lucru a fosl 
atît de mare îneît a dus pur și sim
plu 1a leșinul a doi experți și la 
vizibila istovire fizică a celorlalți.

După cum s-a anunțat, dezbate
rile atît de grele de 1a Bruxelles 
s-au încheiat, din punct de vedere 
formal, prin nașterea cu forcepsul 
a unui acord. Aceasta permite 
unora dintre adopții „pieței comu
ne" i ” ‘
dea de camuflaj peste contradicții
le care clocotesc în interiorul aces
tei organizații monopoliste interna
ționale și al eșalonului ei superior, 
coaliția atlantică. Dar. entuziasmul 
oamenilor politici și al comentato
rilor de presă burghezi din Occi
dent este departe de a. fi general. 
Căci acordul de ta Bruxelles poar
tă în mod vizibil pecetea tuturor 
tranzacțiilor ce intervin între gru
pările și țările imperialiste : nesta- 
bilitate, izvor al unor noi ciocniri 
de interese între rechinii capitalu
lui monopolist, a unor noi și grele 
sacrificii impuse oamenilor muncii.

în articolul ,economistului fran
cez Jacgues Kahn, publicat în nu-
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pildă, că 
1a Bruxel- 
zile, adi- 

prevă- 
ele ar
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durat 23

peste 1
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să se încheie 1a 31 de-

merele 5406 și 5407 aie ziarului 
„Scînteia“, s-a arătat despre ce era 
vorba 1a Bruxelles. Trebuiau armo
nizate politicile agrare ale celor 
șase membri ai „pieței comune" și 
îndeosebi trebuia convinsă Germa
nia occidentală să înlocuiască im
portantele ei achiziții de produse 
agrare din țările aflate în afara 
„pieței comune“, ca achiziții din ță
rile membre ale acestei formații, 
printre care în primul rînd Franța. 
Guvernul francez făcea din realiza.
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WASHINGTON 19 (Agerpres). - Agenția Associated Press relatează că, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al S.U.A., vor fi retrase pașapoartele tuturor comuniștilor americani. Această nouă măsură, luată în baza legii reacționare McCarran, vine să completeze o măsură anterioară care interzicea eliberarea de noi pașapoarte membrilor Partidului Comunist. Agenția precizează că vor fi retrase într-o primă acțiune pașapoartele a 20— 30 dintre cei mai cunoscuți membri ai Partidului Comunist, iar pe urmă, noua măsură va da dreptul funcționarilor Departamentului de Stat să anuleze pașapoartele a încă 500—600 de persoane bănuite de „afiliere comunistă“. în același timp, așa cum anunță agențiile americane de presă, la Washington continuă pregătirile febrile pentru alcătuirea actelor de acuzare împotriva diferiților conducători ai Partidului Comunist care au refuzat să se înregistreze în baza legii1 McCarran. Coresponden

ții de presă, care probabil cunosc planurile Ministerului de Justiție, emit părerea că chemarea în fața „Marelui juriu federal" a redactorilor ziarului „The Worker“ este în legătură directă cu strîngerea așa-ziselor „probe" împotriva membrilor Partidului Comunist în vederea deschiderii, la 1 februarie, a procesului intentat în baza, legii McCarran împotriva celor care au refuzat să declare autorităților a- merictțne apartenența lor la Partidul Comunist.într-o petiție adresată de către Partidul Comunist instanțelor judiciare din Washington se arată că comuniștii vor refuza în continuare să se înregistreze conform legii McCarran întrucît aceasta ar supune pe membrii de. partid la persecuții din partea autorităților.
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bandă de tineri pentru a le lua armele cu care au 
tras pe stradă.

Bugetul Slatelor UnHe 
o povară pe umerii poporului american
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rea unui acord în această proble
mă o condiție indispensabilă pen
tru trecerea întregului mecanism al 
„pieței comune", bazat în principal 
pe reducerea treptată a taxelor va
male în relațiile comerciale dintre 
țările membre, 1a o nouă fază 
aplicare.

Reprezentanții vest-germani 
refuzat multă vreme să cedeze
rerilor franceze în această privin
ță, iar în articolul mai .sus citat s-a 
arătat de.ee: condițiile existente 
pînă în prezent au permis econo
miei vést-germane să-și asigure im
portante piețe externe pentru plasa
rea produselor ei industriale, a că
ror contra partidă o formau impor
turile sale agricole. . Mai era însă 
și un alt motiv : în Germania occi
dentală funcționează un sistem de 
protejare a propriei producții agra
re în. fața concurenței străine. A- 

să lașe pentru moment g per-,., ceastă protecție se realizează prin 
subvenții acordate (dintr-un fond 
provenit din buzunarele consumato
rilor) pentru menținerea prețurilor 
de achiziție a cerealelor pe piața 
internă 1a un nivel superior celui 
existent în Franța și în alte țări ale 
„pieței comune“. Francezii cereau 
înșă ca Bonnul să desființeze a- 
cest sistem pentru ca producția a- 
giară franceză, italiană, olandeză 
etc. să poată concura în condiții de 
egalitate cu cea vest-germană pe 
propria piață a acesteia din urmă.

Este 
dicate 
gheze 
după 
la '

semnificativ că osanalele li- 
în unele cercuri politice bur- 
din Franța „pieței comune" 
încheierea tratativelor de 

Bruxelles sînt dublate de

o anumită rezervă. Astfel, mi
nistrul francez ai agriculturii, Pi
sani, principalul negociator ai 
Franței 1a Bruxelles, a decla
rat, prudent, că acordul realizat nu 
va avea consecințe simțitoare ime
diate pentru agricultura franceză. 
O declarație rezervată, sub benefi
ciul unei mai complete examinări 
a înțelegerilor stabilite la Bruxelles, 
a făcut și președintele Federației 
agricultorilor din Franța. Prudența 
în acest domeniu este inspirată 
francezilor de experiența însăși a 
vieții. Acordul de 1a Bruxelles este 
supus ratiiicării de către țările care 
l-au încheiat, iar criteriul lui suprem 
de apreciere îl va constitui, de fapt, 
aplicarea lui practică. în fond, Ger. 
mania occidentală și-a mai luat și 
în trecut angajamentul de a face a- 
chiziții agrare în Franța, dar acest 
angajament a rămas pe hîrtie.

între timp, primirea făcută în 
Germania occidentală a veștilor dé 
ta Bruxelles nu a fost deloc entuzias
tă. îndeosebi în rîndurile țăranilor 
vest-germani se răspîndește, după 
cum a recunoscut postul de ra
dio Paris, o stare de îngrijorare 
și frămîntare. Surse germane se ex
primă pe de altă parte în termeni 
cu mult mai tari 1a adresa guver
nului de la Bonn, vorbind deschis 
despre o adevărată trădare comisă 
de acesta în dauna intereselor ță
rănimii vest-germane. Este de pre
supus că episodul de 1a Bruxelles 
va întări criticile tot mai virulente 
pe care o parte din opinia publică 
vest-germană le adresează lui Ade
nauer. Substanța criticilor amintite 
o constituie repetatele concesii pe 
care acesta le anunță în favoarea 
puterilor occidentale, angajîndu-se 
ba să sprijine dolarul american și 
lira engleză, aflate în dificultate, 
ba să insufle o anumită cantitate 
de oxigen industriilor din cele 
două țări prin comenzi de arma
ment, ba să ofere, ca în cazul de 
față, debușee agriculturii din Fran
ța și celelalte țări ale „pieței comu
ne“, toate acestea pentru a-și asi
gura în schimb sprijinirea de către 
Occident, în cadrul „războiului 
rece“, a poziției sale negativiste, 
absurde și șubrede în chestiunea 
Berlinului occidental și în relațiile 
generale cu țările socialiste.

A. CERNEA

WASHINGTON 19 (Agerpres). — La 18 ianuarie președintele S.U.A., Kennedy, a prezentat Congresului mesajul asupra bugetului, primul proiect de buget alcătuit de guvernul său pentru anul financiar 1962— 1963, care începe la 1 iulie.Bugetul prevede la capitolul cheltuieli cifra record de 92.500.000.000 dolari. Astfel, cheltuielile naționale ale S.U.A. vor înregistra o creștere de aproximativ 3.500.000.000 dolari față de actualul exercițiu financiar.Din această sumă 52,7 miliarde dolari sînt alocați pentru scopuri militare .Paralel cu întărirea continuă a forțelor strategice, care se

rile sociale se reduc cu 191 milioane dolari în comparație cu exercițiul financiar 1961—1962, în special prin încetarea acordării de ajutoare de șomaj persoanelor care au rămas fără lucru de multă vreme.După presupunerile guvernului, excedentul veniturilor asupra cheltuielilor urmează să se ridice la 500 milioane dolari. Cercurile oficiale americane nu menționează însă faptul că aceste „prevederi pe hârtie", cum le califică unii congresmeni, se bazează în cea mai mare parte pe sporirea impozitelor percepute de la populație.bazează pe arma nucleară, o aten---------ție deosebită se acordă creării de unități militare speciale pregătite pentru a fi trimise în alte țări în vederea așa-numitelor războaie „locale" și reprimarea popoarelor care luptă pentru independență națională.După cum se arată în mesaj, Statele Unite acordă în prezent ajutor militar unui număr de peste 40 de țări. Pe exercițiul financiar 1962—1963, pentru „ajutorarea“ altor țări se alocă 1,4 miliarde dolari.O parte din cheltuielile bugetare este alocată așa-zisului „ajutor economic" pentru străinătate concretizat în planuri ca faimoasa „alianță de po- alte planuri menite să înrobească sta-pentru progres", respinsă poarele latino-americane, șitele slab dezvoltate.Bugetul pe anul 1962—1963 prevede nici un fel de măsuri nu constructive care să ușureze situația milioanelor de șomeri. Cheltuielile guvernului federal pentru asigură-
Scurte știri

CONACRY. Expoziția comercială- 
industrială sovietică care s-a des
chis în urmă cu aproximativ două 
săptămîni în Republica Guineea se 
bucură de mult succes. Pînă acum ea 
a fost vizitată de peste 80.000 de oa
meni.

WASHINGTON. Agenția americană 
Associated Press anunță -că la 18 ia
nuarie S.U.A. au efectuat o nouă ex
plozie subterană cu arma . nucleară. 
Această explozie este cea de-a 10-a 
efectuată din actuala serie de expe
riențe nucleare. Explozia nucleară 
subterană a avut loc pe poligonul ex
perimental din deșertul Nevada.

KUWEIT. La 17 ianuarie conducă
torul Kuweit-ului, șeioul Abdullah As- 
Salim As-Sabah, a dat publicității un 
decret ou privire la formarea primu
lui său cabinet. Cabinetul este alcă
tuit din 14 persoane din care 11 mi
niștri sînt membri ai familiei șeicu- 
lui. Potrivit decretului, șeicul Kuweit
ului devine totodată șeful statului și 
prim-mînistru.

"ta șfi

Studentul american Roy Iacobsen 
străbate țara cu o „cutie poștală a 
păcii“ în .care se cere dezarmarea to
tală.

Nouă lovitură de stat 
Dominicană

Reacția cercurilor oficiale din 
Unite
ferii au dai apoi ordinul ca baza să 
fie încercuită de o unitate blindată. 
Ceilalți ofițeri și pilofi ai bazei s-au ală
turat acestei aejiuni care a menfinut pe 
foștii membri ai Consiliului de Stat, 
cu excepfia lu! Balaguer și Echevarria. 
Președinte al consiliului a fost ales Ra

tei Bonnely, iar în 
locul lui Balaguer a 
fost numit dr. Read 
Cabral.

„Auforităfile ofi
ciale din S.U.A. au 
declarat că conside
ră noua contralovi- 
tură din Republica 
Dominicană ca fiind , 
mai acceptabilă 
pentru S. U. A.“ 
transmite corespon
dentul din Washing
ton al agenfiei 
Reuter.

Fără a cunoaște, 
deocamdată, orien
tarea politică a noii 
conduceri domini
cane, apare limpe
de că .S.U.A. încear
că, în ajunul con
ferinței de la Pun
ta del Este, să 
orienteze pe făga
șul dorit de ele 
noul guvern a! Re
publicii dominicane.

8*3

în Republica
Echevarria a fost arestat • 

Statele
SANTO DOMINGO 19 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță că la 19 
ianuarie în Republica Dominicană s-a 
produs o nouă lovitură de sfat.1 Ofițeri 
din aviația dominicană au arestat la 
baza aeriană San Isidro pe generalul 
Rodriguez Echevarria ș! suita sa.

MONOPOLISTUL : Ca să nu se spună cg înâ c. es- 
isc în treburile Republicii Dominicane, prefer să... 
observ de la distanță!... (desen de V. TIMOC)
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