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gospodărie fruntașă

V. VÎNTU

(Continuare în pag. V-a)

program de pompare a apei din sur
sele subterane. Echipe de interven
ție lucrează intens la deblocarea de 
zaiuri (blocuri de gheață) a Dîmbo
viței în apro-piere de Arcuda.

Oameni bine calificați 
la locurile cheie

(Foto : M. Andreescu)

Club pentru mineri
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AL. BUDUREANU 
directorul G.A.S. Hălchiu 

regiunea Brașov

precum 
sfaturl- 
să ia 
sarcina

Și In ziua de 1 februarie, cursuri
le școlilor de cultură generală și 
profesionale, precum șl învățămîn- 
tul preșcolar, sint suspendate în ora
șul șl regiunea București și în cele
lalte localități unde viscolește.

284 porcine. Recoltele de 
plante tehnice și furajere, 
și producțiile de lapte, câr
âit crescut neîncetat, ajun- 
anul trecut la 3221 kg. grîu 
aproape 25.000 kg. cartofi

CRAIOVA (co
resp. .„Scînteii"). — 
Zăpada si viscolul 
din ultimele zile au 
îngreunat nu numai 
mișcarea vînatului, 
dar și a vînători- 
lor pe cîmp și în 
pădure. Ieri, 31

Peste cîteva Zile, 
tineretul univer
sitar va intra 
în vacanță. în sta-

Terenurile și ferme
le fostei gospodării 
agricole de stat 
Secuieni, precum și 
ale centrului școlar 
agricol de la Tri- 
feșfi au trecut la 
'stațiunea ' experi
mentală,

Acesta este unul din „secretele" 
succeselor noastre. Fără oameni ca
lificați, pricepuți și conștiincioși, 
care să pună tot sufletul pentru ca 
rezultatele gospodăriei să fie me
reu mai bune, nu se pot obține suc
cese însemnate.

Ținînd seama de aceasta, condu
cerea gospodăriei, sub îndrumarea 
atentă a organizației de partid, a 
căutat ,să permanentizeze cadrele, 
să le îmbogățească cunoștințele de 
specialitate, să le educe. Și trebuie 
spus că datorită muncii de zi cu 
zi a comuniștilor, care îndeosebi

CLUJ (coresp. „Scînteii“)- — în 
cartierul dintre străzile Libertății 
și Ion Rațiu din orașul Turda, unde 
în ultimii ani s-au ridicat noi blocuri 
de locuințe pentru muncitorii și sa- 
lariații din acest centru industrial, 
se află în construcție alte clădiri, 
în prezent se lucrează la 4 blocuri 
care totalizează 106 apartamente.

La Cîmpia Turzii au început lu
crările la toate blocurile de locuințe 
care se construiesc în acest an.

Ill _ n i-j -.. î leă Prahovei își
% 1L L 3] \j vor PetTece 0 va‘ 
W-sULriLMlJ^ canță frumoasă a- 

proape 5.000 de 
studenți.

Conducerile instituțiilor de învă- 
țămînt superior și. asociațiile stu
denților, cu sprijintil organizațiilor 
U.T.M., au alcătuit programe care 
prevăd excursii, șeri:'■ çiiïtüral-edu- 
cative, întîlriiri. ale tineretului uni
versitar cu oameni de știință și cul
tură, activiști de partid și: de stat, 
care vor vorbi studenților despre 
probleme actuale ale politicii in
terne și internaționale, ale, științei 
și .culturii etc. Sint; programate 
pentru fiecare seară spectacole ci
nematografice sau teatrale, reuni
uni tovărășești. Cele niai bune 
formații artistice studențești, prin
tre care brigăzile artistice ale In
stitutului de construcții din Bucu
rești, Institutului medicö-farma- 
ceutic din Cluj, orchestrele’ de mu
zică ușoară ale Institutului poli
tehnic din Timișoara și Uhiversi- 

. tații „Al. I. Cuza“-Iași ș.a. vor: pre
zenta programe ’ în fața studenților 
aflați la odihnă.

Este de dorit ca la Sinaia, Pre
deal și Bușteni conducerile sta
țiunilor să ia măsuri pentru a 
asigura studenților veniți la odihnă 
condiții cît mai bune' de cazare. 
Bibliotecile caselor de cultură din 
stațiunile de odihnă . să fie în
zestrate cu noutăți literare și-știin
țifice.

Bazele sportive studențești tre
buie pregătite și ele pentru aceste 
zile. Vacanța este un bun prilej 
pentru ca, în număr mare, studenții 
să practice sporturi de iarnă. •

Studenții care nu vor pleca.'-„în 
tabere vor frecventa casele de cul
tură și cluburile studențești din 
centrele universitare. Ei așteaptă 

zilele de vacanță pro- 
variate și interesante. ĂȘo- 
studenților sînt chemate să 
o deosebită atenție conținu- 
programelor cultural-edu-

poreze în sol îngrășăminte organi
ce și chimice în cantități corespun
zătoare, să se folosească sămînță 
din soiuri productive și să se exe
cute semănatul la timp și în cele 
mai bune condiții, să se facă lu
crările de întreținere cînd e nevoie. 
Aceasta nu numai la grîu și sfecla 
de zahăr, ci și la culturile furajere.

Mai trebuie adăugat un lucru. Da
torită vechimii pe care o au în 
gospodărie (unele cadre lucrează la 
G.A.S. Hălchiu de peste cinci ani), 
oamenii au început să cunoască în 
mod temeinic condițiile naturale, 
calitatea pămîntului de pe diferite 
tarlale etc. Or, aceasta ne dă po
sibilitatea să aplicăm diferențiat, 
în funcție de teren sau de alți fac
tori, o metodă sau alta de lucrare 
a pămîntului.

Anul trecut urma să prășim de 
trei ori cele 204 hectare cu porumb 
pentru siloz. Ținînd seama de te
ren, de starea culturii etc. conduce
rea gospodăriei a hotărît ca pe 
unele tarlale să se facă și prașila 
a patra. Rezultatul a fost că în loc 
de 30.000 kg. porumb siloz la hec
tar am recoltat peste 37.000 kg. 
Sporul de producție a acoperit 
cu prisosință cheltuielile făcute în 
plus.

în diferite ocazii sînt întrebat: 
„Voi creșteți multe animale. De la 
ele obțineți producții bune, la un 
preț de cost mai mic decît în alte 
locuri. • Cum faceți aceasta ?”. în 
asemenea situații răspund : Să 
nu credeți cumva că la baza pro
ducțiilor mari pe care le realizăm 
stau metode deosebite, necunoscute 
în alte locuri. Metodele pe care le 
folosim sînt cele pe care le știm cu 
toții. Numai că noi ne-am obișnuit 
să le respectăm întru totul.

Facem o selecție riguroasă a a- 
nimalelor pe care le avem, reținem 
în fiecare an prăsila de la vaci și 
scroafe. Mulțumită acestui fapt, 
precum și cumpărării de animale, 
într-un timp scurt efectivele noas
tre au crescut mult, s-au îmbună
tățit calitativ. Dar efective sporite 
nu înseamnă întotdeauna produc- 
ție-marfă mare. Fără furaje sufi
ciente, variate și de bună calitate,

Așa cum slntem Informați de că
tre conducerea I.C.A.B., din cauza 
înzăpezirii albiei Dîmboviței și a 
unor defecțiuni produse de viscol 
în alimentarea cu energie electrică 
a stațiilor de pompare a apei de la 
Crivlna și Ulmi, s-a produs o scă
dere simțitoare a debitului be apă 
care alimentează orașul. Din aceas
tă cauză s-a stabilit temporar un

Pentru a se preîntîmptna Ivirea 
oricăror piedici de circulație, care 
ar putea crea greutăți în desfășu
rarea activității economice și ad
ministrative, Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, 
și comitetele executive ale 
lor populare sînt chemate 
măsuri ca unitățile care au 
întreținerii căilor de comunicație 
să mobilizeze toate forțele pentru 
asigurarea circulației normale pe 
căile ferate și pe căile de comu
nicații rutiere. Ministerele, celelalte 
organe centrale, instituțiile, între
prinderile și organizațiile economi
ce sînt datoare să pună la dispozi
ția Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor și a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, la 
cererea acestora, camioane, trac
toare cu remorci, pluguri, precum și 
orice alte mijloace de transport 
auto sau hipo, - împreună cu condu
cătorii acestora, pentru a fi utilizate 
la curățirea zăpezii.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare, cu sprijinul deputați- 
lor, al comitetelor de cetățeni, comi
tetelor de stradă, de bloc'etc., tre
buie să ia măsuri pentru antrenarea 
populației la acțiunea de curățire a 
zăpezii șl gheții de pe străzi șl de 
pe toate drumurile publice, pentru 
respectarea obligațiilor ce revin în 
această direcție cetățenilor, condu
cerilor de întreprinderi șl instituții, 
astfel ca urmările viscolului să fie 
înlăturate în cel mal scurt timp.

zelor, distribuitorul rotativ de 
mare turație de la gîtul furnalu
lui, instalații pentru asigurarea 
funcționării furnalului cu presiu
ne ridicată și altele. Toate 
aceste elemente noi aplicate Ia 
ambele furnale, au ca efect creș
terea Indicilor de utilizare șl re
ducerea prețului de cost al pro
ducției. CELE DOUA FURNALE 
NOI DE 700 M.C. ALE REȘIȚEI 
VOR DA ANUAL DE 4 ORI MAI 
MULTA FONTA DECÎT S-A PRO
DUS ÎN ȚARA NOASTRĂ ÎN 
ANUL 1938.

înainte de elaborarea primei 
șarje, în fața noului furnal a 
avut loc o adunare consacrată 
marii victorii a constructorilor. 
Cu acest prilej, harnicul colectiv 
de constructori a fost felicitat de 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, ai C.C, al 
Uniunii Sindicatelor pe ramură, 
ai organelor regionale și locale 
de partid, de conducerea com
binatului metalurgic Reșița.

în încheiere, constructorii reși- 
țeni au trimis o telegramă C.C. 
al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin care rapor
tează că cel de-al doilea furnal 
de 700 m.c. al combinatului me
talurgic Reșița a dat prima șarjă 
și se angajează să obțină noi 
succese în îndeplinirea sarcini
lor de răspundere ce stau în 
fața lor.

în țara noastră la construcția în fotografie : Noul furnal'de 
furnalelor, ca, de pildă, tuburile iqq m Ct
Venturi pentru epurarea ga-

în ziua de 31 ianuarie tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a primit 
pe tovarășii E. E. Alexeev, șeful 
Depoului de locomotive Moscova- 
Triaj, I. M. Condratiev, pensionar 
feroviar, participant la primul su- 
botnic, V. N. Ghelașvili, inginer-șef 
tehnolog la Fabrica Ținandali nr. 1, 
L. S. Mamaladze, arhitectul Expo
ziției industriale din Tbilisi, D. Z. 
Romelașvili, directorul Trustului 
„Samtrest“ din Gruzia, V. D. Ți- 
țișvili, specialist în vinificație, G. A. 
Tușmalișvili, directorul Fabricii de 
șampanie din Tbilisi, aflați în țara

noastră într-o vizită prietenească 
ca invitați ai delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
care a fost în Uniunea Sovietică în 
vara anului trecut.

Cu acest prilej, oaspeții au rela
tat impresiile lor despre vizita fă
cută în R. P. Romînă și a avut loc 
o discuție prietenească.

La primire au participat tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.M.R. și Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — Re
cent, la Secuieni- 
Roman s-a creat o 
stafiune experi
mentală agricolă. 
Noua stafiune va 
studia condifiile

Pentru ca activitatea întreprin
derilor, circulația și aprovizionarea 
populației să se desfășoare în con
diții cît mai apropiate de normal, în 
cursul zilei de ieri s-au luat în con
tinuare în Capitală o serie de mă
suri.

In primul rînd s-a asigurat apro
vizionarea populației cu pîine. în 
legătură cu aceasta iniormăm că 
morile din oraș dispun de făină su
ficientă pentru asigurarea unei apro
vizionări normale ; toate fabricile de 
pîine lucrează într-un ritm intens, 
cu capacitatea maximă ; există, de 
asemenea, mijloace de transport su
ficiente. Ca rezultat, centrele de des
facere au continuat să fie aprovi
zionate cu cantități mari de pîine, 
— numai în ziua de 30 ianuarie s-au 
vîndut populației Capitalei cu 120 
tone pîine mai mult decît într-o zi 
obișnuită. Cetățenii să-și cumpere 
pîinea în cantitățile ce le sînt nece
sare, ținînd seama că nu există nici 
un fel de motive pentru a se crea 
„rezerve" ; aceasta ar fi în deza
vantajul cetățenilor, cărora li se va 
învechi pîinea, și nu ar putea decît 
să creeze greutăți în buna aprovi
zionare.

In magazine au fost trimise, de 
asemenea, pe lîngă celelalte pro
duse alimentäre) și cantități impor
tante de făină și mălai. ronul, Szekely .'deschide 

o ușă și, ceremonios, te 
poftește în... birou., Inven
tarul biroului merită tran
scris ;

o masă lungă,. ■ nege
luită, acoperită - cu. mușa
ma. Aici ne adunăm și 
citim — explică harnicul 
îngrijitor;

dincoace — arată o po
licioară curată de lemn, 

se văd- cărți, 
ziare.— e bi

ci- 
cei- 

t ............................. ; A:
a- poi discutăm despre cele 

citite. Cartea o păstrăm 
la locul de muncă.

Locul de muncă al lui 
Szekely e grajdul vițeilor.

BAIA SPRIE (trimisul „Scîn
teii“). — în orășelul Baia Sprie din 
regiunea Maramureș s-a amenajat 
un club pentru minerii și muncito
rii de la exploatarea minieră din lo
calitate.

Clubul dispune de o sală de fes
tivități cu 300 de locuri și biblio
tecă. Aici își vor desfășura activita
tea diferite cercuri.

La Casa de cultură a tineretului din raionul Tudor Vladimfrescu din 
Capitală a avut loc o călduroasă manifestare de solidaritate cu cauza 
Cubei revoluționare. In fotografie : aspect din timpul adunării.

(Darea de seamă în pag. 5-a)

Stațiune experimentală agricolă 
la Secuieni-Roman

De curînd, la fabrica de celuloză „N. Bălcescu“ din 
Zărnești, a intrat în funcțiune o nouă instalație de 
sortori turbionari pentru celuloză. Cu ajutorul acesteia 
se efectuează o mai bună sortare a celulozei.

Prin intrarea în funcțiune • a noii instalații, calitatea 
celulozei se îmbunătățește, numărul de impurități pe 
metrul pătrat de celuloză reducîndu-se de trei ori 
față de celuloza obținută cu vechea instalație.ianuarie, s-au or

ganizat totuși mul
te vînători, atît în 
jurul orașului, cît 
și în întreaga re
giune. în pădurea 
Coșoveni, de exem
plu, 19 vînători din 
Craiova au împuș
cat în cîteva ore 41 
iepuri și 5 fazani 
„la zbor".

Cu această vînă- 
toare. sezonul la 
iepuri și fazani s-a 
încheiat. Vînatul de 
reproducție pentru 
sezonul viitor ră
mas „în teren" tre
buie ocrotit.

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri, în jurul orelor 18, construc
torii și siderurgișiii de la Com
binatul metalurgic din Reșița au 
sărbătorit un eveniment deose
bit : CEL DE-AL DOILEA FURNAL 
DE 700 M.C. A DAT PRIMA ȘARJA 
DE FONTĂ. Experiența dobîndită 
de colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje metalurgice 
din Reșița, ca și de întreprinde
rile colaboratoare, a permis re
ducerea timpului de execuție a 
acestui furnal cu 7 luni față 
de construcția primului furnal de 
aceeași capacitate, care a Intrat 
în funcțiune anul trecut. în mo
mentul cînd șuvoiul de fontă al 
primei șarje elaborate de echipa 
prim-furnalistului Ladislau Ka- 
porny a început să curgă, sutele 
de constructori și furnaliști pre- 
zenți pe platou au-salutat acest 
eveniment cu aplauze puternice.

De menționat că și la acest 
furnal, ca și la primul, proiectele, 
construcția metalică, instalațiile 
automate etc. au fost executate 
în întregime în țară.

La construcția celor două fur
nale de 700 m.c. și a anexelor 
acestora s-au utilizat peste 
13.009 tone construcții metalice, 
circa 18.000 tone zidărie refrac
tară și mai bine de 4.000 tone 
utilaje și mecanisme de înaltă 
tehnicitate.

La construirea furnalelor s-au 
.folosit o serie de elemente teh
nice noi, neaplicate pînă acum

tăfilor socialiste so
iurile . cele mai 
bune de cereale, 
precum și meto
dele agrotehnice 
corespunzătoare.

în cadrul stațiunii 
lucrează un număr

,, de 12 cercetători.
specifice regiunii ___

tea recomanda umC DE PESTE HOTARE

Vreo sută de colecti- ferea animalelor. Eu 
viști din Păulești, răs- fese o pagină-două, , 
punzînd convocării făcute lalji tovarăși ascultă, 
de bibliotecară, s-au 
dunat intr-o după-amiază 
geroasă, înfr-una din în
căperile căminului cultu
ral, să discute despre 
niște cărți. Cărți cu privi
re la cultura cîmpului, 
grădinărit, însilozarea po
rumbului, îngrășăminte, 
îmbunătăjirea raselor de 
animale. Discuția a îm
brăcat pe nesimjite hai
na de lucru a unei ve
ritabile consfătuiri de pro. 
ducție.

Intre alții, a luat cu- 
vînful și comunistul Ale
xandru Szekely, unul din
tre oamenii de bază ai 
sectorului zootehnic.

— Ne-am făcut un obi
cei, noi, îngrijitorii de a- 
nimale: între două mul
suri, între două furajări, 

' cînd avem cite un ceas 
liber, né strîngem și 
citim din cartea împru
mutată de la bibliotecă. 
Scrie în ea despre creș-

pentru 
grame 
ciațiile 
acorde 
tului 
cative.

Grija și răspunderea pentru în
treaga activitate de organizare și 
pregătire a vacanței de iarnă a 
studenților revine conducerilor' in
stituțiilor de învățămînt superior și 
asociațiilor studenților. De modul 
în care vor folosi largile posibili
tăți create pentru odihna tineretu
lui universitar depinde ca și zilele 
acestei vacanțe de iarnă să fie pe
trecute cît mai plăcut și folositor.

prin exemplu personal au demon
strat celorlalți muncitori ce calități 
se cer din partea unui lucrător în 
Gostat, cum trebuie să muncească 
și să se comporte, datorită condi
țiilor bune de viață create (în gos
podărie avem un club cu o bogată 
activitate, trei televizoare, echipe 
sportive, dormitoare curate), muncii 
perseverente pentru ridicarea cali
ficării oamenilor, am reușit să ne 
creăm cadre de nădejde, perma
nente, ca mulgătorii Gheorghe Mar
tin și Ion Agrijeanu, tractoriștii 
Martin Hubbes și Günther Greger, 
brigadierii Dumitru Dumitrescu, 
Ioan Depner, Mihai Reip și mulți 
alții.

Desigur, pentru a se ajunge la 
aceste rezultate a fost nevoie de 
multă muncă.

Cu vreo doi ani în urmă la gos
podărie a sosit Pop Aurel, un tî- 
năr de vreo 30 de ani. Dorea să 
se angajeze ca îngrijitor la anima
le. A fost primit. Dar noi i-am spus 
limpede din capul locului.

— Trebuie să te apuci să înveți. 
Cu cunoștințele pe care le ai, cu 
metodele folosite acasă, producții 
mari nu se pot realiza.

A fost sprijinit să învețe. L-au 
ajutat și. mulgătorii mai vechi 
și inginerul zootehnic, ; a urmat 
cursurile zootehnice organizate în 
gospodărie. Astăzi se numără prin
tre fruntași. în felul acesta au fost 
ajutați să crească mulți alți munci
tori din gospodărie.

Cînd cuceririle științei 
sînt aplicate în practică

Datorită înzestrării cu mașini mo
derne, datorită cunoștințelor te
meinice și iscusinței de care dau 
dovadă inginerii, brigadierii, îngri
jitorii de animale și mecanizatorii, 
pămîntul a început să fie tot mai 
bine lucrat, animalele tot mai bine 
hrănite și îngrijite.

A devenit un lucru obișnuit ca 
în gospodărie să se execute pe toa
te suprafețele arături adînci de 
vară sau de toamnă, să se încor-

Gospodăria de stat Hălchiu este 
situată în Țara Bîrsei, nu departe 
de orașul Brașov. Spre a con
tribui la aprovizionarea mâi bună 
a orașului, gospodăria a dezvoltat 
an de an creșterea animalelor pen
tru lapte și carne și ’legumicultura, 
în afară de aceasta noi cultivăm 
și grîu și alte „plante.

Extinderea' mecanizării, experien
ța dobîndită în orgâriizarea muncii, 
hărnicia întregului colectiv de 
lucrători au făcut ca gospodăria să 
obțină an de an rezultate tot mai 
bune. Efectivele de animale s-au 
mărit mult, ajungînd la 4600 por
cine, 1400 taurine, din care 716 
vaci, revenind la suta de hectare 42 
vaci și 
cereale, 
precum 
ne, etc. 
gînd în 
•a ba., 
la ha., 3645 I. lapte de fiecare vacă 
etc. Contribuția gospodăriei Ia a- 
provizionarea populației cu produ
se agroalimentare e tot mai însem
nată. Anul trecut, de pildă, noi am 
livrat 1.579.147 I. lapte, 387.000 kg. 
carne, 1230 tone de legume, 884 tone 
cartofi etc. Se înțelege, că odată cu 
producția au crescut și beneficiile 
gospodăriei : 957.000 lei în 1957; 
2.436.000 lei în 1959 ; peste 3 mi
lioane lei în 1961.

Pentru toate aceste rezultate gos
podăria noastră a fost decorată, 
cu prilejul Consfătuirii ' pe țară a 
țăranilor colectiviști, cu „Ordinul 
Muncii“ clasa I.

Ce se află la baza acestor suc
cese ?

pe care 
broșuri și 

mătate de an blioteca noastră tehnică; 
au vifeii gos- pe aceeași policioară 

. gr.a|c‘ a' 'or: stă și aparatul de radio, 
: bine așa. Li un ngucure5fj 500" (cu 
șstlel o mai claviatură,. mi se pare); 
'isc ceva'md a,ä,url- .un dulap-far- 
mai voinici. '.n,re-
sărțituri are deschisă, vad

oatru oruoe cu ^rl'a' Pe ,01 albe de 
i funejie de bîr'ie- fiole de' Pa
cific ce li se llna’
grupafi vifeii. ...Cîteva piese de in
te conduce Țintar. Și. toh.aiîtea noi 

dimensiuni ale unei stra- 
pere *1'* vechi meser;;
prin gesturi ticată in 1962.- 
ne gingășie, 
eșfe.cu bibe

ÎN ADUNAREA GENERALA A 
Ö.N.Ü., 99 de țări au votat rezolu
ția prezentată de 45 țări afro-asia- 
tice, care condamnă represiunile 
colonialiștilor portughezi în Angola 
(Amănunte în pag. Vl-a).

REPREZENTANȚA U.R.S.S. LA 
O.N.U. a dat publicității o declara
ție în care demască manevrele pu
terilor occidentale în Consiliul de 
Securitate, unde au împiedicat dis
cutarea problemei congoleze (Amă
nunte în pag. Vl-a).

LA PUNTA DEL ESTE s-a încheiat 
conferința Ô.S.A., în cadrul căreia 6 
țări latino-americane — cele mai 
mari — nu au votat rezoluțiile an- 
ticubane, în ciuda presiunilor exer
citate de secretarul de stat al S.U.A., 
Rusk. (Amănunte în pag. Vl-a).

32 DE DEȚINUȚI ALGERIENI, prin
tre care 14 condamnați la moarte, 
au evadat în noaptea de 30 spre 31 
ianuarie, din închisoarea orașului 
Blida (Algeria).

LA OBER-BOLHEIM, regiunea Dü
ren, (R.F.G.) a avut loc o adunare 
extraordinară a consiliului comu
nal în cadrul căreia s-a cerut li
chidarea bazei aeriene militare Ner- 
wenich din apropiere, unde s-a 
prăbușit un avion al Bundeswehru- 
lui. Locuitorii din Ober-Bolheim și-au 
exprimat hotărîrea de a bara șo
seaua spre Nerwenich și chiar 
pista de decolare a aerodromului 
militar.
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Muncă de partid concretă 
pentru înfăptuirea sarcinilor economice

La conferința organizației regio
nale de partid Suceava s-au întîl- 
nit, în zilele de 20—21 ianuarie 
1962, aproape 600 delegați și invitați 
veniți din întreprinderile forestiere 
și minele Domelor și Cîmpulungu- 
lui Moldovenesc, de pe văile Șire
tului, Jijiei și Moldovei, din toate 
colțurile regiunii. Ei au dezbătut 
activitatea desfășurată de la ultima 
conferință regională de către orga
nizația regională de partid pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru dezvoltarea economică și 

' social-cuiturală a regiunii.
Regiunea Suceava, atît de săracă 

și înapoiată în trecut, a cunoscut 
în anii regimului de democrație 
populară o puternică înflorire. 
Pentru punerea în valoare a mari
lor resurse naturale ale regiunii au 
fost investite, numai în ultimii trei 
ani, peste două miliarde lei. între
prinderile forestiere au fost mărite 
și modernizate, s-au dezvoltat în
treprinderile de industrializare a 
laptelui, industria textilă, au fost 
construite noi întreprinderi. în ul
timii trei ani planul producției in
dustriale a fost îndeplinit și depă
șii de întreprinderile regiunii. Pro
ductivitatea muncii a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 21,3 la sută. Da
rea de seamă a comitetului regio
nal, prezentată de tov. Ene Țurcanu, 
prim secretar al comitetului regio
nal de partid, cît și discuțiile au 
subliniat că aceste rezultate se da- 
toresc politicii partidului de con
struire a socialismului, de ridicare 
multilaterală a tuturor regiunilor 
țării.-.

Industria forestieră ocupă un loc 
important în economia regiunii. De 
aceea, delegații la conferință au 
acordat o mare atenție muncii po
litice și organizatorice desfășurate 
de organizațiile de partid pentru 
gospodărirea rațională a fondului 
forestier și valorificarea superioară 
a masei lemnoase.

Experiența dovedește că un fac
tor de cea mai mare însemnătate 
pentru asigurarea condițiilor înde
plinirii sarcinilor economice îl con
stituie întărirea continuă a organi
zațiilor de partid — problemă care 
a străbătut ca un fir roșu întreaga 
desfășurare a lucrărilor conferinței. 
Alături de alți vorbitori, tov. Dumi
tru Țambric, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Cîmpu- 
lung Moldovenesc, a arătat că în 
urmă cu cîțiva ani o serie de sec
toare forestiere nu aveau organi
zații de bază, iar în alte sectoare 
numărul membrilor de partid abia 
se ridica la 10—12. în prezent există 
o mai 'mare preocupare din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru primirea în partid a. celor 
mai buni muncitori forestieri, care 
prin întreaga lör activitate și com
portare se'dovedesc demni de înal
tul titlu de comunist. Pornind de 
la calitățile politice-morale și pro
fesionale ale celor ce solicită pri
mirea în partid, organizațiile de 
partid din întreprinderile forestie
re au primit, în ultimii 2—3 ani, un 
mare număr de membri și candi
dați de partid din rîndurile celor 
mai buni muncitori.

Comțtetul regional a trimis în 
întreprinderile forestiere pe cei mai 
buni activiști ai săi ca să ajute or
ganizațiile de partid și conducerile 
administrative în aplicarea măsu
rilor menite să ducă la sporirea 
valorii pe metru cub de masă lem
noasă. în cuvîntul lor, mai mulți 
delegați la conferință, printre care 
tovarășii Spiridon Ionescu, direc
torul D.R.E.F.-Suceava, Ilie Căilea- 
nu. secretarul organizației de bază 
de la fabrica de binale Frasin, și 
alții au subliniat că, exercitînd 
dreptul de control asupra activită
ții conducerilor administrative, or
ganizațiile de bază au analizat în 
adunări generale și în ședințe de 
birou felul cum se îndeplinesc mă
surile tehnico-organizatorice pen
tru mai buna valorificare a masei 
lemnoase și reducerea pierderilor 
de exploatare.

Delegații Maria Miliali, munci
toare la fabrica „Dorna Foresta“, 
Alexandru Atomulesei, președintele 
consiliului local al sindicatelor din 
Fălticeni, și alții au arătat că biroul 
comitetului regional de partid a 
dat o atenție mai mare bunei or
ganizări a muncii educative în rîn
durile muncitorilor forestieri. în 
vederea îmbunătățirii conținutului 
muncii de agitație, biroul comite
tului regional a organizat pentru 
agitatori cicluri de expuneri, ținute 
în majoritatea cazurilor de ingineri 
și tehnicieni, privind posibilitățile 
existente în fiecare loc de muncă 
pentru valorificarea superioară a 
manșei lemnoase. Roadele muncii 
desfășurate de organizațiile de 
partid din exploatările forestiere 
se reflectă în creșterea indicilor de 
utilizare a masei lemnoase, dîndu-se 
în 1961 .mai mult de 6.430 m.c. 
lemn de lucru peste sarcina plani
ficată.

în darea de seamă, ca și în cu- 
vîntările unui șir de delegați, s-a 
relevat că în întreprinderile fores
tiere din regiunea Suceava sînt încă 
mari rezerve interne în ce privește 
sporirea valorii pe metru cub de 
masă lemnoasă. Pe bună dreptate, 
delegații la conferință au criticat 
Comitetul raiopal de partid Fălti
ceni pentru că n-a luat din timp 
măsuri pentru îndreptarea situației 
din întreprinderea forestieră situată 
în raion, care nu și-a realizat pla
nul pe 1961.

Pe baza aprecierilor cuprinse în 
darea de seamă și a propunerilor 
făcute de delegați în discuții, hotă- 
rirea adoptată de conferința regio
nală a stabilit un ansamblu de 
măsuri menite să ducă în anul 1962 
la creșterea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase la rășinoase cu 0,3 
la sută peste sarcina planificată, la 
fag cu 1,02 la sută și la stejar cu 
3,2 la sută.

Conferința a cerut comitetului re
gional să ia toate măsurile ca obiec-
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Formația de operetă a Casei de cultură de pe lîngă Combinatul metalurgic din Reșița cuprindo 
aproximativ 70 artiști amatori. Ei au prezentat numeroase spectacole. Fotografia redă un aspect de lâ 
repetițiile cu opereta „Vînzâtorul de păsări".

și, cu sprijinul larg al muncitorilor 
și tehnicienilor, să scoată la iveală 
lipsurile existente, luînd măsuri 
care să asigure executarea lucrări
lor la timp și în bune condiții.

Scoțînd în evidență rezultatele 
obținute în regiunea Suceava în co
lectivizarea agriculturii, în întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, în sporirea pro
ducției vegetale și animale, tova
rășul Dumitru Coliu a arătat toto
dată că aceste rezultate sînt încă 
departe de posibilitățile și condi
țiile existente în regiune. Vorbito
rul a criticat comitetul regional de 
partid și comitetele raionale pen
tru că n-au desfășurat o muncă 
politică continuă, perseverentă, în 
toate raioanele și satele regiunii, 
în multe comune nu a fost bine 
organizată munca politică, negli- 
jîndu-se organizarea de vizite ale ță
ranilor muncitori la gospodăriile co
lective fruntașe.

Subliniind că ridicarea tuturor 
gospodăriilor colective la nivelul 
celor fruntașe constituie în mo
mentul de față principala sarcină 
a muncii de partid la sate, în ve
derea atragerii țărănimii spre gos
podării colective și a măririi pro
ducției agricole, vorbitorul a arătat 
că organele și organizațiile de par
tid trebuie să sprijine fiecare gos
podărie colectivă în dezvoltarea a- 
celor ramuri de producție pentru 
care dispune de condiții favora
bile, să îmbine armonios cultura 
cerealelor cu creșterea animalelor, 
pentru care regiunea Suceava are 
mari posibilități. în vederea creș
terii producției’ de cereale la hec
tar e necesar să se acorde o deose
bită atenție aplicării la timp și în 
mod diferențiat a tuturor reguli
lor agrotehnice, să se execute un 
volum cît mai mare de lucrări me
canizate, să fie întrebuințate 
cantități mai mari de îngrășăminte 
naturale. Sectorul zootehnic trebuie 
să devină în gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective din regiune 
una din ramurile importante ale 
agriculturii, asigurînd obținerea de 
venituri mari.

Relevînd succesele obținute de 
G.A.S. din regiune tovarășul Dumi
tru Coliu a arătat că, față de posi
bilitățile existente, de gradul meca
nizării, de numărul și pregătirea 
specialiștilor și de ajutorul pe care-J 

rit al activului de bază al partidu- PrlITjesc in mod concret din Partea 
’ • - - ■ „ -t". partidului și statului, unele G.A.S.

obțin încă producții slabe, cu totul 
nesatisfăcătoare. Este necesar ca 
aceste unități să fie mai mult aju
tate și îndrumate.

în continuare, vorbitorul s-a ocu
pat de unele probleme ale vieții 

ganizațiile de partid din regiunea 
Suceava s-au întărit, a crescut ro
lul lor de conducător politic în toa
te domeniile activității söcial-eco- 
nomice. Organele de partid și-au 
îmbunătățit metodele și stilul de 
muncă, ele țin o legătură mai strîn- 
să cu membrii de partid și masele 
largi ale oamenilor muncii, desfă- 
șurînd în rîndurile acestora o largă 
muncă politică-educativă. Rezul
tate îmbucurătoare s-au obținut și 
pe linia întăririi organizațiilor de 
bază, prin primirea în partid a ce
lor mai bum muncitori, țărani co
lectiviști, ingineri, tehnicieni și alți 
intelectuali, care-și dovedesc prin 
fapte devotamentul față de cauza 
socialismului. Vorbitorul a arătat 
că în munca de primire în partid 
s-au manifestat și unele deficiențe. 
Nu toate organele de partid au 
condus și orientat munca de pri
mire în partid spre întărirea orga
nizațiilor de bază slabe. în dome
niul creșterii rîndurilor partidului 
organele și organizațiile de partid 
vor trebui să pună și pe viitor ac
centul principal pè calitățile politi
co-morale și profesionale ale celor 
ce solicită primirea în partid.

Comitetul regional și-a îmbunătă
țit activitatea în ce privește selec
ționarea, creșterea și repartizarea 
cadrelor ; totuși în acest domeniu se 
mai manifestă o serie de lipsuri. 
Nu întotdeauna au fost selecționate 
și promovate în munci de răspun
dere cadrele cele mai corespunză
toare, nu a existat o preocupare 
permanentă pentru a ajuta cadrele 
să se ridice la nivelul sarcinilor în
credințate.

Referindu-se la unele probleme 
privind stilul de muncă, al organi
zațiilor de partid, tovarășul Dumi
tru Coliu a atras atenția asupra 
necesității unei mai bune instruiri 
a aparatului de partid și a birou
rilor organizațiilor de bază, organi
zării temeinice a controlului execu
tării hotărîrilor, întăririi disci
plinei de partid etc. Vorbitorul a 
criticat comitetul regional de partid 
pentru că în activitatea sa n-a fo
losit suficient critica și autocri
tica. Noul organ de partid ales va 
trebui să fie mai exigent, să scoată 
la iveală cu mai multă fermitate 
lipsurile din munca sa și să ia mă
suri pentru înlăturarea lor.

în încheiere, după ce a apreciat 
simțul de răspundere și exigența 
partinică cu care delegații la con
ferință au dezbătut problemele dez
voltării regiunii, vorbitorul și-a ex
primat convingerea că oamenii 
muncii din regiunea Suceava, în 
frunte cu comuniștii, se vor dovedi 
și în viitor la înălțimea sarcinilor 
trasate de partid.

W
Conferința a ales noul comitet 

regional de partid care, în prima 
sa plenară, a reales ca prim-secre
tar pe tov. Ene Țurcanu, membru 
al C.C. al P.M.R.

în unanimitate, conferința a 
aprobat trimiterea unei telegrame 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, prin 
care delegații la conferință, în nu
mele comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din regiune, și-au 
exprimat hotărîrea de a-și consacra 
toate forțele luptei pentru traduce
rea în viață a mărețelor sarcini 
trasate de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Conferința organizației regionale 
de partid Suceava

tivele industriale planificate pentru 
anul .1962 să fie date în funcțiune 
îpainte de termen.

★

Conferința regională de partid a 
dezbătut pe larg problemele lăr
girii și întăririi sectorului socia
list din agricultura regiunii, ale 
sporirii producției vegetale și ani
male. O mare însemnătate în 
munca organelor și organizațiilor 
de partid pentru colectivizarea 
agriculturii a avut dezbaterea te
meinică a documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 
1961. Acum, spre deosebire de anii 
trecuți, munca politică dusă de 
organele și organizațiile de partid 
din regiunea Suceava se desfă
șoară mai sistematic, multilateral, 

măsură mai mare 
întăririi și dezvol- 
colectivist al agri-

animalelor, pentru care există con
diții prielnice, precum și bogate 
tradiții. în acest domeniu s-au ob
ținut unele succese. La 31 de
cembrie 1961, în gospodăriile co
lective, încărcătura de animale pro
prietate obștească la 100 de hectare 
era de 27 taurine, 66.9 ovine și 14,3 
porcine.

Mai mulți delegați au arătat însă 
că, pe ansamblul regiunii, n-au fost 
valorificate nici pe departe posibili
tățile existente pentru dezvoltarea 
acestei ramuri de mare însemnăta
te economică și care aduce impor
tante venituri. în unele gospodării 
colective nu se aplică o îngrijire ra
țională, ceea ce are drept consecin
ță rezultate nesatisfăcătoare în ce 
privește producția de lapte și spo
rul în greutate al animalelor.

Hotărîrea adoptată de conferință 
prevede o serie de măsuri me
nite să ducă la dezvoltarea con
tinuă a creșterii animalelor. Ast
fel în anul 1962 va spori încărcătu
ra la suta de hectare, dobîndin- 
du-se în gospodăriile colective un 
spor, pe întreaga regiune, de 22.500 
taurine, dintre care vaci și juninci 
aproape 3.300. O atenție deosebită 
se va acorda creșterii păsărilor 
pentru ca în 1962 să se ajungă, în 
gospodării de stat, la 550 păsări la 
suta de hectare, iar în gospodării 
colective la 350.

★
Cu viu interes a fost ascultată ex

punerea asupra dării de seamă a 
delegației Partidului Muncitoresc 
Romin 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. Manifestîndu-și 
deplina aprobare față de acest im
portant document de partid, nume
roși vorbitori, printre care tovară
șii Mircea Buziiă, Alfred Bernstein, 
Nicolae Vlad, au arătat că el consti
tuie un ajutor deosebit de prețios 
pentru călirea marxist-leninistă a 
membrilor de partid. Participanții 
la conferință au relevat marele me-

fiind axată în 
pe problemele 
tării sectorului 
culturii.

în darea de 
ful a numeroși 
că succesele obținute de gospodă
riile colective, îndeosebi de cele frun
tașe, în creșterea producției și 
ridicarea nivelului de trai al co
lectiviștilor exercită o puternică 
influență asupra țăranilor întovă
rășiți și cu gospodării individuale, 
stimulînd curentul de trecere a a- 
cestora la gospodăria colectivă. Nu
mai în cursul anului trecut s-au 
constitui! 188 noi gospodării colec
tive. Numărul familiilor intrate în 
gospodării colective a crescut în 
1961 cu 55.506, iar suprafața cu 
133.000 ha. Munca politică desfă
șurată în ultimele săptămrni a avut 
o mare eficacitate, sprijinindu-se 
pe rezultatele consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, pe îndrumă
rile cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej.

Organizarea de vizite ale țărani
lor întovărășiți și cu gospodărie in
dividuală la gospodăriile colective 
fruntașe s-a dovedit și în regiunea 
Suceava una dintre metodele cele 
mai eficace ale muncii politice duse 
?entru colectivizarea agriculturii, 
n anul 1961, circa 35.000 de țărani 

muncitori au vizitat gospodăriile 
colective fruntașe. în majorita
tea raioanelor au fost atrași în 
munca politică pentru colectivizare 
cei mai buni colectiviști, fruntași în 
muncă.

Tovarășii Toma Dumitru, președin
tele G.A.C. din Popeni, raionul Doro
hoi, Mihal Bîrliga, președintele G.A.C. 
din comuna Rorpa, raionul Botoșani, . „ , ... — ___ 7__ ,
înfățișînd conferinței succesele do- tor al oamenilor muncii în lupta 
bîndite de gospodăriile pe care le pentru construirea socialismului. '

în încheierea dezbaterilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Dumitru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. . 
Referindu-se la uriașul ecou stîr- 
nit în întreaga lume de lucrările 
celui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., vorbitorul a subliniat în
semnătatea istorico-mondială a 
noului Program al P.C.U.S. adoptat 
de congres, program în care, așa 
cum pe drept cuvînt a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
poporul nostru vede imaginea în- 
suflețitoare a propriului său viitor. 
Analiizînd în mod principial, apro
fundat, învățămintele ce se desprind 
pentru partidul nostru din lucrările 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie—decembrie 1961 a scos în 
evidență justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru ; ple
nara a subliniat totodată că, prin 
înlăturarea elementelor fracționiste, 
antipartinice, s-a asigurat aplicarea 
normelor leniniste ale vieții de 
partid, s-au întărit și mai mult le
găturile partidului cu masele. Mai 
unit ca oricînd în jurul partidului, 
în jurul Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, poporul nostru își consacră 
toate forțele luptei pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în țara 
noastră.

în continuare, vorbitorul a anali. 
?at unele probleme privind contri
buția întreprinderilor industriale 
din regiunea Suceava la realizarea 
planului de stat al țării. în ultimii 
ani, în toate ramurile 
planul producției globale industria
le a fost îndeplinit. întreprinderile 
din regiune au dat statului peste 
plan cantități sporite de produse, 
precum și importante beneficii. Cu 
acest prilej tovarășul Dumitru Co
liu i-a felicitat pe oamenii muncii 
din regiunea Suceava pentru suc
cesele obținute.

Un număr de întreprinderi n-au 
îndeplinit însă unii indici de plan, 
în o serie de unități ale industriei 
forestiere calitatea produselor lasă 
încă de dorit. Comitetul regional și 
comitetele raionale de partid vor 
trebui să acorde în viitor o atenție 
mai mare realizării planului de că
tre fiecare întreprindere la toți in
dicii și obținerii unor produse de 
cea mai bună calitate.

Vorbitorul a pus un accent deo
sebit pe folosirea eficientă a fondu
rilor alocate pentru investiții. Ca 
și celorlalte regiuni ale țări, și re
giunii Suceava i s-au alocat și i se 
alocă an de an fonduri' foarte mari 
pentru investiții. Nu toate fondu
rile prevăzute pentru investiții au 
fost însă folosite în anii 1960 și 1961. 
în anul 1960, de pildă, investițiile au 
fost realizate în proporție de numai 
86,1 la sută, iar în 1961 în proporție 
de 91,1 la sută, rămînînd nefolosite 
peste 70 milioane lei. Care sînt

seamă și în cuvîn- 
vorbitori s-a arătat

lui, în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, în demascarea și în
lăturarea grupului fracționist Pau- 
ker-Luca, ajutați de Teohari Geor
gescu, și a grupului fracționist 
I. Chișinevschi-M. Constantinescu. 
Delegații au subliniat că prin aceas- t .■ , > . ... -. , .x -
ta a fost asigurată unitatea de interne de partid, șublmimd ca or- t., , • -i i • rtom-Torn Io Ho nortld Hin VOCTIimACImonolit a partidului, a crescut 
prestigiul și rolul său de conducă-

conduc, au vorbit despre însemnă
tatea pe care o au pentru 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei colective creșterea 
producției la hectar, dezvoltarea 
ramurilor pentru care există con
diții favorabile și, în primul rînd, 
a sectorului zootehnic, sporirea 
avutului obștesc. în numeroase 
gospodării a sporit fondul de bază 
și, ca o consecință directă, an de 
an au crescut veniturile colecti
viștilor. în gospodăriile colective 
din Drislea, Pleșani, Pogorăști și 
din alte comune valoarea zilei- 
muncă a ajuns între 31 și 35 lei. 
Succesele obținute de gospodăriile 
colective în creșterea producției a- 
gricble, precum și în ridicarea ni
velului de viață al colectiviștilor, 
constituie o puternică bază ma
terială pentru intensificarea muncii 
politice de masă în vederea con
vingerii țărănimii muncitoare ca să 
pășească pe calea gospodăriei co
lective.

Delegații au subliniat că pentru 
consolidarea economico-organizato
rică a gospodăriilor colective de o 
mare importanță este întărirea or
ganizațiilor de bază, îmbunătățirea 
continuă a activității lor.

Alături de alți vorbitori, tov. 
Vasile Enache, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Bo
toșani, a arătat că rezultatele în 
colectivizarea agriculturii puteau fi 
mult mai însemnate dacă în întrea
ga perioadă la care se referă darea 
de seamă comitetul regional s-ar 
fi îngrijit să fie aplicate și genera
lizate metodele verificate de muncă 
politică pentru colectivizarea agri
culturii. Cu toate că multe gospo
dării colective obțin rezultate bune, 
experiența lor este slab populariza
tă, ceea ce contribuie ca un șir de 
gospodării să bată pasul pe loc. Toc
mai pentru că Comitetele raionale 
de partid Rădăuți, Gura Humorului 
Fălticeni, Dorohoi s-au împăcat ani 
de zile cu o asemenea stare de lu
cruri, stadiul actual al colectivi
zării agriculturii în aceste raioane 
este încă nesatisfăcător în raport 
cu posibilitățile existente.

De o mare atenție s-a bucurat din 
partea conferinței problema crește
rii producției agricole vegetale și 
animale. Arătîndu-se că regiunea se 
mîndrește cu cele 46 gospodării co
lective care au obținut în 1961 peste 
2.000 kg. grîu la hectar și cu cele 
53 gospodării colective care au ob
ținut peste 2.500 kg. porumb la hec
tar, s-a subliniat totodată că o se
rie de gospodării colective n-au 
realizat producțiile medii planifi
cate.

Pe baza dării de seamă și a pro
punerilor făcute în discuții, hotărî
rea adoptată de conferința regiona
lă stabilește un șir de măsuri care 
să ducă la obținerea în anul 1962 a 
unei producții medii la hectar de 
cel puțin 1.800 kg, grîu în gospodă
rii colective și 2.300 kg. grîu în gos- r___ . _ _____ „
podării de stat, iar la porumb de cauzele ? Âici s-au adus critici atît 

la adresa organelor de partid, cît 
și la adresa unor ministere. Uneori 
o parte a utilajelor sînt livrate cu 
întîrziere și nu în ordinea fluxului 
tehnologic de montaj. Principala 
răspundere pentru gospodărirea 
fondurilor de investiții revine însă 
organelor locale de partid și de 
Stat. Acestea trebuie să exercite un 
control mai concret și mai eficace

cel puțin 2.450 kg. în gospodării co
lective și 3.100 kg. în gospodării de 
stat. Se prevăd, de asemenea, o se
rie de măsuri pentru asigurarea ob
ținerii pe o suprafață de 15.000 hec
tare a unei producții de 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar în cultură 
neirigată.

0 însemnată pondere. în econo
mia regiunii Suceava are creșterea

economiei

VASILE RUS 
NISTOR ȚUICU
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Din nou despre perdele
La articolul publicat sub titlul 

„O discuție despre perdele“ în 
„Scînteia“ nr. 5373 a răspuns 
redacției Ministerul Industriei 
Ușoare. „Articolul a fost pre
lucrat de conducerea acestui mi
nister cu tehnicienii și inginerii din 
industria bumbacului și tricotaje
lor — se arată în răspuns. Este 
justă critica făcută în ceea ce pri
vește calitatea, aspectul și lipsa de 
sortimente a perdelelor. Pentru re
medierea acestei situații s-au luat 
măsuri multiple. Astfel, la fabricile 
producătoare de perdele din mă
tase, s-a analizat în mod deo
sebit problema calității produ
selor. La fabrica „Flamura Ro
șie" din București au fost luate 
măsuri în vederea întăririi contro
lului tehnic pe faze de fabricație, 
pentru o recepție mai riguroasă a 
firelor, pentru ridicarea calificării 
țesătoarelor etc.

în industria de tricotaje, canti
tatea de perdele contractate s-a 
dublat“.

întreprinderea „Tînăra Gardă" 
din București produce anul acesta 
2 milioane m. p. de perdele de 
bumbac. Totodată, aici a intrat în 
funcțiune o secție nouă de perdele 
țri cotate din fire sintetice (terital).

Pe baza sesizărilor venite de la 
numeroși consumatori, în articolul 
sus-amintit era criticat și faptul că 
lățimea perdelelor nu corespunde 
dimensiunilor ferestrelor noilor lo
cuințe. Din păcate, în răspunsul Mi
nisterului Industriei Ușoare această 
problemă este trecută sub tăcere. 
Nu s-a întreprins ' oare nimic pen
tru remedierea acestei deficiențe ?

★
Pe adresa redacției a mai venit 

și răspunsul trimis de către 
Ministerul Comerțului. „în urma 
consfătuirii organizate de ziarul 
„Scînteia" — se arată în răspuns — 
s-au luat unele măsuri. Pe se
mestrul I al’ acestui an, fondul de 
marfă la perdele va fi, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, cu 
12 la sută mai mare la perdele din 
țesături de bumbac, cu circa 24 la 
sută mai mare la perdele tricotate 
din bumbac ; se produc în cantități 
mai mari perdele din terilenă.

Cu toate acestea — se subliniază

Mijloace de publicitate
în ultima vreme, cooperativele meș

teșugărești din întreaga fără au lărgit 
simțitor gama de servicii prestate pen
tru populate. Ceea ce împiedică însă 
pe cetățeni să apeleze de multe ori 
la serviciile lor este slaba muncă de 
informare a publicului, publicitatea cu 
totul insuficientă care se face.

lată de ce inițiativa URCM Brașov de 
a tipări, pentru orașele din regiune, 
pliante informative cu privire la servi
ciile prestate de cooperative — plian
te care stau la dispoziția clienfilor în 
toate unitățile' — este o măsură bine 
venită și de larg interes cetăfenesc 
(în clișeu — părți ale pliantului tipă
rit pentru Sibiu],

Ar fi necesar ca și în Capifală — 
unde numărul de unități ale coopera
tivelor este mai mare — să se tipă
rească asemenea pliante, să se folo
sească cu mai mult spirit .de inițiativă 
fondurile speciale destinate reclamei 
și publicității.

în continuare — producția de per
dele se menține la un sortiment re
dus ; perdelele de mătase, îndeo
sebi, continuă să se fabrice numai 
în două culori (alb și crem).

Rămîne, de asemenea, deschisă 
problema creării posibilităților de 
a se adapta, la blocurile nou con
struite, perdele de protecție, care 
să fie puse la dispoziția populației 
prin unitățile de desfacere ale co
merțului de stat. Considerăm nece
sar ca în proiectele noilor construc
ții de locuințe să se prevadă și u- 
nele mecanisme la ferestre, pentru 
montarea perdelelor de protecție". 
Este un răspuns pe care-1 reținem. 
Atrage însă atenția faptul că pînă 
acum Ministerul Comerțului n-a 
luat încă legătura directă cu orga
nele de proiectare și construcție, 
pentru rezolvarea acestei probleme.

★

în legătură cu același articol, 
UCECOM ne face cunoscut că „în 
cadrul cooperației meșteșugărești 
există unități de deservire a popu
lației, care execută la comandă per
dele brodațe de mașină și manual.

în ceea ce privește problema ac
cesoriilor și a montării perdelelor, 
există, de asemenea, unități de de
servire a populației pe lîngă coope
rativele de mobilă și tapițerie, care 
execută, la cerere, montarea de ga
lerii; perdele și draperii. UCECOM, 
prin uniunile regionale și conduce
rile de cooperative, se ocupă în 
mod permanent de dezvoltarea 
acestor activități, de producerea u- 
nor accesorii, în funcție de cererile 
comerțului". Este o datorie a orga
nizațiilor comerciale din toate re
giunile țării să ia măsurile cuveni
te ca aceste produse să ajungă în 
magazine, iar consumatorii să fie 
informați de unde și le pot procura.

★
în articolul amintit se arăta că 

problema perdelelor trebuie privită 
și din punctul de vedere al înfăți
șării pe care acestea îl dau între
gii clădiri, căci perdeaua este nu 
numai un obiect de înfrumusețare 
a interiorului, ci și o podoabă a în
tregului bloc. S-a propus ca loca
tarii, comitetele de bloc, să discute 
despre posibilitatea de a se realiza, 
prin bună înțelegere, cel puțin o ar
monie între culorile perdelelor din 
încăperile fațadei. Ce măsuri înțe
leg să întreprindă sfaturile populare 
pentru ca, de comun acord cu lo
catarii, să se treacă la organizarea 
unor acțiuni concrete în această 
privință ?

M. C.
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Scobitori
din masă plastică

V.IeSm!

Chestiunea despre care m-am 
gîndit să vă scriu pare, la pri
ma vedere, măruntă. Dar eu so
cotesc — și nu sînt singura — 
că merită să i se dea atenție.

De curînd am avut musafiri. în 
magazine am găsit produse ali
mentare variate, gustoase și fru
mos prezentate ; am pregătit to
tul bine. A fost însă și un mic 
„dar" : au lipsit scobitorile. 
Din cauza aceasta am tot avut 
de furcă cu spălatul tacîmurilor, 
cînd gustările ar fi' putut fi servi
te mult mai simplu cu ajutorul 
scobitorilor sau al scobitorilor- 
furculițe din lemn.

MARIA ALEXANDRESCU 
gospodină

și scobitori-furculiță, făcule 
masă plastică, viu colorate, 

reproducem în clișeul de 
sus).

HOTA REDACȚIEI. în legătură 
cu accasla am primit, ca o 
sugestie din partea unui cititor, 
fotografia unor modele de scobi
tori 
din 
(Le 
mai

Intr-adevăr, ele sînt extrem de 
simple, ușor de confecționat, du
rabile și coloritul lor plăcut în
frumusețează masa ; fără îndoia
lă că oricărei gospodine î-ar pla
ce să le aibă în casă. Așteptăm 
din partea forurilor de resort — 
Ministerul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei etc. — să organizeze 
producția unor asemenea arti
cole.
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PROFESORUL MAMLOCK : Sala Pala
tului R.P. Romîne (orele 19,30), I. C. 
Frlmu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). S-A FURAT O 
BOMBĂ : Patria (9; 11; 15; 17; 19; 21), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), înfră
țirea între popoare (10,30; 15; 17; 19; 21). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI : Magheru (seria 
Il-a — 10; 12; 15; 17; 19; 21). PRETU
TINDENI TRĂIESC OAMENI : Miorița 
(10; 12; 16,15; 18,30; 20,30). DARCLËE : V. 
Alecsandri (15;' 17; 19; 21). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : Elena Pavel (10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Volga (10,30; 15; 17; 19; 
21). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Lumina (de la 10 la 13,30 
rulează în continuare; 15,15; 17; 19; 21). 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
TOM DEGEȚELUL : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), V. Roaită (9,45; 14,15: 
16,30; 18,45; 21), Donca Simo (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). O INTIMPLARE EXTRA
ORDINARA — ambele serii : Central DO; 
13; 16,15; 19,30). SALT SPRE GLORIE : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12,15; 14.15; 16.30; 18,45; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). 
DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE ; Tinere-

tulul (16; 18,15; 20,30). STELE IN PLINA 
ZI ; Timpuri Noi (10; 11,50; 13,45; 15,30; 
17,20; 19,10; 21). PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII : 13 Septembrie (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 13). CAIDUL : 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). FATA CU CHI
TARA : Cultural (16; 18,15; 20,15). PORTO 
FRANCO : Alex. Popov (10; 12,10; 14,20; 
16,35; 18,50; 21), M. Eminescu (15; 17; 19; 
21), Ilie Pintilie (15; 17; 19; 21). BUFO
NUL REGELUI : 8 Martie (10; 12; 15; 17; 
19; 21). RĂZBOI ȘI PACE — ambele
serii : Grivița (15,30; 19). DOUA
VIEȚI — ambele serii : Unirea 416; 19,30). 
AUSTERLITZ — cinemascop : Alex. 
Sahia (9; 12; 15; 18; 21). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI : Flacăra (15; 17; 19: 21). 
OAMENI PE GHEAȚA : T. vladlmirescu 
(15; 17; 19; 21), 3 Mai (15; 17; 19; 21).
MARINARUL ÎNDRĂGOSTIT : Munca 
(16; 18,15; 20,30). PITICUL VRĂJITOR : 
Popular (16; 18,15; 20,30). VlNTUL S-A 
OPRIT ÎN ZORI : C-tin David (15,30; 
18; 20,30), Moșilor (16; 18; 20). PINZE 
PURPURII : Floreasca (19). SECERIȘUL 
VERDE : N. Bălcescu (15; 17; 19; 21), 
Olga Bșnclc (15,30; 18; 20,30). MAMELU- 
CUL — rulează la cinematograful G. 
Coșbuc (15; 17; 19; 21). ÎNVIEREA — ru

lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). RAIDUL VĂRGAT : Drumul Serii 
(11; 16; 18; 20). CER SENIN : 30 Decem
brie (15; 17; 19; 21). SOSEȘTE CIRCUL 
— rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). SONATE : B. Delavran- 
cea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televizlupii. 19,20 — Emisiune pentru 
copii : „Acrobație cu... căței“. 19,35 — 
Transmisiune de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. „PUTEREA ÎNTUNERICULUI“. 
In pauze : Sfatul medicului : „Gripa“ de 
doctor Sanda Moroianu. Poșta televi
ziunii. In încheiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

șl 4 februarie : Vreme friguroasă cu 
nopți geroase mai ales în nordul țării. 
Cer variabil, temporar noros. Pe alocuri 
în sudul țării va continua să ningă. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura se menține coborîtă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și minus 
15 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 8 șl plus 2 grade.
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constructoare de mașini 
din regiunea Brașov

OBIECTIVE PREVĂZUTE PENTRU INDUSTRIA CON
STRUCTOARE DE MAȘINI DE DIRECTIVELE C.C. AL P.M.R. 
CU PRIVIRE LA CRITERIILE PRINCIPALE ALE ÎNTRECE
RII SOCIALISTE :

— îmbunătățirea calității mașinilor, utilaj’elor și aparatelor 
prin ridicarea performanțelor lor la nivelul celor mai noi reali
zări ale tehnicii.

— modernizarea continuă a parcului de mașini, utilaj‘e, in
stalații în vederea măririi randamentului acestora și a îmbunătă
țirii calității producției.

Cooperare și pe linie 
de proiectări

<\ *
« Cum muncesc colectivele uzinelor constructoare de mașini pentru înfăptuirea 
<< acestor obiective ? Care este contribuția proiectanților la îmbunătățirea calitativă 
% a mașinilor și utilajelor și la modernizarea utilajului aflat în funcțiune? 
« ,esta a fost scopul consfătuirii organizate de ziarul nostru, cu sprijinul Comite- 
>> tl\Iul regional P.M.R. Brașov, la care au participat proiectanți și tehnologi din 
SS principalele uzine constructoare de mașini din regiune.
« „ Publicăm în pagina de față cîteva din problemele dezbătute la această con-
<< sfătuire.în primele rinduri pentru promovareanoului în tehnică

V. TRIF, (secretarul 
comitetului de partid, 
uzinele „Steagul roșu").

în ridicarea nivelului 
tehnic al întreprinderi
lor partidul indică drept 
căi principale înzestra
rea lor cu mașini per
fecționate și moderni
zarea mașinilor și uti
lajelor existente. Orga
nizația noastră de par
tid însuflețește pe co
muniști și întreg colec

tivul uzinei să ridice în permanență nive
lul calitativ al produselor pe care le fa
bricăm și, în același timp, să contribuie 
larg la modernizarea utilajelor și mași
nilor aflate în funcțiune.

Munca politică și organizatorică desfă
șurată de organizația de partid urmă
rește în esență să mobilizeze larg întregul 
colectiv la folosirea cît mai bună a ca
pacităților-de producție, la realizarea de 
produse cu performanțe tehnico-economi- 
ce cît mai ridicate. Pe baza Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, comitetul 
sindicatului din uzina noastră a fost în
drumat să organizeze o largă întrecere. 
La, această întrecere participă, activ și 
proiectanții și tehnologii uzinei. în fața 
proiectanților și tehnologilor s-au pus ur
mătoarele criterii în întrecere : ridicarea 
calității proiectelor prin aplicarea unor 
soluții constructive și tehnologice la ni
velul tehnicii moderne ; scurtarea timpu
lui de proiectare în vederea creșterii ca
pacității ; tipizarea de piese și suban- 
samble etc.

Comitetul de partid al uzinei noastre 
a îndrumat conducerea administrativă să 
întărească serviciile tehnice de concepție, 
să încadreze în aceste servicii proiectanți 
cu o înaltă calificare. La noi aceste servi
cii — constructor-șef, metalurg-șef și teh- 
nolog-șef — sînt conduse, din punct de 
vedere tehnic-administrativ, de un inginer 
șef de concepție și fac parte dintr-o singu
ră organizație de bază care are în compo
nența biroului trei ingineri proiectanți. 
Avînd în vedere sarcinile mari care stau 
în fața uzinei, această organizație de bază 
este îndrumată cu multă atenție de că
tre comitetul de partid. în cadrul adună
rilor generale lunare, s-au discutat pro-
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bleme cum sînt : scurtarea termenelor 
de proiectare, calitatea proiectelor etc. 
în adunarea generală în care s-a analizat 
„Asimilarea în fabricație a noilor produ
se“, șefii de serviciu s-au angajat, în nu
mele colectivului lor, să reducă timpul de 
proiectare și, în același timp, să îmbună
tățească calitatea proiectelor elaborate, 
adoptînd soluții din cele mai modeme.

Cu prilejul unei analize a activității 
serviciului constructor-șef II s-au luat mă
suri eficace privind îmbunătățirea cali
tății proiectelor. Aceste analize, împreună 
cu munca politică dusă zi de zi de către 
grupele de partid de la locurile de mun
ca, au făcut să crească spiritul de răs
pundere al proiectanților față de terme
nele și calitatea proiectelor elaborate.

Organizația noastră de partid se preo
cupa de pregătirea politico-ideologică a 
proiectanților. Astfel, în cadrul or
ganizației de bază din serviciul tehnic 
sînt organizate cinci forme de învățămînt 
politic, în care 50 la sută din cursanți 
sînt ingineri și tehnicieni proiectanți. în 
aceste cursuri sînt dezbătute probleme 
politice și economice care ajută efectiv 
pe proiectanți în munca lor.

Comitetul de partid are, de asemenea, 
m atenție ridicarea nivelului profesional 
al.,proiectanților noștri. Pentru proiectan- 
țu cu pregătire medie s-au înființat două 
cercuri de ridicare a calificării, la care 
participă 34 tehnicieni și desenatori, 
avînd ca lectori pe cei mai buni ingineri 
din uzină.

La ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor și la modernizarea utilajului în 
funcțiune, organizația noastră de partid 
antrenează larg întregul colectiv al uzinei, 
întărind necontenit colaborarea dintre 
proiectanți, tehnologi, maiștri și munci
tori. Acțiunea de modernizare, mai ales, 
este prin însăși caracterul ei, o impor
tantă acțiune de masă la care își poate 
aduce contribuția fiecare muncitor, teh
nician și inginer in parte. Organizația 
noastră de partid îndrumă pe comuniști 
să fie în permanență în primele rinduri 
ale acestei acțiuni menite să contribuie 
Ia punerea largă în valoare a unor im
portante rezerve ale producției. Atît în 
ce privește îmbunătățirea calitativă a 
produselor pe care le fabricăm cît și în

N. POPA (ingi
ner, uzinele de 
tractoare).

La fabricarea trac
torului, uzina noas- 
fră colaborează cu 
diferite întreprin
deri și în dome
niul proiectării și 
asigurării documen- 
tafiei tehnice. Cola
borăm în acest 
sens cu peste 30 
de întreprinderi din 
jară. 
de proiectare 
mod diferenfiat, îi 
cu nivelul tehnic 
prinderii colaboratoare, precum 
și cu subansamblele ce le aveau 
de executat. De pildă, uzinei 
care a primit pentru executa
re filtrele de ulei, i-am pus 
la dispozijie fot materialul do
cumentar spre a asigura rezol
varea sarcinii la termen și în 
cele mai bune condifii. Tema 
de proiectare ce s-a dat aces
tei uzine a fost foarte detailată 
și însoțită de desenul de 
ansamblu al produsului cu toa
te cotele de legătură și de 
gabarit. în perioada de elabo
rare a documentației de exe
cufie s-a finut o legătură per
manentă între proiectanții ce
lor două uzine.

în cazul colaborării cu în
treprinderi care au experiență 
în proiectarea și executarea an- 
samblelor ce ne sînt necesare, 
temele de proiectare cuprind

Colaborarea
s-a

numai caracteristici
le principale ale 
produsului și cofe
le de gabarit și 
montaj. Restul de 
elemente sînt lăsate 
la latitudinea pro
iectanților acestor 
uzine. Așa este ca
zul Uzinelor meta
lurgice din Sinaia, 
care produc apara
tură de injecție de 
mai mulți ani, pre- 
Uzinelor din Co- 

Coordonarea lucrări-
res- 

pe probleme din 
serviciului constructor-

cum și al 
libași. 
lor s-a făcut de către 
ponsabilii 
cadrul
șef, care tine legătura perma
nentă cu serviciile construcfor- 
șef din uzinele colaboratoare.

Uzina noastră împletește co
laborarea pe linie de proiec
tare cu cooperarea pe linie de 
fabricafie. Astfel, uzina noas
tră livrează piese brute Uzine
lor metalurgice Sinaia și altor 
întreprinderi. Soluțiile construc
tive alese la proiectarea an- 
samblelor și subansamblelor în 
uzinele cu care cooperăm sînt 
là un înalt nivel tehnic, de pil
dă, aparatura de injecție.

Adîncirea relațiilor de co
operare în toate domeniile, in
clusiv în proiectări, creează 
condifii să se obțină în conti
nuare produse la un nivel teh
nic superior și la un prej de 
cost mai scăzut.

Prin reproiectare, 
performanțe mai înalte

Propuneri și
, I

s.gestî
jnsumă

Asigurarea
B.SZEPRET- 

' HY, (inginer, 
1 uzina „Hidro- 

■’ mecanica").

documentației tehnice
privința modernizării utilaju
lui mai vechi aflat în func
țiune, comuniștii vor căuta să 
fie în permanență un exemplu.

Uzina noastră 
lucrează după 
două feluri de 
proiecte : proiec
te elaborate de 
uzină și proiec
te elaborate de 
alte uzine sau 
de I.T.C.M.E.- 
București. Se știe 
că pînă la omologare proiec
tantul răspunde pentru pro
iect, iar după omologare, 
uzina constructoare.

Dar institutele de proiec
tări nu întocmesc desene 
pentru piesele standardizate 
folosite în proiect și astfel la 
noi, la uzina executantă, pro
iectele trebuie completate, 
fiindcă uzina nu poate lucra 
în atelier după standarde.

După omologare, la înce
putul fabricației de serie, 
jzina noastră lucrează de 
regulă anevoios, neavînd de
sene originale. Copiile pri
mite se uzează și unele e- 
xemplare trebuie trimise la 
uzinele cu care se colabo
rează. Nefiind în posesia 
desenelor originale, de mul
te ori sintern nevoiți să în
tocmim alte originale pentru 
uz propriu — lucru care ar 
putea li evitat. Cu atît mai 
mult cu cît prin aceasta se 
consumă o bună parte din 
timpul nostru de proiectare 
— timp care realmente ar 
putea fi folosit cu mai mult 
succes pentru perfecționarea 
unor proiecte, pentru 
lucrări de reproiectare 
nite să îmbunătățească 
formanțele produselor 
care le realizăm.

Munca de refacere 
ginalelor s-ar putea

In condițiile 
progresului teh
nic continuu 
simte tot
mult necesitatea 
de a ne fine la 
curent cu tot ce 
apare nou în teh
nică, atît în tară 
cît și în străină
tate. Această do
cumentare este 
necesară și pen
tru folosirea pe

mai largă a ma- 
noi apărute (oțe-

alte 
me- 
per- 

pe

ori-a 
evita, 

prin folosirea hîrtiei ozalid 
transparent, însă uzina noas
tră nu este aprovizionată cu 
cantități suficiente.

• *sxs*s»~**^*m

scară cit 
terialelor 
furi speciale, pulberi sinie- 
rizate, mase plastice etc.), 
în scopul reducerii greu
tăți produselor, ridicării per
formantelor și micșorării pre
țului de cost.

finind cont că în prezent 
întreprinderile mici și mij
locii nu pot să-și procure 
documentara de specialitate 
in măsura dorită, socot 
ar fi bine să se creeze 
centrele mari industriale 
Hale I.D.T. Aceste filiale 
trebui să fie dotate cu litera
tură de specialitate din cele 
mai variate domenii.

La multe biblioteci tehnice 
din întreprinderi sînt oameni 
care au prea puțină contin
gență cu problemele teh
nice ale întreprinderii, cum 
este cazul și la uzina noa
stră. Jn scopul organizării mai 
bune a documentației teh
nice este necesar ca în fie
care întreprindere mai mare 
activitatea centrului de docu
mentare sau a bibliotecii 
tehnice respective să fie în
drumată de către un inginer 
sau tehnician, cunoscător al 
problemelor tehnice ale uzi
nei, un tovarăș care să fie 
în permanență la curent cu 
toate noutățile ivite in teh
nică și care — cu compe
tență — să poată indica ce
lor interesați material docu
mentar potrivit pentru solu
ționarea optimă a diferite
lor probleme tehnice.

că 
în 
fi
er

se
mat

M. NAGY, (teh. 
nician, uzinele 
„Independența" 
Sibiu).

Reproiectarea 
constituie o cale 
principală de ri
dicare a nivelu
lui calitativ al 
produselor în fa
bricație. în pla
nul tehnic al 
uzinei noastre a 
fost cuprinsă și 

sarcina îmbunătăți
trucția concasoarelor 
toarelor giratorice, 
dustria minieră. Fiind 
bază ale uzinei, noi, 
am privit cu toată 
problema modernizării

cons- 
și granula- 

pentru in- 
produse de 
proiectanții, 
răspunderea 
acestor uti

laje. Prin reproiectarea lor, indi
cii constructivi, funcționali și 
de exploatare au fost îmbunătă
țiți simțitor. Vreau să arăt că, 
la concasoare, de pildă, dacă la 
celé construite în uzină pînă nu 
de mult uniformitatea granulației 
obținute nu depășea 40 la sută din 
totalul materialului sfărîmat, a- 
cum, după reproiectare, acest in
dice se ridică la 65—80 la sută, 
fapt Care dă o eficiență deosebită 
utilajului. în același timp, prin a- 
legérea unor soluții constructive 
mai economice încă la proiectare, 
s-a ajuns la ușurarea execuției și 
la reducerea consumului specific 
de metal.

La fel putem vorbi și de suflanta 
SRD-1, al cărei proiect a fost ela
borat în uzină anul trecut. Și la a- 
cest produs indicii tehnico-econo- 
mici realizați sînt superiori.

La uzinele de tractoare din Brașov proiectând! colaborează strîns cu muncitorii la definiti
varea proiectelor de modernizare a unor mașini și utilaje. în fotografie : inginerul proiectant 
Andrei Păiășeanu discutînd cu maistrul Constantin Pavel, tehnicianul Gheorghe Vanu și matri- 
țerul Ion Bulgărea proiectul modernizării unei mașini de ștanțat. (Foto : M. Andreescu)

O sarcină importantă- 
modernizarea mașinilor

GH. MUNTEANU, (in
ii giner, uzinele 
I Roșu").

Uzina noastră 
J de un parc de 

îșiâș nelte moderne.
ani, secțiile și sectoarele 
uzinei au fost dotate cu 
noi mașini automate, se
miautomate și universale. 
Odată cu aceasta, colecti
vul uzinei 
prevederilor stabilite 
Directivele C.C. al P.M.R. 

cu privire la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste — și-a îndreptat atenția spre moder
nizarea unor mașini-unelte mai vechi aflate 
în exploatare. Experiența arată că moder
nizarea constituie o cale avantajoasă prin 
care se obțin, cu cheltuieli reduse, 
șini-unelte cu caracteristici apropiate 
egale de cele ale niașinilor-unelfe moderne.

în acțiunea de modernizare a mașinilor- 
unelfe s-au urmărit două laturi : moderniza
rea mașinilor vechi în scopul îmbunătățirii 
caracteristicilor tehnice ale acestora (mărirea 
puterii, vitezei de tăiere, turației) ; moder
nizări făcute prin modificări constructive ale 
mașinilor-unelte pe linie de tehnologie, în 
scopul specializării acestora pentru executa
rea anumitor repere.

Pe baza Hotărîrii partidului șl guvernului 
cu privire la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, și în uzina noastră s-a înființat o gru
pă de modernizare. De la înființarea ei și pînă 
în prezent, grupa de modernizări din uzină 
și-a desfășurat activitatea prin executarea a 179 
proiecte de modernizări de mașini și utilaje, 
proiecte de mașini speciale noi, automatizări, 
mecanizări și diverse lucrări. Vreau să dau nu
mai un exemplu. A fost modernizat un strung 
prin echiparea lui cu aparat de copiat hi
draulic și pinolă cu acționare și blocare hi
draulică pentru operația de strunjire a fuzetei 
la autocamion. Prin această modernizare s-a 
îmbunătățit calitatea, productivitatea muncii 
a crescut cu 30 la sută, iar munca fizică a 
muncitorului s-a redus mutt.

„Steagul

dispune 
mașini-u- 
In ultimii

pe baza
de

ma
sau

Tn viitor, vom executa proiectele pentru 
modernizarea altor mașini 
50 teme de proiectare.

Faptul că economiile 
uzina noastră prin aplicarea lucrărilor de mo
dernizări se ridică la peste 1 milion de lei 
arată cît de eficace și de economică se do
vedește modernizarea unor mașini-unelte.

Aș vrea să arăt acum, pe scurt, cum își 
desfășoară activitatea grupa de modernizări 
din uzina noastră. Ea are un plan în care sînt 
înscrise temele de modernizare ce urmează 
a fi realizate. Acest plan se elaborează, de 
obicei, pe un trimestru. Programarea lucrărilor, 
în limita capacități grupei de proiectare, se 
face de către serviciul mecanicului-șef.

Temele de proiectare sînt elaborate de teh- 
nologul-șef și sînt aprobate de inginerul-șef 
de pregătire. Odată cu planul de producfie, 
se primesc și temele de proiectare, care sînt 
repartizate pe ingineri-proiecfanji și proiec- 
fanfi.

Conform unor dispoziții ale ministerului 
nostru, programarea lucrărilor de proiectare 
pentru grupa de modernizări se va face de 
către comisia de modernizări pe uzină for
mată din tehnologul-șef, constructorul-șef și 
mecanicul-șef, ale cărei sarcini în această 
privinjä sînt întocmirea și urmărirea planului 
de modernizări.

Paralel cu studierea femei, se face și docu
mentarea tehnică după literatura de specia
litate din fără și din străinătate. După con
ceperea, schițarea și calculele tehnico-econo- 
mice, lucrarea se discută cu șeful grupei în 
vederea definitivării soluției, după care se 
trece la elaborarea proiectului de ansamblu, 
în proiectare căutăm să folosim diferite ele
mente tipizate care 
lui de proiectare și

Aș vrea să relev 
lui de modernizări, 
fîmpină uneori 
proiectelor de modernizări, care se face în 
sectorul de utilaj industrial și în atelierul de 
modernizări din cadrul serviciului mecanloșef 
nu este întotdeauna la nivelul cerut, fie din

— în total peste

realizate anual de

duc la reducerea timpu- 
de execufie.
că în executarea planu- 
grupa de proiectare în- 

și unele greutăfi. Execufia

cauza lipsei unor materiale prevăzute în 
proiecte, care trebuie înlocuite, fie din cauza 
încadrării necorespunzătoare a acestor ate
liere. Repartizarea în aceste ateliere a unor 
muncitori și maiștri dintre cei mai calificați 
asigură executarea unor lucrări de moderni
zare de bună calitate și evitarea oricăror 
greșeli.

Hotărîtă să traducă în viafă sarcinile trasate 
de cel de-al lll-lea Congres al P.M.R., grupa 
de modernizări a uzinelor noastre va căuta 
să-și îmbunătățească și mai mult activitatea 
și, prin aceasta, să contribuie la realizarea 
cu succes a sarcinilor de plan ale uzinei.
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Serviciul constructor-șef a pro
iectat un stand de probă pentru 
încercarea uneltelor pneumatice cu 
mișcare alternativă pe care le fa
brică uzina noastră. între acestea 
sînt și ciocanele de abataj. Lucrăm 
la modificarea ciocanului de mine
rit C.A.-15. Urmărim să obținem o 
scădere a efectului, de recul și re
ducerea consumului de aer com
primat.

Pentru desfășurarea în bune con
diții a activității de proiectare, are 
mare importanță asigurarea unei 
documentații bogate. în acest scop 
ne propunem înființarea în cadrul, 
serviciului a unei secții de studii și 
cercetări. Sarcina acestei secții va 
fi să asigure documentarea în dife
rite domenii de activitate tehnico- 
științifică privind utilajele fabricate 
de noi, elaborarea studiilor tehnico- 
economice de fundamentare și a 
proiectelor tehnice pentru toate u- 
tilajelefe se vor asimila de către 
uzină. ~

Uzina are sarcina să revizuiască 
în cursul anului 1962 tipizarea pie
selor pentru transportoarele cu 
bandă care au o pondere mare în 
producția uzinei. în cursul anului 
I960: a fost elaborat proiectul unei 
astfel de tipizări, însă datorită va
riației de forme constructive pe 
care se axează proiectanții din. in
stitutele de proiectări care elabo
rează proiectele tehnice, această ti
pizare nu a dat rezultatele ăștep- 
täte. Se impune deci revizuirea a- 
cestèi tipizări.

Soluțiile moderne în proiectare 
folosesc din ce în ce mai mult ma
terialele plastice. Fabricile de ma
teriale plastice deci, ne vor ajuta 
mult în munca noastră dacă vor 
căuta să obțină materiale plastice 
cu caracteristici superioare. în a- 
cest- caz uzina ar putea să înlocu
iască mînerele metalice la cioca
nele de abataj ceea ce, pe lingă fap
tul că ar micșora greutatea uneb 
tei cu circa 2 kg., ar reduce simțitor 
și efectul de recul, lucru care pen
tru ritineri ar fi deosebit de util.

Ar fi indicat, de asemenea, ca 
fabricile de materiale plastice să 
execûte astfel de piese și pentru 
serii' mai mici deoarece pe econo
mia națională s-ar realiza economii 
substanțiale chiar dacă pentru fa
brică de materiale plastice această 
fabricație nü este. întotdeauna des- 
tul de rentabilă.

• Uzina noastră ____
cantități mari de tablifoicioa- 
să. Pentru folosirea e judici
oasă și realizarea de eonomii, 
se simte nevoia ca staflardele 
pentru această tablă săfie îm
bunătățite. Ar trebui ca .C.E.M. 
să facă studii în aceast; direc
ție. (Ing. GH. RÎȘNOÂEANU, 
fabrica „Electröpreciza" - Să- 
cele).

© In 
cării și 
tanților, 
după o 
practică, să urmeze 
obligatoriu un curs de perfec 
ționare la un institut politeh 
nie — curs care să fie urmat ? 
de examen. (Ing. B. SZEPRE- $ 
THY, uzina „Hidromecanica“ s 
din Brașov). <

• La proiectarea unul reper ? 
sau subansamblu, proiectantul > 
să țină seama nu numai de S 
condițiile tehnologice din uzina < 
la care lucrează, ci, în anumite < 
situații, de fabricație în serie, t 
să facă proiecte pentru reali- 5 
zarea acestor repere sau suban- i 
samble în cooperare cu alte în- ? 
treprinderi. Experiența uzinei < 
noastre arată că în asemenea 
cazuri prețul de cost este mai ' 
mic. (Ing. LUTSCH WILHELM,
uzinele ,,Metalurgica“-Sibiu). ;

® Pentru a cunoaște realiză
rile altor uzine în construcția I 
de mașini, este bine ca orga- 5 
nele de resort să ne asigure 1 
mai operativ prospectele și î 
cataloagele de care avem ne- j 
voie. Obținem puține și 'nstul > 
de greu. (Irig. N. AKI_ uzi- ,j 
nele „Independența“), ții

o Este bine ca Teh
nică să consulte per pro
iectanții, pentru o cît justă 
alegere a lucrărilor ginale 
sau traduceri ce urmi să fie 
tipărite. (Ing. BELAțBRA, 
fabrica „Electroprej" - Să- 
cele).

• Ca să putem extl folo
sirea maselor plastice cons
trucția de mașini estesolut-, 
necesar ca fabricile cs proj 
duc aceste materiale facă 
cunoscute uzinelor —In trî 
miterea de prospecte, taloai 
ge etc. — caracteristicițizico. 
mecanice ale maselor astice 
( Ing; N. POPA, uzinele trac
toare).

scopul ridicării califi 
perfecționării proiec 
ar fi bine ca aceștia 
anumită perioadă dq 

în moc

Colaborarea între serviciul
constructor-șef, tehnologi și muncitori

cesteia. In prezent se fac pregătiri 
pentru turnarea în serie a unor piese 
din fontă nodulară în loc de otel for
jat.

O altă metodă avansată — turna
rea sub presiune — care este avan
tajoasă din toate punctele de vedere 
(economie de metal, reducere maximă 
a prelucrărilor prin așchiere, aspect 
frumos) capătă de asemenea o largă 
extindere, datorită colaborării dintre 
proiectanți și tehnologi. în ceea ce 
privește montajul, s-a ținut seama ca 
multe piese pentru .tractor să. fie în 
așa fel proiectate, încît asamblarea 
lor să se poată realiza cît mai ușor 
și să se facă pe benzi de premontaj 
și montaj.

în general, la elaborarea oricărui 
proiect sînt consultați tehnologii pen
tru a 11 se cere părerea asupra solu- 

, ției constructive alese, astfel încît în 
•fabricație să poată fi adoptat proce
sul tehnologic cel mai eficace și eco
nomic,

O contribuție importantă la perfec
ționarea tractorului și a utilajelor au 
adus-o muncitorii și tehnicienii din 
producție. Aceștia au venit cu rtulte 

' propuneri de îmbunătățiri constuc- 
! five . și tehnologice în vederea idi- 

cării indicilor tehnico-economici a!, 
mașinilor și obținerii de însermiâta 
economii. De pildă, tov. Stancid Pe- 
trică a propus modificarea construc
tivă a discului rotii din spate — pro
punere care aplicată a avut drept ur-

GH. MÄRCU- 
LESCU, (inginer, 
uzinele de trac
toare).

în lumina Direc
tivelor Congresului 
al III-lea al parti
dului colectivul de 
proiectanți din ca
drul serviciului 
constructor-șef de 
la uzina noastră a 
elaborat proiecte de 
așa natură încît a- 
numite piese de 
bază ale tractorului
(blocul cilindrilor, chiuiasa), să poată 
fi prelucrate în viitor pe linii auto
mate, iar carterul ambreiajului pe 
mașini-agregat. Aceasta duce la elibe
rarea multor mașini-unelte universale 
necesare în alte scopuri și, bineînțeles, 
se realizează o ' productivitate sporită 
a muncii.

Alte piese au fost reproiectate con
form indicațiilor date de tehnologi, 
pentru ca ele să poată fi turnate cu 
ajutorul modelelor ușor fuzibile, rea- 
lizîndu-se prin aceasta o precizie mă
rită a pieselor turnate si eliminarea 
anumitor operații de prelucrare prin 
așchiere. In alegerea materialului 
pentru piese turnate, s-a mers pe li
nia unor înlocuiri avantajoase. Ast
fel, la discul roții din spate, turnat 
din fontă, apăreau uneori rupturi. De 
comun acord, proiectantul și țehno- • mare realizarea unei economii de a- 
logul au înlocuit materialul prin oțel 
turnat. realizîndurse o ușurare con- a 
structțvă care a adus ? economie de fiietat‘ cu dispozitive cù 
aproximativ 80 kg. metal la fiecare pneumatică. Prin această modernizare 
tractor. se obțjne 0 creștere a productivității

Un material nou, fonta cu grafit . muncii de circa 12 la sută.
nodular, insuficient cunoscut pînă mai Toate acestea ne dau temei să spu- 
deunăzi, începe să fié utilizat tot mai nem că perfecționarea necontenită a 
mult în uzina noastră. Verificîndu-se 
pe teren comportarea pieselor .tur
nate din fontă nodulară, proiectanții 
s-au ■ putut convinge de calitățile a-

proape 50.000 lei ; tov. Ilie Constantin, 
a propus echiparea unor mașini de 

; cu dispozitive cu strîngere

produselor noastre și realizarea de e- 
conomii peste plan este urmarea fi-, 
rească a colaborării rodnice dintre 
proiectanți, tehnologi și muncitori.

Alți participant! la consfătuire
Tudor Àndreescu, uzinele de tractoareStînga sus : Ing.

Brașov ; dreapta sus : Ing. Constantin Vldrighlnescu, uzinele 

„Steagul Roșu"-Brașov. Jos de la stînga la dreapta : Ing. 
N. Akll, uzinele „Independenfa"-Sibiu, Ing. Gheorghe Rîș- 
noveanu și Ing. Bela Dobra, uzinele „Electroprecizia"-Să- 
cele, Ing. Dezlderiu Horacek, uzinele „Steagul Roșu"-Bra- 

șov, Ing. Wilhelm Lutsch, uzinele „Metalurgica "-Sibiu.
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Cum popularizăm învățămintele seamă

el au

important revine agitației

tonul" 
de la

de către 
înaintate

un program nou 
militează pentru 
colectiviști a ex- 
oglindite în Con-

tre- 
ac-

deosebire
.1, cu 

deficiențele

oraș și re- 
în această ma- 

artiștilor plastici 
deosebesc sim- 
precedente. Ex-

La gospodăria coloctivă din Țibucanlj regiunea Bacău, un mare număr de colectiviști participă la 
cursurile învățămîntulul agrozootehnic. în fotografie : aspect din timpul unei lecții.

------------------ . . --------- ------------- ■»»»: --- ----------- ------------------------

pe țară à colectiviștilor

A

pe marginea expoziției regionale
S.I •

O pv 1 • ••Consfătuirii
Acum câtva timp, un reporter a- 

, flat în trecere prin satul Lehliu (ra
ionul Lehliu), ne-a 'întrebat cum asi
gurăm mobilizarea colectiviștilor 
care, zi de zi, participă în număr 
mare la diferitele manifestări orga
nizate în cadrul căminului cultural. 
De fapt, nu este vorba de nici o 
„mobilizare". Interesul manifestat de 
țărani față de activitatea căminului 
cultural este rezultatul faptului că 
— îndrumat de comitetul comunal 
de partid și ținînd seama de suges- 

le colectiviștilor — consiliul de 
■s,, s-a străduit să întoc- 
stagramul căminului în așa 
PT răspundă preocupărilor 
eß colectiviștilor și să facă 
t*u într-un mod atrăgător 
p 
ed 
fit 
kt 
i,e

din ultimele săptămîni, 
căminului din Leh- 

orientată, după cum e 
popularizarea bogatelor 

- jăte ale Consfătuirii pe țară 
ilviștilor. Ascultând emlsiu- 
io, citind ziarele, colectiviș- 
bț au urmărit îndeaproape 
IriConsfătuirii. Acum, fie că 
riîsc la bibliotecă, în sediul 
briei, la căminul cultural 

■^.pșă, ei discută adesea des
pre metodele folosite de fruntașii a- 
griculturii socialiste.

Noi am organizat, fără întîrziere, 
lecturi colective ale cuvîntării ți
nute la Consfătuire de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, ale chemării și a 
celorlalte documente ale consfătui
rii. Apoi, am întocmit un plan de ac
tivitate, căutînd să folosim toate po
sibilitățile noastre, să antrenăm un 
colectiv larg de colaboratori califi
cați, alcătuit din ingineri agronomi, 
cadre didactice, brigadieri fruntași, 
pentru a răspîndi învățămintele și 
recomandările Consfătuirii și a con
tribui la aplicarea lor în condițiile 
comunei nogstre. Cu prilejul acestor 
manifestări, învățînd din experiența 
înaintată, colectiviștii au făcut pro
puneri concrete pentru îmbunătăți
rea activității în cadrul gospodăriei 
colective din Lehliu.

Ce manifestări am organizat până 
acum la căminul cultural ?

De obicei, duminica formațiile 
noastre artistice de amatori susțin 
spectacole la cămin. La începutul 
unei asemenea manifestări a fost 
prezentată, la cererea colectiviști
lor, » expunere privitoare la sarci
nile și învățămintele ce reies din 
lucririle Consfătuirii pentru gospo
dărie noastră colectivă.

La Consfătuire a participat și un 
'delegat din gospodăria noastră — 
brigrdierul Ion R. Aurică. El a vorbit 
de <îteva ori la căminul cultural. La 
sugsstia comitetului comunal de 
parid, întîlnirile delegatului cu să- 
' '1 la cămin s-au organizat pe 

îzl de producție. Toți colectiviș- 
avut astfel posibilitatea să 

scă învățămintele cu care s-a 
el de la Consfătuire. Mi se 

Important de arătat că aceste 
ri s-au transformat de fapt în- 
fel de adunări de lucru. Colec- 
l nu s-au mulțumit doar să as- 
impresiile, însemnările despre 
iența deosebit de bogată și 
:e succesele fruntașilor. S-au 
îumeroase întrebări, au luat cu- 
1 brigadierii, șefii de echipă și 
Iți participanți. In lumina în-

Dar jurnalul 
le actualități?
a Casa de cultură din Mangalia 
desfășoară o activitate intensă. 
;ele manifestări culturale care 
loc aici sînt urmărite cu viu in- 

ès de către publicul spectator. 
l programul săptămânal nu lip- 
Ic filmele. — De la o vreme însă 
nele artistice nu sînt însoțite de 
male de actualități așa cum se 
ișnuiește în întreaga țară.
Dacă totuși se întîmplă să ni se 
imită și jurnale cinematografice, 
x>i ele nu mai sînt de mult ac- 
’.ale. De pildă Demonstrația oame- 
Hor muncii din Capitală de la 23 
ugust a fost prezentată locuitori- 
>r orașului Mangalia la jumătatea 
.mii noiembrie. De multă vremeîn 
irașul nostru n-au mai fost pre
zentate jurnale de popularizare a 
itiinței și tehnicii, iar pentru copii 
au s-au adus filme de desene ani
mate. La toate acestea se mai 
adaugă faptul că și proiecția filme
lor lasă uneori mult de dorit.

NICOLAE PAVEL
coresp. voluntar 

H
vățămintelor consiătuirii, 
eut la o analiză multilaterală a 
tivității în gospodăria noastră și, 
mai ales, a muncii pe care o des- 
iășoară brigada prezentă la întîl- 
nire. Comparînd activitatea lor cu 
experiența fruntașilor agriculturii 
socialiste, colectiviștii au început 
să vadă mai clar unde muncesc 
bine, unde au lipsuri, spre care o- 
blectiv trebuie să-și concentreze a- 
tenția, eforturile.

— Hrănirea și îngrijirea vaciloT 
cu lapte nu este bine organizată la

Din experiența 
unui cămin cultural

noi, a spus colectivistul Victor Dor- 
dea la întîlnirea delegatului cu 
membrii brigăzii zootehnice. Toți 
mulgătorii se ocupă de îngrijirea 
întregului efectiv de vaci cu lapte. 
Dar aceasta nu-i stimulează să-și 
îmbunătățească continuu activitatea. 
Este mai bine ca fiecare mulgător 
să aibă în grijă un. număr de . vaci 
și să răspundă de producția lor de 
lapte, așa cum se procedează în 
gospodăriile fruntașe. Această pro
punere a fo.st aplicată și roadele ei 
au și început să se vadă. Au mai 
fost făcute și alte propuneri valo
roase și la întîlnirile delegatului cu 
membrii brigăzilor de cîmp, privi
toare, de pildă, la recoltat, îngriji
rea culturilor, la combaterea risipei 
etc.

Colectiviștii își însușesc experien
ța oglindită în Consfătuire și la în- 
vățămîntul agrozootehnic, la ciclul 
de conferințe pe această temă or
ganizat la căminul cultural. Noi 
căutăm diverse forme pentru a răs
pândi învățămintele Consfătuirii. 
Una din metodele folosite constă în 
organizarea unor discuții ale colec
tiviștilor cu inginerii agronomi care 
le explică cum pot fi aplica
te recomandările comisiilor de 
lucru ale consfătuirii în diferi
tele sectoare de producție ale 
gospodăriei noastre. Astfel, nu 
de mult, tovarășa Viorica Tlcovan, 
inginera gospodăriei, a arătat co
lectiviștilor ce cantități mari de

O lucrare de actualitateBazele esteticii marxist-leniniste
Educația estetică a oamenilor muncit 

este parte integrantă a educației 
comuniste, 
unui gust 
rea limpede a idealului estetic socia
list contribuie, împreună cu pregătirea 
ideologică, educația etică și lărgirea 
orizontului științific, la acea dezvoltare 
multilaterală a personalității umane, 
caracteristică societății din care exploa
tarea a fost exclusă.

Fără îndoială că principalul element 
al educației estetice este familiarizarea 
cu valorile autentice ale artei și litera
turii, constituirea unei culturi artistice 
complexe. Dar această cultură însăși se 
formează temeinic în măsura în care 
cel ce se desfată cu poezia Iui Heine 
și a lui Arghezi, cu muzica Iui Enescu 
și a lui Șosfakovici, înțelege de ce sînt 
valoroase capodoperele care îi dau 
bucurii artistice intense.

O contribuție apreciabilă la făurirea 
unei asemenea înțelegeri limpezi a va
lorii artistice și a frumosului vieții de 
fiecare zi o aduce lucrarea (recent 
publicată în traducere de Editura Poli
tică) „Bazele esteticii marxist-leniniste". 
Această lucrare, care pentru prima oară 
expune într-o formă sistematică ansam
blul tezelor fundamentale ale esteticii 
noastre, a fost elaborată de un colectiv 
larg de autori, sub auspiciile Institutu
lui de istorie a artelor, al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. într-o formă larg 
accesibilă, esteticieni sovietici cu înde
lungată activitate, ca și cercetători ti
neri dar cu o pregătire serioasă, dez
bat probleme ca aceea a atitudinii 
estetice față de realitate, a legilor isto
rice de dezvoltare a artei, a imaginii 
artistice, se ocupă de categoriile este
tice, tratează problema caracterului 
popular, de clasă și a partinității ar
fei, a realismului și realismului socialist, 
în prima parte a lucrării se expun 
amplu principalele etape în dez
voltarea teoriilor estetice. Cititorul gă
sește aici o analiză succintă dar 

lor
Formarea și dezvoltarea 

estetic ales, contura-

dezvoltarea gos- 
perspectivele el 

și numele colec-

grîu ar fi putut obține în plus gos
podăria colectivă dacă s-ar fi a- 
cordat mai multă atenție respectă
rii regulilor agrotehnice privitoare 
la semănatul, întreținerea și recol
tatul acestei culturi așa cum au fă
cut cele mai bune gospodării co
lective.

în spectacolele pe care le pre
zintă, brigada de agitație popu
larizează succesele obținute de 
colectiviști, măsurile care au fost 
și mai trebuie luate pentru a ob
ține 5.000 kg. boabe de porumb 
de pe fiecare din cele 500 de ha. 
de cultură neirigată. Acum artiștii 
amatori pregătesc 
în cadrul căruia 
însușirea 
perienței 
sfătuite.

Un rol 
vizuale. De aceea, în afara afișe
lor cu chemarea Consfătuirii pe 
care le-am expus la cămin, vom 
confecționa cîteva panouri cu aju
torul cărora vom populariza succe
sele obținute în 
podăriei noastre, 
de viitor, faptele 
tiviștilor fruntași.

Anul acesta gospodăria noastră 
va extinde suprafața de teren pen
tru grădină irigată. în brigada le
gumicolă vor lucra multe femei. 
Ne-am gîndit ca săptămâna aceasta 
să organizăm, la bibliotecă, o în- 
tîlnire a femeilor. Inginera agrono
mă le va vorbi despre experiența 
gospodăriilor fruntașe în cultivarea 
legumelor și despre recomandările 
pe care Consfătuirea le face în a- 
cest domeniu. La întîlnire vom invi
ta și pe colectiviștii noștri care au 
vizitat 
Ceacu unde s-au interesat, printre 
altele, de experiența acesteia în 
cultura legumelor. Biblioteca va re
comanda femeilor să citească o se
rie de broșuri despre legumicultură.

Iată prezentate, pe scurt, cîteva 
din manifestările pe care le-am or
ganizat pînă acum pentru a răs- 
pîndi în mijlocul colectiviștilor expe
riența, învățămintele bogate oglin
dite în Consfătuirea pe țară a co
lectiviștilor.

CONSTANTIN VLÄSCEANU 
directorul căminului cultural 

din satul Lehliu

gospodăria colectivă din

:♦♦♦

cuprinzăfoare a esteticii în Grecia șl 
Roma antică, în China antică și medie
vală, în India, a esteticii clasicismu
lui și iluminismului, a concepțiilor este
tice ale democraților revoluționari ruși 
și a concepțiilor estetice marxiste de 
la Marx și Engels pînă în zilele noastre, 

întreaga problematică a cărții este 
tratată într-un mod viu, combativ, 
în permanentă luptă cu tezele idea
liste burgheze și revizioniste, în spirit 
antidogmatic și cu ample referiri la 
arta și literatura universală, rusă și so
vietică. Lucrarea abordează și nume
roase probleme încă în controversă în 
rîndurile esteticienilor marxiști, iar so
luțiile pe care le prezintă nu închid ca
lea discuțiilor creatoare. Autorii înșiși 
spun în prefață că în ciuda dorinței 
lor „de a lămuri cît mai complet pro
blemele principale ale esteticii, într-o 
serie de cazuri nu au putut să-și reali
zeze intenția, din cauză că unele pro
bleme nu sînt încă suficient studiate", 
și că vor fi recunoscători „tuturor ace
lora care după ce vor citi cartea, le 
vor comunica observațiile critice și su
gestiile lor“.

Capitolul despre raporturile esiefice 
ale omului față de realitate, ca și acela 
care tratează despre rolul artei în viața 
societății, sînt 
utile 
artei, precum și asupra 
cial 
fistice. Capitolele referitoare la carac
terul popular și la partinitatea arfei, la 
problemele realismului și ale realismu
lui socialist aduc, în sprijinul luptei îm
potriva esteticii burgheze și revizio
niste, argumente temeinice care sub
liniază încă o dată însemnătatea oglin
dirii veridice a realității în artă, însem
nătatea conducerii de către partid a 
artei și a literaturii, însemnătatea con
ținutului de idei și a largii accesibili
tăți a operelor artistice valoroase.

Numai înțelegerea teoretică 
problemelor creației artistice și ale 
ducaflel estetice poate să asigur*

de natură să aducă 
clarificări asupra specificului 

rolului so
dé prim ordin al creației ar-

a
e-

LUNA CĂRȚII LA SATE

PLOIEȘTI (prin telefon). In regiunea 
Ploiești au loc numeroase manifestări 
prilejuite de desfășurarea lunii cărții 
la sate. Astfel, in comunele Ziduri, 
Vintilă Vodă, Vernești, Tătărăii, Finfa, 
Costești și altele s-au organizat seri 
de discuții pe diferite teme cum ar 
fi : despre creșterea animalelor, cine 
se înscrie în gospodăria colectivă cîș- 
tigă. In același timp, au loc di
verse acțiuni în scopul formării de bi
blioteci personale. In comuna Eliade 
Rădulescu, de pildă, într-o singură zi 
au fost alcătuite 20 de astfel de 
bliofeci.

ȘTIINȚĂ ?i TEHNICĂ

bi-

PENTRU TOȚI

Prinfre cărțile de știință și tehnică 
pe înțelesul tuturor apărute In editu
rile noastre se numără lucrările : 
„Cum se repartizează veniturile în 
gospodăria agricolă colectivă" de Gh. 
Curatu, și „Despre somn și vise" de
M. Steriade (Colecția S.R.S.C.), „Din 
istoricul și viața plantelor tehnice" de 
Gh. Bîlteanu, și „Pămîntul care ne 
hrănește" de X. Merculieva (Colecția 
„Știința învinge", a Editurii tineretu
lui), „Pe oceanele lumii" de O. E. 
Kotzebue (Editura științifică) și altele.

PROGRAME VARIATE
PENTRU PIONIERI Șl ȘCOLARI

Printre manifestările culturale, știin
țifice și sportive programate de Pala
tul Pionierilor din București în luna 
februarie, se numără convorbirea „Să 
cunoaștem mărețele realizări obținute 
în domeniul științei și tehnicii în R. P. 
Romînă”, o adunare în fața hărții in
titulată : „Frumoasă și bogată ești 
patria mea iubită”, jurnalele vorbite 
„Moldova ■ zilelor noastre" șl „Ne 
pregătim să devenim ufemiști”, 
excursii la G.A.S. Popești-Leordeni și 
G.A.C.-Dobreni. Mai sînt programate 
matinee cinematografice, întîlniri cu 
participanți la Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști și altele.

Partizanii.M1KLÔSSY GABOR

înaltă ținută criticii noastre literare și 
artistice, poate să-i dea garanția efici
enței, poate să formeze temelia științi
fică a judecăților de valoare. Atît lu
crările de generalizare, de sinteză, cît 
și cronicile consacrate analizei unor 
lucrări literare și artistice trebuie să 
se întemeieze pe o amplă înțele
gere a principiilor, pe o adîncă cu
noaștere a feeriei estetice marxisf-leni- 
nisfe.

Lucrarea apare, în țara noastră, în- 
tr-un moment în care dezbaterile în ju
rul problemelor creației literare și artis
tice, ca și ale înfrumusețării locurilor 
de muncă, a orașelor și a obiectelor 
de uz curent iau, sub îndrumarea parti
dului, o extindere din ce în ce mai 
amplă.

Tocmai în ajutorul acestor dezbateri, 
numeroase capitole ale lucrării pot să 
ducă la lărgirea orizontului teoretic, la 
trasarea limpede a conturului proble
melor în discuție.

Lucrarea „Bazele esteticii marxist-le- 
niniste" constituie de asemenea un aju
tor dat acelora care se ocupă cu 
studiul problemelor de estetică în țara 
noastră, prin exemplul pe care-l oferă 
în cpea ce privește legătura strînsă 
dintre cercetarea fundamentală, de lar
gă perspectivă teoretică, cu practica 
imediată a creației și receptării operei 
de artă. Prin caracterul ei sistematic, lu
crarea vine totodată în sprijinul crea
torilor de artă, al tuturor celor ce stu
diază problemele esteticii, în în- 
vățămîntul, de stat și în cel de 
partid, în sprijinul tuturor oamenilor 
muncii care vor să înțeleagă mai lim
pede esența arfei, caracterul satisfac
țiilor estetice pe care le încearcă în 
prezența unui roman, a unui film, a 
unei simfonii, a unei fresce, în prezența 
realizărilor urbanistice, în mijlocul vie
ții de fiecare zi. lată de ce această lu
crare va trezi cu siguranță un interes 
susținut în cercurile cele mai largi ale 
iubitorilor de frumos din țara noastră.

MARCEL BREAZU

A

însemnări pe marginea expoziției regionale 
de artă piastieă din Îhț

A devenif o adevărată tradiție cul
turală, cristalizată în anii puterii popu
lare, ca expozițiile regionale să con
stituie manifestarea cu care se încheie 
activitatea de creație plastică a fiecă
rui an.

Actuala expoziție regională de la 
Cluj se bucură de interesul viu al oa
menilor muncii din 
giune, care găsesc 
nifesfare colectivă a 
unele trăsături care o 
țifor de manifestările 
poziția reunește un număr mai mare 
de participanți care se străduiesc să 
întruchipeze actualitatea în lucrări rea
lizate într-o largă varietate de stiluri 
personale. Se simte în fotul un efort 
de a aduce atît în conținut cîf și în 
exprimare mai multă adîncime, mal 
multă prospețime, mai ales la pictură. 
Se poate spune că pictura „dă 
în actuala Expoziție regională 
Cluj.

Una dintre preocupările de 
care apar limpezi la pictorii clujeni, în 
activitatea lor din ultimii ani, este 
redarea unor imagini ale marelui avînf 
constructiv care, ca și în alte regiuni 
ale țării, caracterizează viața orașelor 
și satelor regiunii.

Pictori ca Alexandru Mohl, Abodi 
Nagy Béla, Radu Maier, Liviu Florian, 
Paul Sima, Mircea Vremir și alții 
redau — în modalități ce oglindesc un 
stil personal sau căutarea acestui stil — 
aspecte interesante din marea operă 
de construcție din țara noastră. în lu
crări ca tabloul „Construcție“ semnat 
de Alexandru Mohi sau „Onești“ de 
Liviu Florian apare în chip sugestiv, 
noua înfățișare pe care o capătă 
orașele noastre. Omul însă, înfăp
tuitorul noilor frumuseți, apare pa
lid în aceste tablouri, se pierde în 
fața elementelor de peisaj. Mult deo
sebită, din acest punct de vedere, este 
lucrarea lui Mircea Vremir intitulată 
„Constructori“, în care interesul pen
tru om este vădit.

Problemele și aspectele noi, arză
toare ale satului -în plină transformare 
socialistă au reținut atenția unui număr 
apreciabil de artiști, între care losif

Bene, Petru Feier, Anfal Forro, Teodor 
Harșia, Lucia Piso și alții. Integrați în 
atmosfera satului, a peisajului agricol, 
țăranii aduc prospețime, pitoresc și un 
optimism care convinge. Astfel, în lu
crările „Colectivistul din Năsăud“ de 
Lucia Piso, sau în „Serbarea secerișu
lui“ de losif Bene, viața satului este 
oglindită veridic, în ce are mai sem
nificativ. Cred că unele dintre aceste 
lucrări ar fi cîșfigaf dacă pictorii ar fi 
dat o mai mare atenție dezvăluirii noi
lor trăsături morale ale țăranilor.

RECITALUl
; Este o Virtute a marilor crea- 
, tori aceea de a oferi continuu un 
• exemplu de transformare a pro- 
’ priei personalități, de a urca pe 
. culmi și mai înalte decît acelea 
1 pe care le-au atins la un moment 
: dat.
■ David Oistrah ne-a oferit a- 
’ ceasta bucurie zilele trecute în 
: viziunea mai viguroasă, mai pa

sionată a Concertului pentru 
vioară și orchestră de Beetho
ven. în recitalul de marți seara 
Oistrah a interpretat filele unei 
alte partituri de Beethoven, care 
reprezintă și pentru compozitor 
o etapă a maturității sale — So
nata a 10-a. O simplitate totală a 
expresiei poetice („mereu mai 
simplu“ spunea Beethoven) ca
racterizează această ultimă sona
tă pentru vioară și pian, peste 
care plutește parcă atmosfera 
scrisorii —- datînd din aceeași pe
rioadă — adresate de compozi
tor „iubitei nemuritoare“. Ois
trah, tălmăcește simțirea pro
fundă a acestor pagini în care 
Beethoven — visînd la o fericire 
senină — se destăinuia cu discre
ție. Caracterul în esență liric, acea 
libertate a construcției sonatei cu 
consecințe de expresie, tonul ei 
romantic, sînt redate cu extraor
dinară intensitate emoțională. în
fiorarea interpretului este con
stantă pe parcursul întregii lu
crări: în enunțarea primelor teme 
și în discursul lor degajat

Interesul pentru 
om apare mai preg
nant în unele com
poziții ca „Partiza
nii“ de Mildôssy 
Gabor, „Naționali
zarea unei între
prinderi petroliere“ 
de Teodor Harșia, 
„Sus pe schele“ de 
Abodi Nagy Béla, 
în schițele de com
poziții ale lui Paul 
Sima, în „Cuceri
rea Cosmosului“ de 
Mircea Vremir, „Sa. 
la de așteptare“ de 
Petru Feier, în lu
crările lui Nagy Al
bert ș.a.

Spre 
de anii trecuți, 
toate 
ce persistă încă în 
domeniul compozi
ției mai ales sub 
raportul diferenție
rii fizionomice și 
psihologice a per
sonajelor, apropie
rea artiștilor de om 
este o trăsătură po
zitivă a prezentei 
expoziții. Conținu
tul uman, condițio
nat de o cunoaștere 
mai profundă și de 
adeziune afectivă 
apare mai evident și emoțional în cîte
va portrete și autoportrete semnate de 
Abodi Nagy Béla, Ion Sima, Miklossy 
Gabor, losif Bene, Vasile Crișan, Svo
boda Margareta, Alfred Grieb etc.

Și în actuala expoziție, peisajul este 
prezent în multe lucrări. Sînt de reți
nut cîteva tablouri dintre care vom 
aminti pe cele ale lui Petru Abrudan, 
Zoltan Kovacs, Darké Lâszlo, Toth 
Lészlé și alții. Peisajul orașelor și sa
telor Transilvaniei este tratat într-un 
cromatism caracteristic în lucrările pic
torului Aurel Ciupe — rezultat al preo
cupărilor sale în această direcție de-a 
lungul multor ani de activitate. Pentru 
întregirea orizontului tematic al genu

lui, s-ar cuveni ca 
peisagiștii noștri să 
acorde un interes 
crescînd peisajului 
industrial, întruchi
pare a naturii „îm- 
blînzite de 
cum spunea, 
Sadoveanu.

Fără a fi 
denfă, natura 
este și ea bine re
prezentată în actua
la expoziție prin lu
crările remarcabile 
ale lui Vasile Cri
șan, Szücs Ilona, An- 
drăsy Zoltén și alții, 
într-un limbaj. per
sonal și îndrăzneț, 
Kovécs Zoltén adu
ce în' expoziție 
două valoroase na
turi statice, „Primă
vară“ și -.„Toamnă“. 
Tot la acest gen a- 
minfim „Florile“ lui 
Ion Sima, care va
lorifică, într-un mod 
personal, tradițiile 
aduse la strălucire 
de Luchian și To- 
nifza.

Sculptura atrage 
atenția, în special, 

Romul Ladea, Artur

abun- 
sfafică

prin lucrările lui
Vetro, Kos Andrés și Lövith Marc Egon. 
Bustul lui Ion Popovici — Bănățeanu, 
semnat de Romul Ladea, scoate în evi
dență măiestria și pătrunderea cu care 
acest sculptor știe să redea caracterul 
personajului portretizat. Lucrarea lui 
Artur Vetro, „Voioșie“, se înscrie pe 
linia preocupării tot mai atente, vizibile 
în creația sculptorilor noștri de a crea 
opere menite să se integreze mereu 
mai armonios peisajului urban — în ca-

(partea I), în liniștea deplină ce 
domină adagioul, în scherzo și în 
cele 8 fațete diverse ale unui cîn- 
tec simplu prezentat cu va- 
riațiuni în final. Lipsa unor refe
riri la tehnica violonistică a lui

<■
•<

Oistrah subînțelege perfecțiunea 
ei :, trebuie spus totuși că acel 
„dolce“ notat de compozitor în 
partitură este realizat în tot ceea 
ce exprimă el ca intenție de du
ioșie și căldură.

Cu Sonata în re major de Le-

ALEXANDRU MOHI

H
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Construcție.

zul de față, al peisajului noilor cons
trucții de pe litoral. Kos Andrés, în 
lucrarea „Oțelar“, este preocupat de 
problema sintezei în sculptură, prin 
forme mai simple, sugestive. Valabilă 
prin tematică și prin sentimentul cu 
care este abordată este și lucrarea 
„Puterea muncitorească“ a lui Lôviih 
Marc Egon. Contribuția celorlalți ex
pozanți ai secției de sculptură arată 
căutările din acest domeniu, îndeo
sebi în direcția sculpturii monumen
tale.

Lucrările de grafică întregesc ansam
blul expoziției, fără însă ca grafica să 
fie fot atît de puternică ca și în unele 
expoziții precedente. Credem că secția 
de grafică ar fi cea mai indicată pentru 
a promova desenul ca gen. Preocu
parea apare, din acest punct de ve
dere, în două lucrări ale Margaretei 
Zôld Soo. în acest sens pictorii și sculp
torii clujeni ar putea urma exemplul 
dat de Ressu, Steriadi, Pallady, Me- 
drea și alți artiști ai noștri care au ri
dicat prestigiul expozițiilor de grafică 
în trecut. Este de neînțeles de ce pre
zentarea afișului politic și a caricaturii 
este atît de slabă. Gravura pe metal 
ca și litografia sînt tehnici insuficient 
folosite de artiști. Totuși lucrările pre
zente în expoziție denotă nu numai 
măiestrie (la Gy Szabô Béla) dar și 
vervă (la Alexandru Cristea) și multă 
căldură omenească (la Vasile Pop Si- 
laghi). în grafică, peisajul industrial ca 
și aspectele din agricultură inspiră nu
meroși expozanți.

Fără îndoială, nu putem încheia în
semnările de față fără să arătăm că în 
fața pictorilor, sculptorilor, graficieni
lor clujeni stau sarcini de seamă. Cred 
că ei ar trebui să fie 
înlăturarea unor lipsuri 
amintite mai înainte, de 
amplă a portretului, 
a peisajului industrial, 
vădesc încă necunoașterea profundă, 
de către autorii lor, a aspectelor esen
țiale, semnificative ale vieții, așa cum 
se înfățișează ea asfăzi.

în general expoziția regională de la 
Cluj marchează o creștere a interesu
lui artiștilor clujeni pentru oglindirea 
noului. Orientați spre problemele ac
tuale ale vieții, artiștii clujeni se strădu
iesc să se manifesta mai unitar din 
punct de vedere al orientării, mai viu 
și mai convingător din punct de vedere 
al limbajului. Așteptăm cu îndreptățit 
interes viitoarele manifestări ale artiști
lor plastici din Cluj.

DANIEL POPESCU

preocupați de 
cum sînt cele 
abordarea mai 
a compoziției, 
Unele tablouri

OISTRAH 
clair am intrat în universul pre- x 
clasicilor, din care păstrăm, ca pe << 
o fermecătoare imagine, interpre- 
tarea grațioasă și sugestivă a fra- >; 
gliei „Tamburine“. în Fantezia în « 
do major parcurgem zborurile V 
capricioase ale inspirației schu- >; 
bertiene.

Puterea de a reda un sentimenț >) 
în mod pregnant este inclusă a r> ' ' 
tei lui Oistrah care în transcrip-' 
țiile de Borisovski după muzica « 
baletului „Romeo și Julieta” de >; 
Prokofiev redă pasiunea zbuciu- « 
mată a scenei despărțirii — prin \\ 
modul special în care conduce >> 
melodia larg desfășurată a aces- « 
tui moment dramatic ; moartea SS 
Julietei este concepută plastic, zz 
culminând cu acea picurare a « 
sunetelor care însoțește parcă ul- SS 
timele zvîcniri ale inimii înain- >> 
te de tăcerea sfîrșitului. Igor « 
Stravinski, care își va sărbători 
la Moscova aniversarea a 80 de >) 
ani, a figurat în programul re- << 
citatului cu două piese de carac- SS 
ter diferit, cu o structură rusă zz 
evidentă, subliniată de interpre- « 
tare : „Pastorala" și dans din 
baletul „Petrușka”. 22

Un asemenea, program cere a- \\ 
companiamentului calități deose- >> 
bite, pe care pianista Frida i< 
Bauer, discretă și receptivă față 
de detaliile interpretării, le-a de- zz 
monstrat pe parcursul recitalu- « 
lui. $$

ADA BRUMARU

—est.
t •
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Alături de cauza dreaptă 
a poporului cuban

IN CAPITALĂ: Adunarea tineretului din raionul T. Vladimirescu
„Sintern alături de tine, Cuba I“, 

„Cauza ta este de neînvins 1“. 
Sub acesțe lozinci s-a desfă
șurat miercuri după-amiază la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu din 
Capitală o entuziastă manifestare 
de solidaritate cu Cuba revoluțio
nară.

Sute de tineri — muncitori, 
studenți romîni și de peste hotare 

printre care un numeros grup 
de studenți din Cuba care purtau 
cu ei drapelul patriei și un mare 
portret al conducătorului lor încer
cat Fidel Castro, s-au întîlnit 
pentru a-și exprima simpatia și ad
mirația față de lupta eroică a po
porului cuban, pentru a demasca și 
Înfiera manevrele imperialismului 
american îndreptate împotriva Cu
bei. în sală au răsunat neîntrerupt 
înflăcărate chemări : „Trăiască
Cuba revoluționară !“ ; „Trăiască 
gloriosul popor cuban!"; „Trăiască 
pacea și prietenia în lumea în
treagă !“ ; „Cuba da; yankeii nu 1".

A luat cuvîntul tov. Dumitru 01- 
teanu, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. București. Amintind 
marile transformări care s-au pro
dus în Cuba după victoria revoluției
— transformări menite să lichideze 
înapoierea economică, politică, so
cială și culturală, vorbitorul a ară
tat că, alături de celelalte țări so
cialiste, poporul și tineretul nostru 
au salutat cu bucurie succesele po
porului cuban. în zilele grele prin 
care a trecut Cuba, oamenii mun
cii din țara noastră și-au mani
festat puternic hotărîrea de a nu 
îngădui amestecul cercurilor impe
rialiste în treburile interne ale Cu
bei. Acum cînd la Punta del Este 
cercurile reacționare au urzit noi 
uneltiri împotriva poporului cuban
— a spus vorbitorul — tineretul și 
studenții din patria noastră, alături 
de întregul popor, protestează ener
gic împotriva acțiunilor agresive 
ale imperialiștilor americani. Noi

respingem amestecul S.U.A. în tre
burile interne ale Cubei și cerem 
cu hotărîre respectarea dreptului la 
autodeterminare al fiecărui popor, 
în ciuda, uneltirilor imperialiste 
Cuba va ieși învingătoare, deoarece 
alături de ea se găsesc țările socia
liste, popoarele Americii Latine, toți 
cei cărora le este scumpă pacea și 
înțelegerea între popoare.

Primit cu vii aplauze a luat apoi 
cuvîntul studentul cuban Ifrain 
Cantillo.

Deși Romînia se găsește la atîtea 
mii de kilometri depărtare de coas
tele însorite ale Cubei, eu îmi dau 
seama că ne înțelegem în aceeași 
limbă : limba tuturor popoarelor 
care luptă pentru pace. Ne bucură 
și ne îmbărbătează acțiunea voas
tră de solidaritate. Imperialiștii a- 
mericani atentează la independen
ța țării mele deoarece nu le con
vine că poporul cubanez a naționa
lizat industria, a împărțit pămîntul 
celor ce muncesc, a naționalizat 
băncile, a asigurat gratuitatea în- 
vățămîntului elementar și superior, 
își exercită drepturile sale de stat 
suveran și independent.

Fiți siguri, dragi tovarăși, că po
porul meu care a înlăturat cu pre
țul atîtor jertfe tiranica dictatură 
a lui Batista, poporul meu care și-a 
apărat revoluția în luptele de la 
Playa Giron, poporul care a devenit 
liber și stăpîn în patria sa nu va 
precupeți nici un efort și la nevoie 
chiar viața pentru triumful deplin 
al cauzei pentru care au luptat cei 
mai buni fii ai Cubei.

Ca cetățean al Braziliei, țară al 
cărei popor sprijină revoluția cu- 
bană — a spus studentul brazilian 
Nelson Alves — am venit cu bucurie 
la această adunare la care tinere
tul romîn protestează hotărît îm
potriva complotului organizat de 
imperialismul american împotriva 
Cubei; prima țară cu adevărat li
beră și independentă din întregul 
continent american. Imperialismul

brașov : Mitingul constructorilor de
într-o atmosferă de adîncă indig

nare față de complotul urzit de 
S.U.A. împotriva Cubei s-a desfă
șurat miercuri după-amiază mitin
gul constructorilor de autocamioane 
de la uzinele „Steagul Roșu“ din 
Brașov. Participanții la miting și-au 
exprimat cu hotărîre calda simpa
tie față de poporul liber cuban, de
cis să-și apere cu orice sacrificiu in
dependența.

Statele Unite sînt îngrijorate — a 
spus la miting lăcătușul Ion Ar- 
mancu — de forța exemplului revo
luției cubahe pentru toate popoarele 
latino-americane în lupta pentru în
lăturarea jugului dominației impe
rialiste. Tocmai de aceea pun la 
cale tot soiul de atentate la adresa 
suveranității și independenței Cu
bei. în mlaștinile și nisipurile de la 
Playa Giron au fost însă nimicite

în aprilie anul trecut nu numai 
bandele de mercenari trimise să co
tropească această țară și să aducă 
la putere un guvern de marionete 
pe placul Washingtonului. Acolo au 
primit o cruntă lovitură și iluziile 
celor ce mai contează pe posibili
tatea subjugării unui popor care 
și-a cucerit libertatea și a pășit pe 
drumul construirii vieții noi. Noi, 
constructorii de autocamioane — a 
continuat vorbitorul — sîntem ală
turi de poporul cuban, de cauza 
dreaptă pentru care el luptă și pro
testăm cu energie împotriva. încer
cărilor imperialiștilor de a încălca 
dreptul popoarelor la autodeter
minare, de a pune în primejdie pa
cea omenirii“.

„Cercurile reacționare nord-ameri- 
cane — a spus strungarul Dumitru 
Schiopu — nu au renunțat la inten-

Ce ne-a ajutat să devenim 
gospodărie fruntașă

(Urmare din pag. I-a)

nu se pot obține rezultatele scon
tate. Ce am făcut ? Am început să 
îngrijim mai bine pășunile și fîne- 
țele. Prin organizarea rațională a 
conveierului verde am reușit să a- 
sigurăm într-o măsură tot mai 
mare furajele verzi necesare, 
din primăvară și pînă toamna 
tîrziu. Pentru perioada de iarnă 
am însilozat cantități tot mai mari 
de porumb, gulii furajere și bor
hot.

Nu pot să închei acest capitol 
fără să spun cîteva cuvinte despre 
mecanizarea lucrărilor în grajd și 
întrecerea ce se desfășoară între 
îngrijitori, a căror importanță ne-a 
dovedit-o experiența de pînă 
acum. Prin mecanizarea mulsu
lui și adăpatului animalelor la 
unele grajduri, prin aducerea fu
rajelor și scoaterea gunoiului 
de grajd cu ajutorul liniilor 
de decovil am reușit să mărim 
mult productivitatea muncii, _ să 
ușurăm activitatea de z\cu zi a 
oamenilor ce lucrează în acest 
sector. în același timp, organizing 
bine întrecerea socialistă, am reușit 
să stimulăm oamenii să lucreze tot 
mai bine, să obțină rezultate mai 
bune. La noi se afișează zilnic, pe 
panouri, producțiile realizate de 
fiecare mulgător, și lunar situația 
pe brigăzi, se țin consfătuiri de 
producție în cadrul cărora se popu
larizează fruntașii și metodele lor 
de lucru, iar celor rămași în urmă 
ț se arată ce au de făcut ca să 
ajungă și ei la nivelul fruntașilor.

Ce însemnătate are 
gospodărirea chibzuită 

pe brigăzi
în vara anului trecut Dumitru 

Dumitrescu, brigadierul de la le
gume, a fost nemulțumit că la ate
liere s-au făcut reparații scumpe 
la unele unelte.

Lucrurile au fost verificate. Du
mitrescu avusese dreptate. Costul 
reparațiilor fusese încărcat. în car
netul brigadierului s-a făcut recti
ficarea cuvenită.

Nu este un caz izolat. Din 1960, 
de cînd în gospodărie s-a introdus 
gospodărirea chibzuită pe brigăzi, 
pe oameni îi preocupă foarte des 
atît problemele de producție cit și 
cele financiare. Nu le este indife
rent cu ce cheltuieli se obține un 
produs.

într-un cuvînt, de cînd cu gospo
dărirea chibzuită pe brigăzi, de cînd 
șefii de brigadă știu de la începu
tul anului ce producție trebuie să

obțină și la ce preț de cost, ce lu
crări au de făcut și cîți bani au la 
dispoziție pentru executarea lor, 
s-au schimbat multe. Fiecare s-a 
obișnuit să fie mai econom, să chel-; 
tuiască banii cu mai multă chib
zuință. îi ajută în această privință 
și ședințele lunare de analiză pe 
brigăzi în cadrul cărora socotim în 
amănunt, potrivit ce'lor înscrise în 
carnetele fiecărei brigăzi, ce lu
crări s-au făcut, ce bani s-au chel
tuit,

Grija aceasta neobosită, precum 
și depășirea producțiilor planifica
te, au dus la micșorarea continuă a 
prețului de cost al produselor agri
cole, la realizarea de beneficii tot 
mai mari. Prețul tonei de grîu, 
bunăoară, a scăzut de la 890 lei, 
cit era în 1959, la 400 lei în acest 
an, al tonei de cartofi de la 450 lei 
la 300 lei, al hectolitrului de lapte 
de la 181 lei la 118 lei etc.

Gînduri de viitor^
Noi mai avem încă multe de fă

cut în direcția sporirii producției 
vegetale și animale, a reducerii pre
țului de cost, a realizării de bene
ficii sporite. Cu toate că în 
majoritatea cazurilor indicatorii de 
plan pe 1962 sînt mai mari decît 
în anul trecut, ne-am angajat, jcu 
ocazia decorării gospodăriei, să dăm 
peste plan 38.300 1. lapte și 40.000 
kg. carne, să depășim planul de li
vrare valoric cu peste 10 la sută 
(adică cu circa un milion lei), să re
ducem prețul de cost cu 1 la sută 
etc.

Avem toate condițiile să tradu
cem în viață aceste angajamente. 
Am făcut arături adînci de toam
nă pe toate suprafețele și am îngră
șat bună parte din teren cu gunoi 
de grajd. Vom continua această ac
țiune.

Multă atenție vom da îngrășării 
pășunilor și fînețelor cu mustul 
strîns de la grajduri și extinderii 
mecanizării în sectorul zootehnic.

Sînt doar cîteva dintre măsurile 
pe care ni le-am propus. Firește, 
cel mai greu cuvînt îl au de spus 
hărnicia, priceperea și elanul de care 
este animat întregul colectiv al gos
podăriei, mai ales acum după de
corarea unității noastre. Noi sîn
tem hotărîți să mobilizăm toate 
forțele de care dispunem, să mun
cim cu rîvnă pentru a traduce în 
viață sarcinile ce izvorăsc din do
cumentele Congresului al III-lea al 
P.M.R., din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Consfătuirea țăranilor colecti
viști, să încheiem anul 1962 cu re
zultate și mai bune.

american nu este numai un dușman 
al Cubei, ci și al celorlalte popoare 
din America Latină. în Brazilia au 
loc acum puternice manifestări de 
solidaritate cu cauza Cubei revolu
ționare, cauză care este în același 
timp și a poporului meu, a tuturor 
popoarelor Americii Latine.

Tînărul scriitor Alecu Ivan Ghi- 
lia a împărtășit impresii din re
centa vizită făcută în Cuba, a vor
bit despre entuziasmul cu care po
porul acestei țări muncește pentru 
a-și făuri o viață nouă. „Cuba a 
devenit pentru toate popoarele A- 
mericii Latine steaua bunei spe
ranțe, steaua viitorului".

Au mai luat cuvîntul studentul 
Mihai Voicu de la Universitatea 
din București și muncitorul Aurel 
Coleașă de la Uzinele „Grivița Ro
șie“.

Participanții la adunarea tinere
tului au trimis Organizației Tine
rilor Revoluționari și Federației 
Studenților universitari din Cuba 
un mesaj de solidaritate.

Adunarea noastră, se arată în
tre altele în mesaj, își exprimă 
solidaritatea fierbinte cu lupta pe 
care o duceți, alături de întregul 
popor al Cubei, pentru apărarea 
unei cauze drepte și încrederea de 
neclintit că eroica Cuba nu va pu
tea fi îngenunchiată, tot așa cum 
nimeni nu poate opri să răsară 
zilnic soarele deasupra mării Ca
raibilor pentru a lumina viața nouă 
care clocotește în țara voastră.

Adunarea tineretului din Capi
tală s-a încheiat într-o atmosferă 
entuziastă. în aplauzele celor pre- 
zenți, studentul Ifrain Cantillo a 
Înmînat reprezentantului Comitetu
lui orășenesc U.T.M. București, 
steagul Organizației Tinerilor Re
voluționari din Cuba, în semn de 
recunoștință pentru sentimentele 
prietenești pe care tineretul romîn 
le nutrește față de cauza Cubei 
revoluționare.

autocamioane
țiile lor de cotropire a Cubei. Dar 
revoluția înfăptuită în Cuba este 
scumpă nu numai poporului cuban 
și popoarelor latino-americane, ci 
tuturor țărilor socialiste, tuturor 
oamenilor cinstiți din lume. Planu
rilor de agresiune puse la cale de 
imperialiști împotriva Cubei noi le 
răspundem într-un glas : „Jos mîi- 
nile de pe Cuba liberă”.

Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o telegramă adre
sată Federației oamenilor muncii 
din Cuba revoluționară și mișcării 
cubane pentru pace. în . telegramă 
se spune : „Colectivul de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari ai 
uzinelor de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov, alături de toți 
iubitorii de pace din întreaga lume, 
protestează cu hotărîre împotriva 
manevrelor și uneltirilor imperia
lismului nord-american, care ame
nință din nou libertatea și indepen
dența poporului cuban, și condamnă 
cu tărie încercările S.U.A. de a se 
amesteca în treburile interne ale 
Cubei revoluționare.

Asigurîndu-vă de solidaritatea 
noastră deplină, urăm întregului 
popor cuban succes în lupta sa 
eroică pentru pace, pentru o viață 
fericită, pentru apărarea indepen
denței și cuceririlor sale revoluțio
nare”.

(Agerpres)

INFORMAȚII
• De cîteva zile se află în țara 

noastră la invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, Scott Nea
ring, economist și sociolog din S.U.A. 
și Hellen Nearing, militantă pe tărîm 
obștesc. Oaspeții au vizitat în aceste 
zile diferite întreprinderi industriale 
și instituții de cultură din Capitală, 
printre care Fabrica de confecții și 
tricotaje București, Casa Scînteii, U- 
niversitatea, Palatul Pionierilor, Con
siliul național al femeilor.

• La tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de persoane A.D.A.S., 
din 31 ianuarie 1962, au ieșit urmă
toarele o.pt combinații de litere : 
J.W.H. ; E.Y.F. ; U.R.X. ; E.Y.J. ; P.I.K.; 
U.T.J. ; H.S.B. ; N.M.V.

(Agerpres)

LISTA DE CÎSTIGURI9
la depunerile pe obligațiuni cu cîștigurl 

TRAGEREA DE BAZĂ 
DIN 31 IANUARIE 1962

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
g.

Se
ria

 
ob

lig
 cîștig

.

N
um

ăr
ul

 
ob

lig
 cîștig

. Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1 00.731 42 75.000 75.000

1 04.022 01 50 000 50 000
1 30.737 20 25 000 25.000

1 42.570 44 L0 000‘ 10.000
1 05.232 50 5.000
1 10.228 29 5.000
1 11.474 23 5.000
1 12.927 16 5.00(1
1 17.861 37 5.000
1 21.445 23 5.000
1 46.791 40 5.000
1 55.133 39 5.000 40.000

Termi
nația

seriei

2.000
60 026 18 2.000
60 594 37 2 ono 360.000
60 695 15

600 34 15 800
600 44 44 son
600 50 30 «no 1.440.000

1992 TOTAL : 2.000.000

Talon nr. 9 (1963) întreg
Cîștlgurile revin întregi obligațiunilor 

de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștlgurile de mai sus, în care este cu
prinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunii cîștigătoare.

Plata cîștlgurllor se face prin unitățile 
C.E.C. proprii.

Fag. ODIN TARILE SOCIALISTE• v».Semnarea protocolu 
reciproce de mărfuri pe anul 1962 
între R. P. Romînă și U. R. S. S.

Ca rezultat al încheierii cu suc
ces a tratativelor care au avut loc 
între delegația comercială romînă 
și Ministerul Comerțului Exterior 
al U.R.S.S., la 31 ianuarie a fost 
semnat la Moscova protocolul pri
vind livrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1962 între Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri, stabilit pe anul 1962, re
prezintă peste 600 milioane ruble, 

volumul 
prevăzut

• >

anul 1962 R. P. Romînă va livra, 
de asemenea, în U.R.S.S., țevi de oțel, 
produse petroliere, ciment, materia
le lemnoase, chimicale, precum și 
mărfuri de consum — mobilă, con
fecții, textile, fructe și altele.

Creșterea livrărilor reciproce de 
mărfuri, prevăzută pe anul 1962, 
contribuie la dezvoltarea pe mai de
parte a celor două țări și constituie 
o nouă mărturie a întăririi colaboră
rii economice dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea So
vietică.

Protocolul privind livrările reci
proce de mărfuri pe anul 1962 a

depășind cu 10 la sută 
schimburilor de mărfuri 
prin protocolul pe anul 1961.

Protocolul semnat prevede o lăr
gire însemnată a contingentelor de fost semnat din partea romînă de 
mărfuri stabilite pe anul 1962 prin 
acordul de lungă durată.

Din partea Uniunii Sovietice cresc 
livrările de mașini și utilaje, în spe
cial utilaje electrotehnice, utilaje 
de ridicat și transportat, de teleco
municații, construcții rutiere, lami
nate de oțel, cocs metalurgic și căr
bune cocsificabil, minereu de fier, 
feroaliaje și alte mărfuri necesare 
dezvoltării cu succes a economiei 
naționale a R. P. Romîne.

Este prevăzut ca lărgirea livrărilor 
de utilaje din R. P. Romînă în 
U.R.S.S. să se realizeze în special pe 
seama utilajului petrolier și a utila
jelor pentru industria chimică. în

Gogu Rădulescu, ministrul Comer
țului, din partea sovietică de N. 
Tatolicev, ministrul Comerțului Ex
terior.

La solemnitatea semnării proto
colului au participat din partea ro
mînă Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne Ia Moscova, Gh. Cioa
ră, locțiitor al reprezentantului 
permanent al R. P. Romîne la 
C.A.E.R., membri ai ambasadei ro- 
mîne la Moscova, iar din partea 
sovietică de N. Smeliakov, locțiitor 
al ministrului Comerțului Exterior, 
M. Loșakov, membru al Colegiului 
Ministerului Comerțului Exterior, și 
alții.

<>CO------ —

Schimb de note privind 
de completare a Planului 
și științifică dintre R. P.
La 31 ianuarie a.c. a avut loc 

la Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul de note privind înche
ierea protocolului de completare a 
Planului de colaborare culturală și 
științifică dintre Republica Popu-

încheierea protocolului 
de colaborare culturală 

Romină și R. P. Ungară
Iară Romînă și Republica Populară 
Ungară pe anul 1962.

Schimbul de note a fost efec
tuat între Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, și Bela Nemety, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

---------o» o---------

Colaborarea economică si tehnică
■I

romîno - indoneziană
din partea indoneziană de Anando, 
secretarul general al Ministerului 
Industriei de bază și Minelor.

(Agerpres)

O delegație romînă a purtat dis
cuții la Djakarta cu reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Indus
triei de bază și Minelor, conform 
prevederilor primei sesiuni a Co
misiei guvernamentale mixte per
manente de colaborare economică 
și tehnică care a avut loc la Bucu- 

.rești în. septembrie ,1961.
S-a ajuns la o înțelegere cu ca

racter tehnic în ceea ce privește 
livrarea de către R. P. Romînă de 
utilaj petrolier și a proiectului ra
finăriei de petrol, precum și asupra 
nomenclaturii și cantităților de uti
laj și instalații care vor fi achizițio
nate de Indonezia și pentru alte 
ramuri industriale.

Rezultatele discuțiilor au
consemnate într-o înțelegere scrisă 
care a fost semnată, la 27 ianuarie 
1962, din partea romînă de tova
rășii Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului, și Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului In
dustriei Petrolului și Chimiei, iar

fost

Un nou roman 
al scriitorului Konstantin Fedin

Cum s-a desfășurat evoluția prin» 
cipalilor eroi ai trilogiei în acești 20 
de ani ? — iată ce vrea să înfăți
șeze autorul. „în literatura noastră 
— scrie „Prayda“ — sînt numeroa
se opere remarcabile despre război, 
despre acțiuni militare, despre oa
menii care au luptat pe front. Eroii 
romanului „Rugul" nu sînt militari, 
dar și pentru ei războiul a fost'o 
mare încercare a caracterelor, a 
forțelor, a întregii lor experiențe 
revoluționare.

Revista sovietică „Novîi Mir" a 
publicat partea întîia și cîteva ca
pitole din partea a doua a romanu
lui „Rugul' — ultimul din trilogia 
scriitorului Konstantin Fedin. Citi
torilor din țara noastră le sînt bine 
cunoscute primele două romane ale 
trilogiei : „Primele bucurii” și „O 
vară neobișnuită".

Unele dintre personajele romane
lor precedente apar și în paginile 
„Rugului", de data aceasta în pri
mele zile ale Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

Dezvoltarea industriei de mătase 
Chinezea R. P.

PEKIN (de la corespondentul nos
tru E. Soran).

Producția industriei de mătase din 
R. P, Chineză cunoaște o mare dez
voltare. Aproape în fiecare provin
cie găsești astăzi fabrici ale acestei 
ramuri.

Orașul U-Si din China de Est a 
devenit un mare centru de depanare 
a mătăsii brute, care este în bună 
parte prelucrată în marile centre de 
țesătorii de la Sucio și Hanjou.

Sucio-ul este cel mai vechi oraș 
al țesătoriilor de mătase. Dar, după 
1937, producția scăzuse brusc, ca ur
mare a agresiunii imperialiștilor ja
ponezi. La eliberare, în Sucio nu mai 
existau 
mătase,

decît 600 războaie de țesut 
aproape toate scoase din

funcțiune, iar producția se redusese 
Ia o treime din producția anilor 
1935—36. Numărul muncitorilor era 
de numai 2.000.

In prezent, peste 10.000 de munci
tori calificați, desenatori, proiec- 
tanți lucrează în marile fabrici 
înzestrate cu peste 3.000 războaie 
mecanice. Anul trecut producția de 
mătase a orașului era de 50 de ori 
mai mare decît în 1950, pri
mul an de după eliberare. La Sucio 
se produc peste 70 varietăți de mă
tase. Fabrica Ton Wu, una din cele 
mai vechi și mai mari din oraș, pro
duce astăzi zilnic o cantitate egală 
cu întreaga producție de mătase din 
1948. Numărul modelelor aflate în 
fabricație se apropie de trei sute.

O expoziție de mobilă modernă
îmbunăfăjirea calității și 
ridicarea productivității 
muncii. Sînt expuse mo
dele de mobilă secțio
nată care permit combi
narea diferitelor tipuri de 
mobilă după amplasarea 
ți volumul apartamen
tului.

La Sofia s-a deschis o 
expozifie de noi modele 
de mobilă, a căror pro
ducție în serie va începe 
în acest an. Cele 180 de 
prototipuri se caracteri
zează printr-o construcție 
simplă, comodă, prin ele
ganța formei și finisajului.

Materialele folosite sînt 
în special plăcile aglome
rate din fibre de lemn. Ti
pizarea pieselor permite 
folosirea 
cerea unui 
de mobilă, 
economii

lor la produ- 
sortimenf larg 
realizarea de 
de materiale,

Metodă 
de conservare 
Cîteva institute de cercetări din R.S. 

Cehoslovacă, în colaborare cu în
treprinderi ale industriei alimentare,

Sesiunea Marelui Hural Popular 
Mongole
truirea de noi obiective mari și 
mici.

Proiectul de plan pe anul 1962 
■prevede sporirea șeptelului de vite 
cu 2,8 la sută, astfel ca în conti
nuare el să crească pînă la cel pu
țin 21 milioane capete, și pregăti
rea a 862.300 tone de nutrețuri, 
extinderea ’suprafeței însămînțate 
la 448.900 hectare.

Bugetul de stat al R. P. Mon
gole pe exercițiul financiar 1962 
? revede la capitolul venituri

.350.000.000 tugrici și la capitolul 
cheltuieli 1.345.000.000 tugrici.

La 31 ianuarie sesiunea Marelui 
Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole și-a încheiat lucră
rile.

al R. P,
ULAN BATOR 31 (Agerpres). — 

La 29 ianuarie s-a deschis la Ulan 
Bator cea de-a IlI-a sesiune a Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole. T. Ragcia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a prezentat 
un raport în legătură cu planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
și a culturii R. P. Mongole pe anul 
1962, iar B. Dughersuren, ministrul 
de Finanțe al R. P. Mongole, a 
prezentat spre examinare sesiunii 
bugetul de stat al R. P. Mongole 
pe exercițiul financiar 1962.

Investițiile în economia națio
nală se vor ridica la 802 milioane 
tugrici, ceea ce va permite cons-
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nouă 
a alimentelor

elaborează noi metode de conservare 
și păstrare a produselor. Una din me
todele cu cele mai mari perspectiva 
este liofilizarea.

Noua metodă constă în uscarea pro
duselor alimentare la o temperatură 
sub zero grade. Cu ajutorul unor ma
șini și utilaje speciale se pot conserva 
după această metodă aproape toata 
felurile de produse alimentare — cru
de și fierte, lichide și solide. Ele își 
păstrează mirosul, gustul, culoarea ini
țială, precum și conținutul de vitamine, 
ca și celelalte substanțe nutritive. Pro
dusele alimentare uscate prin această 
metodă pot fi păstrate într-un ambalaj 
ermetic din metal, sticlă sau material 
plastic timp de un an sau chiar mai 
mult la o temperatură normală, fără a 
se folosi frigiderul.

Cercetătorii își propun 
să termine experiențele 
astfel premizele pentru 
serie a utilajului necesar
de conservare a produselor alimentare.

ca în 1962 
ți să creez» 
producția în 
noii metoda

îngăduința fafă de fascism — 
o manevră fot mai periculoasă

Cele două „acțiuni" ale teroriști
lor din „Organizația armatei secre
te" (O.A.S.), .cu care a început săp- 
tămîna trecută la Paris, au subliniat 
cutezanța în creștere și cinismul ti
pic fascist ale autorilor și organi
zatorilor lor. Este vorba de atenta
tul cu bombe de la Quai d'Orsay 
(Ministerul de Externe francez — 
n. r.) care a provocat moar
tea unui funcționar inferior al insti
tuției și rănirea altor 22, precum și 
de răpirea, în stil Chicago, (după 
cum a scris ziarul „Le Figaro") a 
doctorului Paul Mainguy, deputat al 
U.N.R. (partid gaullist), regăsit de 
altfel după cîteva ore de poliție. în 
cursul săptămînii teroriștii au con
tinuat să organizeze numeroase alte 
atentate, făcînd, de pildă, să explo
deze mai multe bombe la locuințele 
unor publiciști și ziariști care luaseră 
atitudine împotriva O.A.S.

Intensificarea activității teroriste 
a O.A.S. din care fac parte și furtu
rile unor importante cantități de 
arme de la depozitele militare, ciu
dat de slab păzite tocmai în ase
menea împrejurări, a fost interpre
tată de majoritatea comentatorilor 
presei pariziene ca un semn că pri
mejdia unui puci fascist în vede
rea preluării puterii în metropolă s-a 
mărit.

Faptul că O.A.S. a început săptă- 
mîna în curs prin trimiterea unui 
grup de bandiți fasciști care au în
cercat să pătrundă în locuința lui 
Maurice Thorez, întărește părerile 
acestor comentatori. în acest caz, ca 
și în cazuri similare, ei au primit o 
ripostă energică. Acțiunile organelor 
proprii de pază ale partidului comu
nist, i-au pus pe fugă pe bandiții 
fasciști, împiedieîndu-i să-și realize
ze acțiunea plănuită ia locuința se
cretarului general al P.C.F.

în Algeria valul terorismului este 
de asemenea în creștere de la în
ceputul acestei săptămîni. în urma 
atentatelor înfăptuite de O.A.S., ziua 
de luni s-a soldat cu 13 morți și 20 
de răniți, iar cea de marți cu 15 
morți și 26 răniți. în plus, luni s-a 
produs aruncarea în aer „excepțio
nală", pusă la cale de fasciști, a u- 
nei vile din apropiere de Alger, în

care se adăpostea o brigadă „anti- 
O.A.S." a poliției. Deși asupra aces
tei afaceri autoritățile au căutat să 
păstreze un anumit mister, s-a aflat 
totuși că ea a dus la moartea a. 18 
persoane și la rănirea altora.

Toate acestea au încărcat și mai 
mult atmosfera politîcă din Franța. 
Reacția maselor populare, dorința 
lor de a bara calea fascismului și 
de a obține pacea în Algeria, se a- 
firmă cu tărie în aceste zile. în săp- 
tămîna care s-a încheiat, am văzut 
15.000 muncitori manifestînd la Bil
lancourt, unde fusese mitraliat se-

Corespondență din Paris

diul sindicatului C.G.T. de la uzina 
„Renault". Alți 12.000 democrați au 
manifestat în jurul Ministerului de 
Externe imediat după explozia bom
bei puse de fasciști.

La Toulouse, la Beauvais, la Bor
deaux, la Lille, la Marsilia, forțele 
antifasciste se organizează și nu
meroase manifestații au loc cu par
ticiparea a zeci de mii de demo
crați. în Cartierul Latin, cunoscutul 
cartier universitar din Paris, unde 
O.A.S. încearcă în ultima vreme să 
recruteze aderenți, riposta antifas
cistă se precizează și ea. De ase
menea, în 17 licee au fost înființa
te comitete antifasciste. Deosebit 
de semnificativ este faptul că 
și în Algeria opinia publică își ex
primă cu tot mai multă vigoare pro
testul împotriva acțiunilor fasciste. 
La Alger continuă greva membrilor 
corpului didactic care cer autorită
ților să adopte măsuri concrete pen
tru stăvilirea acțiunilor teroriste. La 
Alger, Oran și Constantine salaria- 
ții de la percepții, vameșii, lucrăto
rii din poștă se află în grevă ; în 
portul Alger docherii au încetat lu
crul.

Din toate acestea reiese că mo
bilizarea forțelor democratice se 
efectuează în pofida tuturor ob
stacolelor. Secretarul general ad
junct al P. C. Francez, Waldeck 
Rochet, a scris în „l'Humanité" în

legătură cu săptămîna de acțiu
ne care a început luni pentru pace 
în Algeria, împotriva O.A.S. și fas
cismului : „Pentru a face să eșue
ze toate manevrele care trebuie 
în mod obiectiv să întîrzie înche
ierea păcii și care favorizează ac
țiunile criminale ale O.A.S. nu există 
decît un singur mijloc : a uni în 
acțiune pe toți acei care sînt pen
tru pace în Algeria și împotriva fas
cismului".

Situația creată în Franța de dez
mățul fasciștilor și de ceea ce o 
mare parte a presei france
ze numește „carența autorități
lor" este de așa natură în- 
cît chiar și vechii politicieni 
burghezi ai celei de-a patra 
republici, care pînă acum îl sus
țineau mai mult sau mai puțin pe 
De Gaulle, s-au văzut obligați să 
ia atitudine diferită — pentru 
■a nu se pomeni izolați de 
valul mișcărilor tot mai marcate 
ale maselor. întreaga presă iran- 
ceză a înregistrat astfel dejunul 
care a reunit săptămîna trecută, în 
cartierul situat în apropierea po
dului Alma de peste Sena, pe An
toine Pinay (partidul de dreapta 
al „independenților"), André Collin 
(partidul catolic M.R.P.), Maurice 
Faure (partidul radical) și Guy 
Mollet (partidul socialist), împreu
nă cu cîțiva lideri ai sindicatelor 
aflate sub influența socialiștilor și 
catolicilor. Mulți comentatori au 
interpretat această manifestare 
destul de fățișă a „conjuraților de 
la Alma" ca o încercare de a pune 
pe picioare o „a treia forță", ca
pabilă eventual — în intenția auto
rilor ei — să preia succesiunea lui 
De Gaulle. Unele ziare subliniază 
însă că printre participanții la 
această întîlnire au fost sprijinitori 
direcți ai O.A.S. și că, de fapt, 
obiectivul ei principal ar fi acela 
de a împiedica o adevărată regru
pare a forțelor populare șl demo
cratice, pe care o preconizează co
muniștii, ca mijloc sigur de a bara 
calea fascismului și de a grăbi în
cheierea păcii în Algeria. Liderii de 
dreapta al partidului socialist își 
asumă astfel o grea răspundere.

Care este atitudinea guvernului ?. 
După o îndelungată abținere de a 
lua măsuri cît de cît hotărîte îm
potriva fasciștilor, autoritățile au 
pus în vigoare în ultimele zile la 
Paris un anumit control al auto
vehiculelor și al pietonilor și au' 
anunțat aducerea în capitală a 
mai multor unități de poliție din. 
provincie. Dar, așa cum se remarcă 
în cercurile democratice, pînă acum 
aceste măsuri nu au dus la dimi
nuarea valului terorist, ceea ce arată 
cît de palide și de ineficiente sînt 
ele. în schimb, în cu totul 
alt mod, fără mănuși, se acțio
nează împotriva elementelor de-' 
mocratice. Din această pricină, 
pînă și un observator străin, atît 
de puțin suspect de simpatii co
muniste, cum este corespondentul 
din Paris al ziarului „Nevz York 
Herald Tribune" a scris zilele tre
cute în legătură cu măsurile anun
țate împotriva O.A.S. : „Opinia pu
blică se întreabă : de partea cui 
sînt autoritățile în această afa
cere ?".

De boala neclarității — mulți spun 
a duplicității — suferă și tratativele 
care, după cum scrie întreaga 
presă, s-ar purta în secret cu gu
vernul provizoriu al republicii alge
riene. Numeroși comentatori susțin 
că în oursul lor s-au înregistrat pro
grese și că tocmai aceasta explică 
recrudescența activității teroriste a 
O.A.S., care încearcă pe această 
cale să facă fmposfbilă încheferea 
sau aplicarea unui eventual acord 
în vederea încetării focului în Alge
ria. Se adaugă însă că nu toate 
piedicile din calea unui acord au 
fost înlăturate și că se încearcă 
în ultima clipă șă se impună 
reprezentanților algerieni noi con
cesii. Astfel, după unii comentatori, 
activitatea teroristă a ultracolonia- 
liștilor din O.A.S. este folosită 
și ca un mijloc de presiune 
asupra negociatorilor algerieni. A- 
ceasta ar constitui una din expli
cațiile „inexplicabilei" îngăduințe 
arătată atît în Algeria cît și în 
Franța mînuitorilor din O.A.S. ai 
bombelor cu plastic.

După cum subliniază majorita
tea comentatorilor francezi, îngă
duința față de fascism devine însă 
din ce în ce mai periculoasă pen
tru instituțiile republicane, și chiar 
pentru întregul regim al celei de-a 
cincea republici.

TUDOR VORNICU
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dezvoltarea revoluției cubane
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Cuvîntarea președintelui Dorticos la Punta del Este

Nimic nu poate împiedica
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PUNTA DEL ESTE 31 (Agerpres) 
„Am venit la această conferință 
pentru a ne expune poziția, dar nu 
în calitate de acuzați, ci ca acuza
tori ai imperialismului american“, 
a declarat președintele Cubei, Os
valdo Dorticos, șeful delegației cu
bane, la ședința plenară a conferin
ței O.S.A., consacrată discutării și 
adoptării proiectelor de rezoluții, 
în numele guvernului Cubei, el a 
respins toate „documentele“ adop
tate de conferință, calificîndu-le ca 
o încălcare a normelor internațio
nale în vigoare.

Conferința urmărește să transfor. 
me o organizație regională a O.N.U. 
într-un bloc militar-politic cu carac
ter anticomunist, a spus Dorticos. 
Prin aceasta Organizația Statelor 
Americane se exclude în mod auto
mat din O.N.U. Nu s-a reușit să se 
adopte sancțiuni împotriva Cubei. 
Pentru a evita o înfrîngere, se fac 
încercări de a se strecura măcar 
declarații: politice.

Revoluția cubană a dat țăranilor 
pănjînt, a lichidat șomajul, analfa
betismul, mizeria. Dacă O.S.A. cre
de că este incompatibilă cu aceste 
realizări, Cuba nu consideră o mare 
cinste de a face parte din această 
organizație. Orice hotărîre s-ar a- 
dopta în legătură cu excluderea 
Cubei din sistemul O.S.A., Cuba va 
continua să rămînă pe continentul 
american.

Referindu-se Ia punctul din de-

clarație în care se vorbește despre 
ajutorul acordat de U.R.S.S. Cubei, 
Dorticos i-a întrebat pe miniștri : 
„Dar unde a fost O.S.A. cînd asu
pra Cubei a planat primejdia unei 
intervenții militare ?“.

Am acceptat ajutorul U.R.S.S., a 
spus Dorticos, ca ajutorul unei țări 
prietene în condițiile primejdiei 
unei agresiuni directe împotriva 
țării noastre. Nici o rezoluție nu va

putea să împiedice dezvoltarea 
voluției cubane, a declarat el, 
va putea să împiedice întărirea 
lațiilor prietenești cu țările socia
liste.

Plecăm liniștiți de la această con
ferință, deoarece știm că nu rezolu
țiile, ci popoarele făuresc istoria. 
Continentul american va fi liber, 
cu adevărat liber. Cu sau fără 
O.S.A., noi tot vom învinge 1“.

La Punta del Este Cele mai mari țări
latino-americane s-au abținut de la voi
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„Țările mici pot aduce o contribuție 
substanțială la destinderea încordării“

Iritare la Washington
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Știrea că șase țări latino-americane 
au refuzat să se alăture manevrelor 
agresive ale Statelor Unite împotri
va Cubei și s-au'^bținut de la vot 
la Punta del Este a stîrnit iritare la 
Washington. După cum transmite 
agenția U.P.I., cercuri ale Congresu
lui S.U.A. au cerut ca împotriva a- 
cestor țări să fie adoptate sancțiuni 
economice. Senatorul Smathers a 
declarat că „trebuie micșorat ajuto
rul economic acordat țărilor Ameri
ca Latine care nu ne-au sprijinit 
împotriva lui Castro".

PUNTA DEL ESTE 31 (Agerpres). — 
După nouă zile de neîntrerupte 

manevre de culise și presiuni puter
nice din partea delegației S.U.A., la 
Punta del Este s-a încheiat cea de-a 
8-a conferință consultativă a miniș
trilor Afacerilor Externe ai țărilor 
membre ale O.S.A. Conferința a a- 
doptat — cu 14 voturi pentru, șase 
abțineri și un vot contra — o rezo
luție în care condamnă orînduirea 
existentă în Cuba ca fiind „incom
patibilă" cu „idealurile" sistemului 
interamerican, precum și o rezoluție 
cu privire la excluderea Cubei din 
O.S.A. Cele 14 voturi reprezintă exact 
limita minimă necesară pentru adop
tarea rezoluțiilor.

Potrivit chiar relatărilor agențiilor 
de presă occidentale, condițiile în 
care a fost obținut votul de la Punta 
del Este pot fi considerate drept o 
loviiură puternică adusă prestigiu
lui Statelor Unite în America Latină. 
Toate încercările Statelor Unite de 
a crea aparența unei „majorități sta
bile" au eșuat. După cum au subli
niat agențiile de presă, secretarul 
de stat al S.U.A., Rusk, s-a. întîlnit 
personal în ultimul moment cu mi
niștrii Afacerilor Externe ai celor 
șase state latino-americane care au 
refuzat să sprijine S.U.A., pentru a-i 
atrage de partea sa. Pus în fața a- 
cestei situații. Washingtonul s-a vă
zut nevoit să renunțe la intenția sa 
inițială de a obține „sancționa
rea" guvernului revoluționar cuban. 
S.U.A. nu și-au atins acest scop nici

cu ajutorul uriașelor presiuni la care 
au recurs.

Comentînd victoria „a la Pyrrhus" 
obținută de S.U.A. la Punta del Este, 
agenția Associated Press subliniază 
că „abținerea de la votul asupra 
excluderii Cubei din O.S.A. a celor 
șase țări (Brazilia, Argentina, Mexic, 
Chile, Bolivia, Ecuador — n.r.) inclu- 
zînd cele mai mari și influente țâri 
din America Latină, constituie o grea 
lovitură pentru politica americană 
și dovedește profunda sciziune exis
tentă în sinul sistemului interameri- 
can".

Năzuințele legitime ale poporului angolez 
trebuie înfăptuite

o Adoptarea rezoluției prezentate de 45 țări afro-asiatice • 99 de țări 
au votat pentru condamnarea colonialiștilor portughezi

NEW YORK 31 (Agerpres). TASS: 
Cu 99 de voturi pentru, două con
tra (Spania și Republica Sud-Afri- 
cană) și o abținere (Franța) cea 
de-a 16-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat la 30 ianua
rie o rezoluție care „condamnă ho
tărît măsurile represive și operațiu
nile armate împotriva poporului 
angolez, precum și refuzul de a i se 
acorda drepturile omului și libertă
țile fundamentale“.

în rezoiuție se subliniază că „re
fuzul persistent al Portugaliei de a 
recunoaște năzuințele legitime ale 
poporului angolez la autodetermi
nare și independență constituie o 
sursă permanentă de fricțiuni inter
naționale și implică un pericol pen
tru pacea și securitatea internațio
nală“.

Rezoluția confirmă în mod so
lemn dreptul inalienabil al poporu
lui angolez la autodeterminare și 
independență șl cere punerea în 
libertate a deținuților politici, con
stituirea unor organe politice alese 
în mod liber și reprezentative în 
vederea transferării puterii 
poporul angolez; cere tuturor sta
telor să 
sprijin și ajutor care ar putea fi 
folosite de ea pentru reprimarea 
poporului angolez; recomandă Con
siliului de Securitate să urmărească 
în parmanență situația din Angola.

După cum s-a mai anunțat, acea-

stă rezoluție a fost prezentată de 
delegațiile a 45 state afro-asiatice, 
printre care Republica Populară 
Mongolă, India, Indonezia, Ceylon, 
Birmania, Etiopia, Ghana, Guineea.

Prin adoptarea rezoluției, cea de-a 
16-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a încheiat cele două săptă- 
mîni de dezbateri în problema si
tuației din Angola.

Un număr considerabil de voturi 
a întrunit proiectul de rezoluție pre
zentat de Bulgaria și Polonia, care 
prevedea sancțiuni împotriva Portu
galiei pentru a o sili să pună capăt 
războiului colonial din Angola. Pen
tru proiect au votat delegațiile a 
26 de țări, printre care cele ale ță
rilor socialiste, Indoneziei, Indiei, 
R.A.U., Sudanului, Etiopiei, Ghanei, 
Guineei, Irakului, Tanganicăi.

Declarația unor reprezentanți
BRUXELLES 31 (Agerpres). — 

,Pentru a evita un 
țara noastră este datoare să con
tribuie la o conciliere“ — sub acest 
titlu ziarul „LE DRAPEAU ROUGE” 
a publicat declarația unor repre
zentanți de seamă ai vieții publice 
din Belgia.

„Pacea în întreaga lume poate fi 
încălcată ca urmare a unei greșeli • — - unej greșeii să-

spune 
cres- 
fap-

război nuclear,

tehnice sau a 
vîrșite de oameni, se
în declarație. încordarea 
cîndă predispune la o 
tă nechibzuită.". Autorii declarației 
subliniază că țările mici își pot adu
ce o contribuție substanțială là des
tinderea încordării și cer ca guver
nul Belgiei să contribuie pe toate

-----------o «o

ai vieții publice <lin Beldia
căile la ducerea de tratative într a 
marile puteri „pentru descoperirea 
posibilităților unor acorduri necesa
re“. Reprezentanții vieții publice bel
giene cheamă guvernul să înglobe
ze teritoriul țării într-o zonă denu- 
clearizată, în care să fie încercat 
un sistem corespunzător de con
trol. Printre semnatarii acestei de
clarații figurează scriitorul C. Bur- 
niaux, membru al Academiei Re
gale de Științe, Litere și Arte Fru
moase, R. Henrion și P. Lambert, 
profesori la Universitatea din Liège, 
avocatul Ch.
tru, pastorul 
le Sinodului 
din Belgia.

Moureaux, fost minis? 
E. Pichal, președinte- 
bisericii protestante

Acțiuni ale partizanilor păcii din Scoția
LONDRA 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : La conferința celor nouă organi
zații scoțiene, ale partizanilor păcii, care 
a avut loc la Glasgow, s-a hotărît să se 
organizeze în luna iunie un marș de pro
test împotriva armei nucleare. O coloa
nă va porni din Glen-Douglas, unde se 
construiește în prezent un depozit de 
arme nucleare ale N.A.T.O., .iar cealaltă 

de la baza de submarine americane

din Holy-Loch. Cele două coloane se vor 
uni la Glasgow.

S-a hotărît, de asemenea, să se orga
nizeze o demonstrație de protest în ziua 
de 3 martie în regiunea golfului Holy- 
Loch, unde se află baza plutitoare ame
ricană „Protheus" care deservește sub
marinele atomice înzestrate cu rachete 
„Polaris".

Demascarea manevrelor occidentale în Consiliul de Securitate
către

refuze Portugaliei orice

Ciocoiri Ênftre demonstranți greviști 
și poliție . la Torino

au organizat o demons
trație pe străzile acestui 
oraș, cerînd satisfacerea 
revendicărilor lor econo
mice, După cum relatea- 

1 „Unita", sute

demonstranți. Această 
ciocnire s-a soldat cu mai 
mulți răniți. în semn de 
protest, sindicatele au 
hotărît să continue greva

ROMA 31 (Agerpres).
— Muncitorii de la Uzi
na de automobile „Lan
cia" și de Ia Uzina de 
anvelope „Michelin“ din 
Torino, care au declarat ză ziarul _ 
grevă acum cîteva zile, de polițiști au atacat pe încă 48 de ore.

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
TASS : La 30 ianuarie reprezentan
ța sovietică la O.N.U. a dat publi
cității o declarație în care se spurie 
printre altele :

Din împuternicirea guvernului so
vietic, reprezentanța U.R.S.S. la 
O.N.U. a cerut la 25 ianuarie 1962 
convocarea de urgentă a Consiliu
lui de Securitate spre a examina în
deplinirea rezoluției din 24 noiem
brie 1961 a Consiliului de Securita
te cu privire la problema congoleză.

în legătură ou intenția să de a 
cere convocarea Consiliului de 
Securitate, se spune în declarație,

Declarația reprezentanței 
sovietice la O.N.U.

consultat din 
a ii adresat 
cererea for-

delegația sovietică s-a 
timp, încă înainte de 
Secretariatului O.N.U. 
mală corespunzătoare, atît cu re
prezentanți ai țărilor africane — 
membre ale Consiliului de Securi
tate — cît și cu reprezentantul Re- 
publioii Congo la O.N.U., precum și 
cu U Thant, secretar general provi
zoriu al O.N.U.,- care nu au ridicat
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Represiuni masive în Venezuela
• Un cartier din Caracas ocupat de trupe • închiderea sedii

lor partidului comunist ® Mii de arestați și întemnițați
CARACAS 31 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că la 30 ia
nuarie cartierul „23 Ianuarie“ din Ca
racas, capitala Venezuelei, In care 
locuiesc peste 100.000 de persoane, a 
fost ocupat de trupe care au întreprins 
percheziții. Această acțiune se înscrie 
în valul de represiuni dezlănțuit de 
guvernul Betancourt împotriva poporu
lui venezuelian care protestează con
tra conferinței de la Punta del 
Este. Ea a fost ordonată în urma unui 
consiliu extraordinar al cabinetului de 
miniștri. La același consiliu, menfionea-

ză agenția, s-a hotărît închiderea se
diilor partidului comunist șl ale miș
cării revoluționare de stingă.

Agenjia Prensa Latina anunță că în 
orașul portuar La Guaira, în apropiere 
de Caracas, au fost arestate 148 de 
persoane.

Potrivit unor date preliminare, în 
cursul represiunilor dezlănțuite de gu
vernul Betancourt au fost uciși 80 de 
oameni, iar numărul total al celor a- 
resfațl și aruncați în închisori se ridică 
la cîteva mii.

ITALIA. Muncitori greviști de la șantierul naval din Spezla demons
trează pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.

Persecutarea P.C. din S. U. A—încălcare
flagrantă a normelor constituționale

Cercurile cele mai reacționare din 
Statele Unite desfășoară pregătiri 
intense în vederea răfuielii cu co
muniștii americani. După cum s-a a- 
nunțat în. presă, dacă Tribunalul Fe
deral din Washington respinge cere
rea conducerii P.C. din S.U.A. de a 
se sista urmărirea judiciară, atunci 
procesul intentat partidului va în- _________ _ __ _____ ______
cepe la Washington în următoarele martor, agent al * serviciului secret, 
zile. Este vorba de o oribilă însce
nare judiciară, care nu are nimic 
comun cu ideea de justiție, de le
galitate, nici cu cele mai elementare 
noțiuni de democrație și respect 
față de' drepturile cetățenești.

După cum se știe, la cererea Mi
nisterului de Justiție al S.U.A., parti
dul comunist a fost trimis în jude
cată pe motivul că ar fi încălcat 
așa-zisa lege McCarran.

Legea McCarran formează, îm
preună cu legea Smith, un ansam
blu de măsuri profund reacționare, 
îndreptate împotriva comuniștilor, 
luptători neînfricați pentru interesele 
poporului muncitor american, pentru 
pace și democrație, ca și împotriva 
tuturor oamenilor cu convingeri pro
gresiste din Statele Unite.

în legea Smith se prevede că cei 
ce aderă la o organizație comunistă 
sau la o organizație care simpati
zează cu Ideile comuniste ăr săvîrși 
„infracțiunea de participare la o or
ganizație subversivă". Legea preve
de sancțiuni penale aspre, plus 
sancțiuni suplimentare (scoaterea 
din funcțiuni etc.). Pe baza acestei 
legi draconice au fost judecați și 
condamnați mulți luptători pentru 
interesele vitale ale poporului ame
rican. Totuși, aplicarea acestei legi 
s-a făcut cu unele dificultăți ; cu 
toate că în scopuri „probatorii" 
erau folosiți agenți ai serviciului se
cret american, „dovezile' 
cu totul neverosimile. Este cunoscut

prof. I. OANCEA 
decanul Facultății de Științe 
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cazul cetățeanului american Scales, 
condamnat pe baza legii Smith sub 
învinuirea că, după depozițiile unui

apăreau

ar fi învățat într-o școală de partid... 
cum se poate ridica viața unui om 
cu ajutorul unui creion ascuțit. Ast
fel de mascarade judiciare revoltau 
pe oamenii cinstiți.

în ce privește legea McCarran, 
aceasta prevede obligația membri
lor Partidului Comunist din S.U.A. 
de a se înregistra la Ministerul Jus
tiției. Nerespectarea acestor obli
gații se sancționează cu pedeap
sa de 5 ani închisoare și '10.000 
dolari amendă pentru fiecare zi în- 
tîrziere. Aci nu este însă vorba de 
o simplă înregistrare ; prin corelație 
cu legea Smith, în fața comuniștilor 
se întinde o cursă juridică : ori să 
nu se înregistreze și, în acest caz, 
vor suferi rigorile legii McCarran ; 
ori să se înregistreze și astfel să 
sufere rigorile legii Smith. Căci, po
trivit legii McCarran, „înregistrarea’ 
ca membru al partidului comunist 
echivalează cu recunoașterea impli
cită de către cel ce se înregistrează 
că este „un conspirator", un „agent 
al unei puteri străine* etc.

Tocmai în această privință se dez
văluie neconstituționalitatea legii 
McCarran.

în cel de-al cincilea amendament 
al constituției americane se procla
mă : „Nici o persoană nu poate fl 
silită să depună mărturie împotriva 
sa într-un proces penal“. Or, legea 
McCajran toamai aceasta dispune, 
înregistrarea potrivit acestei legi 
Înseamnă autoacuzare silită, în-

însă 
determinat 
americane 

în sprijinul 
calomnia pe

mai 
ale 
in- 
degreu 

cercu- 
să re- 
încer- 
comu-

seamnă să se ceară comuniștilor să 
depună împotriva lor înșiși.

Iar acest lucru constituie o încăl
care flagrantă a oricăror norme ju
ridice. Nici o lege nu admite auto
acuzarea fără aducerea de alte 
dovezi, ca motiv pentru punere sub 
acuzare și condamnare a cuiva. 
Orice om de lege, orice om progre
sist, nu poate rămîne indiferent la 
gîndul că, în zilele noastre, se 
pot reedita asemenea practici 
obscurantismului medieval, ale 
chiziției. Nu este 
înțeles ce a 
rile reacționare 
vină la ele ; 
cărilor lor de a
niști ca „agenți ai unei puteri străi
ne" sau al altor învinuiri absurde de 
acest fel, ele n-au putut să aducă 
nici un fel de dovezi plauzibile, pur

■ și simplu pentru că asemenea do
vezi nu există ; în aceste condiții, 
încâlcind constituția americană, ele 
recurg la autoacuzare ca la singura 
posibilitate ce le-a rămas pentru re
presiunile judiciare împotriva oame
nilor progresiști din S.U.A.

Legea McCarran violează și alte 
paragrafe ale constituției america
ne, de pildă, amendamentul nr. 1, în 
care se proclamă libertatea cuvîn- 
tului, a opiniilor ; ce mai rămîne 
însă din această libertate cînd oa
menii sînt urmăriți și condamnați 
tocmai pentru convingerile lor ideo
logice ?

Comuniștii sînt învinui-ți că ar în
călca legea McCarran. Dar ce va
loare poate avea o asemenea acu
zație cînd această lege este ea în
săși ilegală, cînd ea însăși încalcă 
în mod flagrant legea fundamentală 
a statului, constituția S.U.A. ? A 
pune sub aouzare, a judeca și con
damna pe baza legii McCarran în-

șeqmnă a pregăti aruncarea peste 
bord a celor mai elementare norme 
constituționale, care stau la baza 
întregii legalități. Acest lucru a fost 
înțeles de altfel chiar și de unii ju
decători ai Curții Supreme în frun
te-cu președintele ei, Earl Warren. 
Cele 6 motive de neconstituționali- 
tate relevate de Warren, constituie
— după părerea publicistului H.
Aptheker — „o condamnare aspră 
a linșajului juridic de care se face 
vinovată majoritatea" (după cum 
se știe, cu toată presiunea exerci
tată asupra sa, Curtea Supremă a 
decis numai cu o 
singur vot — 5
— „valabilitatea“ 
riale McCarran).

Pe temeiul tuturor acestor consi
derente de fapt și de drept este în- 
trutotul legitimă atitudinea Partidu
lui Comunist din Statele Unite. Par
tidul comunist — conducerea cît și 
membrii de partid — au luat hotărî- 
rea să nu se supună legii McCar
ran, să lupte mai departe pentru a- 
nularea ei. Conducerea P. C. din 
S.U.A. a declarat în mod solemn : 
„Nu vom proceda la înregistrare, 
oricare ar fi consecințele nesupu
nerii noastre față de această lege 
monstruoasă. Ne vom minări cu fap
tul că astăzi steagul păcii, progre
sului și democrației se reazemă pe 
umerii noștri".

în baza acelorași argumente sînt 
întrutotul îndreptățite motivele invo
cate de avocații P.C. din S.U.A. în 
cererea privind sistarea urmăririi 
judiciare împotriva partidului. Cel 
mai elementar spirit de justiție 
cere ca instanțele judiciare să 
înlăture acuzațiile care au fost aduse 
P.C. din S.U.A. și să înceteze urmă
rirea judiciară.

Nici un fel de represiuni judiciare, 
de temnițe nu sînt în stare împie
dice în zilele noastre avîntul idei
lor luptei pentru pace, democrație și 
progres social.

Oamenii muncii din țara noastră, 
și printre ei și juriștii, înfierează 
persecuțiile îndreptate împotriva 
P.C. din S.U.A. și, în numele celor 
mai nobile idealuri ale umanității 
și civilizației, cer să li se pună 
neîntârziat capăt.

majoritate de un 
voturi contra 4 

legii inchizito-

In apărarea vieții lui R. Gizenga
Declarajia Ligii Romîne de 

Și
interne ale acestui stat, să-i calce 
în picioare legile, să lovească în 
forțele național-patriotice și să se 
răfuiască cu oamenii politici con
golezi care le stau în cale.

în rîndul poporului romîn a tre
zit indignare și mînie poziția for
țelor O.N.U. aflate în Congo, care 
în loc să ia măsuri eficiente de 
apărare a vieții lui Gizenga s-au 
transformat într-un instrument do
cil în mîinile colonialiștilor, predîn- 
du-1 pe acesta celor care cu un an 
în urmă l-au asasinat pe Lumumba.

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

Liga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa cere să 
se pună capăt imediat noului com
plot imperialist în Congo !

din Asia
prietenie cu popoarele 
Africa

împreună cu toți oamenii cinstiți 
din lumea- întreagă, poporul romîn 
a aflat cu profundă indignare ves
tea despre noul complot pe care-1 
organizează reacțiunea imperialistă 
împotriva libertății și unității Re
publicii Congo.

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

Actul samavolnic al arestării și 
deținerii sale în tabăra militară de 
la Binza dovedește că imperialis
mul mondial, și în primul rînd cel 
american, n-a renunțat de fel la pla
nurile perfide de subjugare colo
nialistă a bogatului Congo și că în 
scopul realizării lor nu se sfiesc să 
se amestece grosolan în treburile

★

• Secretariatul Consiliului Națio
nal al P.C. din India a dat publici
tății la 30 ianuarie o declarație în 
care cheamă toate păturile popu
lației din țară să se ridice împotriva 
complotului care vizează pe Antoine 
Gizenga și împotriva altor acțiuni 
criminale ale colonialiștilor.

• Intr-o rezoluție adoptată la un 
miting la Cairo se spune : „Popoa
rele Africii, Asiei, Americii Latine, 
precum și toate forțele progresiste 
din lume sînt chemate să exercite 
presiuni asupra O.N.U. și guvernu
lui Adoula în scopul eliberării lui 
Antoine Gizenga“.

® Ziarul marocan „Avangarde“ 
cere să fie trași la răspundere la
cheii colonialiștilor pentru persecu
tarea lui Gizenga și pentru asasina
rea a sute de patrioți congolezi.

• „Știrea arestării lui Gizenga a 
umplut de indignare pe fiecare a- 
frican“ — scrie ziarul ghanez „Eve
ning News“, subliniind că „sub pri
virea O.N.U. este pus la cale un nou 
complot împotriva Africii“.

----- O «O------

nici o obiecțiune In această pro
blemă.

în cursul consultărilor menționa-. 
te, delegația sovietică a cerut re
prezentantului Republicii Congo, 
care se află la New York, să-și in
formeze urgent guvernul despre a- 
ceasta și despre propunerea dele
gației sovietice ca Consiliul să se 
întrunească la 27 ianuarie a.c. Ea 
a cerut totodată reprezentantului 
Republicii Congo s-o informeze a- 
supra părerilor guvernului Republi
cii Congo în această privință. Pînă 
la 28 ianuarie delegația sovietică 
nu a primit; însă nici o comunicare 
din partea reprezentantului Republi
cii Congo sau din partea guvernu
lui acestei republici.

Intre timp, în cursul consultărilor 
cu președintele Consiliului de Secu
ritate, reprezentantul Marii Britanii, 
Dean, a reieșit că puterile occiden
tale obiectează împotriva convocă
rii urgente a Consiliului, iar unele 
din ele consideră în general inutilă 
convocarea Consiliului.

La ședința din 30 ianuarie a Con
siliului de Securitate delegația so
vietică a declarat în mod clar că 
ea consideră că ar fi de dorit ca 
primul ministru al Republicii Congo 
să participe personal la lucrările 
Consiliului de Securitate. Lucrările 
acestuia ar fl. aminate pînă la 
venirea la New York a d-lui Adoula, 
primul ministru al Congoului.

în cursul ședinței Consiliului a 
reieșit însă clar că puterile colo
niale, în frunte cu S.U.A. și Marea 
Britanie, împiedică în fel și chip 
discutarea de către Consiliu a pro
blemei îndeplinirii rezoluției din 24 
noiembrie a Consiliului de Securi
tate, deoarece preferă să-și urmă
rească scopurile lor . personale în 
Congo printr-un complot de culise.

o®o

Din moravurile lumii capitaliste

Strauss implicat într-un mare 
la Bonn
rului „Passauer Neue Presse", care este, 
potrivit spuselor revistei, un „prieten 
foarte apropiat" al lui Strauss, un anume 
inginer constructor Braun și arhitec
tul Schloss. Ei s-au înțeles să realizeze 
profituri de pe urma construcției de lo
cuințe pentru militarii din trupele ame
ricane staționate In Germania occiden
tală. După cum arată revista, programul 
acestor construcții promitea un profit net 
de 90 milioane de mărci. Această „trei
me" a semnat un contract cu privire la 
înființarea „societății anonime Fibag" 
care urma să execute lucrări de con
strucții în valoare de 300 milioane de 
mărci.

Revista demonstrează pe bază de do
cumente că Strauss, în schimbul unei im
portante „cote-părji", a făcut demersuri 
pentru ca această societate să primească 
o comandă de construcții de case.

scandal
La Bonn a izbucnit un nou mare scan

dal In care este implicat Strauss, minis
trul de Război al R. F. Germane. De 
acest caz se ocupă în ultimul său număr 
revista hamburgheză ' „DER SPIEGEL", 
care relatează că ministrul Strauss a pro
fitat de înalta sa funcție pentru propria-i 
îmbogățire.

începutul acestui scandal datează de 
la 13 aprilie 1960. In acea zi, la Mün
chen s-au întîlnit Kapiinger, editorul zia-
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WASHINGTON 31 (Agerpres). 
TASS transmite: Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anun
țat că la 30 ianuarie pe poligonul 
de experiențe din statul Nevada s-a 
efectuat o nouă explozie nucleară 
subterană — a 11-a explozie din ac
tuala serie de experiențe cu arme 
nucleare efectuate în Statele Unite.

Scumpete în R. F. G.
In R.F.G. s-au înregistrat în ul

timul timp noi urcări de prețuri. 
Potrivit datelor Ministerului Econo
miei al R.F.G., indicele mediu al 
prețurilor la alimente a crescut cu 
3,7 la sută, chiriile cu 3,4 la sută, 
confecțiile cu 2,5 la sută. j

Scumpirea vieții lovește pe cot • 
mator, așa cum arată și desenul 'dt 
«iături, reprodus din ziarul v,est- 
german „Kölner Stadt-Anzeiger“.

MOSCOVA. Specialiștii sovietici au 
construit un aparat cu ajutorul căruia 
se. poate recăpăta facultatea vorbirii. 
Intr-un tub de mase plastice este 
montat un vibrator miniatural, legat 
de un generator minuscul cu semicon
ductor! și alimentat de o baterie de 
buzunar. Aparatul înlocuiește coarde
le vocale bolnave și. pus în contact 
cu organele normale ale vorbirii — 
limba, buze — produce o vorbire cla
ră, destul de puternică și restabilește 
chiar timbrul inițial al vocii persoa
nei respective.

DELHI. La Delhi a fost comemora
tă aniversarea morții lui Mahatma 
Gandhi, asasinat la 30 ianuarie 1948 de 
către dușmanii eliberării Indiei. La 
„Binla House" peste 2,000 de per
soane au cinstit memoria remarcabl-

Iului conducător al mișcării de elibe
rare a Indiei. La ceremonii au parti
cipat premierul J. Nehru și S. Radhak- 
hrishnan, vicepreședinte al Republicii 
India.

HANOI. A fost dat publicității Co
municatul Biroului Central de Sta
tistică al R.D. Vietnam cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1961. 
Producția globală industrială a cres
cut cu 10 la sută, în comparație cu 
anul 1960. în anul 1961 a fost con
tinuată construcția obiectivelor in
dustriale și cetățenești rămase ne
terminate din anul 1960 și a fost în
cepută construirea a 45 obiective noi.

WASHINGTON. încă 572.000 de 
muncitori și funcționari s-au adăugat

în ianuarie armatei șomerilor ameri
cani, care numără în total în prezent, 
potrivit datelor oficiale, 4.663.000 de 
oameni.

LAGOS. La 30 ianuarie s-au înche
iat la Lagos lucrările conferinței șe
filor unor state africane. Rezoluțiile, 
precum și comunicatul final, adoptate 
de conferință, demonstrează că majo
ritatea țărilor participante la ea nu 
s-au eliberat deplin de sub controlul ’ 
colonialiștilor.

ROMA. XJn val excesiv de frig și 
ninsoare s-a abătut asupra Italiei în 
special în regiunea munților Abruzzi, 
unde 
gime 
telor 
care 
pe oră.

peste 100 de sate sînt în între- 
izolate, ca urmare a neobișnui- 
căderi de zăpadă și a vîntuluî 
atinge viteze de peste 100 km.
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