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Pe cînd răspunsul?

Din angajamentele colectivului Trustului nr. 1 Construcții-București
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plan în valoare

Fier vechi pentru oțelării

săli de olasă,

Drumuri-auto forestiere

(Continuare In pag. Il-a)

Filatoarele de la F.R.B. din Capi
tală se angajează :

cuvîntul cîtorva

(Foto : R. Costin)

luat cuvîntul 
și brigadieri

Dezvoltarea puilor se controlează prin cîntărirl decadele. In. foto' 
grafie : Ing. Letiția Scridon și îngrijitoarea de pui Maria Miloș.
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La închiderea 
sezonului

De curînd a început construcția 
unei rețele de drumuri auto fores
tiere între Runcu-Negrița-Fieni din 
regiunea Ploiești. Drumurile totali
zează o lungime de 20,4 km. din care 
cea mai mare parte vor fi terminate 
anul acesta.

Prin darea în funcțiune a acestor 
drumuri se creează posibilitatea ex- 

.T jatării în condiții avantajoase a
»ei cantități sporite de lemn din 

uzinul forestier al Ialomicioarei. 
(Âgerpres).

— Vom îmbunătăți continuu calitatea tractoarelor UTOS-29 de fa
bricație curentă.

— Vom satisface nevoile agriculturii noastro cu tractoare mai puter
nice și caracteristici îmbunătățite prin terminarea omologării prototi
purilor tractoarelor de 65 c.p.

— Vom organiza montajul tractorului cu o bandă de premontaj — 
una pentru montajul punții din spate și cealaltă pentru montaj final — 
cu 70 posturi de lucru, asigurîndu-se prin aceasta o creștere simțitoare 
a producîivstății muncii.

— Vom extinde în continuare metodele tehnologice noi după cum

In întreaga țară continuă să aibă loc adunări ale colectivelor de 
muncă din întreprinderi în care muncitorii, tehnicienii și inginerii își 
iau, în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, noi angajamente pentru a realiza și depăși 
sarcinile de plan pe 1962.

din metodele 
noastre

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
In raionul Tg. Mureș se dezvoltă 
continuu rețeaua de școli sătești. 
Recent, în comuna Miercurea Niraj, 
s-a dat în folosință o școală mo
dernă cu 8 săli de olasă, laborator, 
bibliotecă, dispensar medical etc. 
In localitățile Săbed, Vețca, Săcă- 
dat-Sovata, Stejeriș, se află în curs 
de finisaj alte școli cu cîte 4 sau 
8
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formate din niște rame cu plasă de 
sîrmă, în formă dreptunghiulară, 
lungi de 2,5 m., late de 3 m. și înalte 
de 0,50 m., așezate pe picioare la o 
distanță de o jumătate de metru de 
dușumea. Sub aceste balcoane se 
așează un sistem de încălzire cen
trală la o distanță de 30 cm. de la 
dușumea. Metoda creșterii în bal
coane are o serie de avantaje, ca de 
pildă : permite o dezvoltare uni
formă a puilor, schimbarea așternu
tului se face ușor, economiile la 
combustibil sînt de circa 70 la sută, 
se reduce cu 50 la sută numărul în
grijitorilor etc.

Pe baza acestor rezultate noi vom 
aplica în acest an numai sistemele 
cu raze infraroșii și balcoanele la 
creșterea celor 100.000 pui de găină 
și 26.000 pui de curcă.

Pentru creșterea mai departe a 
puilor proveniți din puiernițele cù' 
raze infraroșii sau cu balcoane, fo
losim hale speciale pentru tineret. 
Primăvara scoatem păsările în co
tețe mobile pe lucerniere după ce 
am făcut separarea cocoșilor de pui
cuțe. Totodată se face și o selecție 
oprindu-se numai tineretul bine 
dezvoltat pentru producția de ouă, 
iar restul se bagă la baterii pentru 
îngrășare.

In creșterea păsărilor o mare im
portanță are compoziția hranei. Noi 
folosim furajele granulate în com-

zarea în anul trecut a -unei 
producții de 480 tone caloranți. Nu 
mai vorbim că depășirea duratei de 
execuție planificate la noile obiec
tive duce la imobilizarea fondurilor 
și mijloacelor materiale, la scum
pirea construcțiilor industriale.

Investițiile constituie unul din 
sectoarele importante ale luptei 
poporului muncitor pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste în 
țara noastră. Tocmai de aceea 
darea în funcțiune la termen a 
noilor obiective industriale tre
buie privită cu toată răspunderea 
de către toți cei care contribuie Ia 
realizarea planului de investiții 
— ministere, proiectanți, construc
tori, întreprinderi care execută co
menzi de materiale și utilaje. Cu
noașterea planului pe 1962 cu șase 
luni înainte de începerea anului a 
creat condiții să fie luate din 
timp o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea activității în domeniul 
investițiilor. Aceste măsuri trebuie 
continuate cu perseverență în a- 
ceste prime luni ale anului, în ve
derea asigurării punerii în func
țiune la termenele planificate a 
tuturor obiectivelor prevăzute în 
plan.

Bătălia pentru realizarea planului 
de investiții, pentru darea la ter
men în funcțiune a noilor obiec
tive trebuie să se dea încă din 
primul trimestru al anului. Sînt în 
această privință rezerve mari pe 
fiecare șantier. Faptul că construc
torii și montorii de pe șantierul 
noilor linii de laminoare de la Hu
nedoara au reușit să grăbească sim
țitor ritmul lucrărilor și să apropie 
termenul de dare în funcțiune nu 
e deloc întîmplător. Intre șantier, 
proiectanți și furnizori s-a realizat 
o colaborare și o cooperare activă, 
rodnică, în ce privește asigurarea — Vom realiza obiectivele indus

triale la un nivel tehnic ridicat, uti- 
lizînd soluții constructive și finisaje 
superioare, asigurînd lucrări de 
cea mai bună calitate predate cu 
calificativele „foarte bune" și „ex
cepțional".

— Vom scurta durata de execuție 
a unor obiective industriale. (în an
gajament se arată amănunțit la 
care obiective va fi scurtată durata 
de execuție și cu cîte zile). y

— Vom mări gradul de industria
lizare al lucrărilor de construcții 
prin :

— extinderea folosirii betoaneior 
prefabricate și precomprimate la 25 
la sută din totalul betoaneior ar
mate ;

— extinderea turnării betoaneior 
în cofraje glisante.

— Vom ridica gradul de mecani
zare la lucrările cu volum mare de 
manoperă executînd mecanizat 70 
la sută din volumul de săpături și 
95 la sută din volumul de mortare 
și betoane, precum și prin introdu
cerea de mecanisme noi și de mare 
productivitate.

Dragi tovarăși,
Comuniștii din țara noastră au aflat cu indignare profundă de ne

legiuirile asasinilor fasciști care și-au; îndreptat tot mai mult acțiunile 
lor criminale împotriva conducătorilor Partidului Comunist Francez.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă se solidarizează 
pe deplin cu lupta curajoasă dusă de Partidul Comunist Francez, de 
forțele democratice ale Franței împotriva pericolului fascist.

Sîntem convinși că clasa muncitoare franceză, însuflețită de marile 
sale tradiții de luptă pentru libertate și democrație, își va uni rîndurile 
în lupta sa pentru zdrobirea forțelor fascismului și ale reacțiunii și pen
tru restabilirea și reînnoirea democrației, pentru progres social și pace 
între popoare.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”)'. 
— în acest an T.R.C.L, Dobrogea 
execută pentru gospodăriile de stat 
din regiune 60 de grajduri pentru 
vaci, grajduri pentru tineret taurin, 
silozuri de nutreț și alte obiective 
zootehnice. In mai multe gospodării 
agricole de stat din regiunea Dobro
gea, cum sînt cele din Pecineaga, 
Țepeș Vodă, Moșneni și altele au 
început construcțiile zootehnice. La 
ele se vor folosi pe scară largă ma
terialele locale de construcție ca : 
piatră, pietriș, nisip din carierele 
cele mai apropiate. în felul acesta 
se va urgenta termenul de executare 
și se va reduce prețul lor de cost.

ARAD (trimisul „Scînteii'). — Din 
inițiativa Comitetului regional de 
partid Banat și a Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regional Ba
nat, vineri a avut loc la Arad o con
sfătuire avînd ca scop populariza
rea experienței acumulate în culti
varea legumelor și stabilirea unor 
măsuri eficace de dezvoltare a u- 
nei puternice zone legumicole în re
giunea Banat, pe baza recomandă
rilor Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști. La consfătuire au 
participat colectiviști, lucrători din 
gospodăriile de stat, activiști de 
partid și ai sfaturilor 
regiune.

Cu acest prilej au 
numeroși președinți 
din gospodăriile colective, lucrători 
din gospodăriile agricole de sfat și 
activiști din diferite instituții, care 
au relatat'experiența lor în cultiva
rea legumelor și au vorbit pe larg 
despre problemele legate de dez
voltarea zonei legumicole în re
giunea Banat și sporirea pro
ducției în acest sector. Participanțil 
la consfătuire au luat parte la o 
demonstrație practică privind con
fecționarea ghivecilor nutritive șl a 
prefabricatelor din beton necesare 
înlocuirii materialului lemnos la a- 
menajarea răsadnițelor.

Către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Francez

In ultimii ani, în gospodăria noas
tră s-au aplicat o serie 
de creștere a păsărilor pe 
perfecționat continuu în 
rezultatele obținute.

Cel mai bun sistem pe 
aplicăm de mai bine de 
creșterea puilor în puiernițe încăl
zite cu lămpi infraroșii. Experiența 
a dovedit că așezînd 4 lămpi infra
roșii la o ramă se asigură o tempe
ratură optimă pentru creșterea a 
240 pui. Prin acest sistem scad chel
tuielile de încălzire față de vechile 
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CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
anului și pînă acum, brigăzile de 
din regiunea Oltenia desfășoară o 
pentru colectarea unor cantități cît 
vechi. Fruntași în această acțiune

Harnici crescători de păsări de la G.A.S. CHannatcb

La parterul noului bloc din strada 
Gh. Dimitrov, din lași, s-a deschis un mo
dern restaurant cu autoservire. Restau
rantul mai are o secție „Gospodina" cu 
semipreparafe culinare pentru acasă.

Sîntem locatari într-un bloc i 
din orașul Oradea. Ne-ain j 

începutul j 
găsit a- 1 
cu ca- j 

bucătărie .] 
toate j

urmeaza:
— tratamentul termic de călire prin inducție se va extinde cu 20 

la sută;
— extinderea turnării pieselor din fontă cu grafit nodular care va 

duce la înlocuirea a 608 tone oțel laminat ;
— revizuirea rețelelor de turnare și aplicarea maselotelor exoterme 

care va duco la reducerea consumului de metal lichid cu 8 tone.
— Vom executa peste plan piese de schimb, piese iorjate și turnate 

pentru uzinele colaboratoare în valoare ds 20.000.000 lei.
;— în vederea măririi randamentului și performanțelor mașinilor- 

unelte existente în uzină, vom moderniza 62 mașini prin adaptarea 
stringerilor pneumatice, adaptarea suporților din spate Ia strunguri, con
fecționarea unor capete multiple de găurit, alezat și filetat, celule foto- 
electrice de comandă și protecție la prese și altele.

— Vom realiza economii suplimentare la prețul de cost în valoare 
de 2.000.000 Iei și 1.500.000 beneficii peste plan.

Fire mai multe 
și de bună calitate

ORADEA (co
resp. „Scînteii") — 
La închiderea ac
tualului sezon, vî- 
nătorii din regiu
nea Crișana se 
prezintă cu un bi
lanț bogat ; s-a dat 
cu aproape 9.000 
kg. carne de vînat 
mai mult ca în se
zonul precedent. 
Totodată au fost 
livrate aproape 
200.000 piei diferite. 
Pentru ocrotirea 
vînatului au fost 
distruși peste 45,000 
dăunători.

— Productivitatea muncii va creș
te cu 4,5 la sută față de anul 1961.

— Prin buna organizare a șantie
relor și gospodărirea materialelor, 
vom realiza economii la prețul de 
cost în valoare de lei 7.500,000.

— Vom realiza beneficii peste 
de 400.000 lei.

crescătoarele Maria Miloș, Chilina 
Scutaru formează un colectiv apre
ciat în sectorul avicol al gospodăriei.

In acest an spre alte unități agri
cole socialiste vor pleca din incuba
toarele gospodăriei mai bine de 
348.000 pui. In același timp, vor fi 
reținuți pentru creștere 26.000 pui 
de curcă și 126.000 pui de găină din 
care se va opri o matcă de 25.000 
găini ouătoare. Pentru a afla mai 
concret felul cum se obțin aceste 
realizări, corespondentul nostru din 
regiunea Banat, 
muncitori și specialiști din această 
gospodărie, 
dintre ei.

Cîteva

test împotriva noilor crime ale 
O.A.S. s-au soldat cu 8 morți și 
peste 250 de răniți, dintre care 30 
foarte grav.

PATRU JAPONEZI au plecat din 
orașul tragediei atomice Hiroșima 
spre fostul lagăr al morții Ausch
witz. In localitățile unde se vor 
opri în drum, ei vor adresa opiniei 
publice apelul de a împiedica tra
gediile unui nou război nuclear și 
ale fascismului, de a obține dezar
marea generală și totală.

LA LONDRA se deschide la 14 fe
bruarie o conferință care vii ela
bora noua constituție pentru Kenya. 
In legătură cu aceasta, Oginga 
Odinga vicepreședinte al partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Kenya (Kanu) a declarat în cursul 
zilei de joi : „Vom cere guvernului 
englez să fixeze o dată precisă 
pentru proclamarea independenței 
țării noastre în cursul acestui an".

CONFERINȚA Mișcării panafrica- 
ne pentru eliberarea Africii cen
trale și răsăritene și-a încheiat lu
crările în dimineața zilei de 9 fe
bruarie.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinelor „Timpuri Noi“ din 
Capitală s-au adunat ieri pentru 
a-și lua noi angajamente în iupta 
pentru îndeplinirea planului pe 
1962. Iată un aspect de la adu
nare.

— VOM DEPĂȘI PLANUL DE 
PRODUCȚIE CU 45.000 KG. FIRE, 
prin :

— sporirea indicilor de utilizare 
a mașinilor cu 0,2 la sută față de 
coeficientul planificat ;

— realizarea unor modernizări și 
îmbunătățirea fluxului tehnologic.

— VOM ÎMBUNĂTĂȚI CALITA
TEA PRODUSELOR, după cum ur
mează :

Hotărîrea guvernelor englez și american de a relua experiențele nucleare 
în atmosferă a provocat vii profesie în rîndul opiniei publice din capitala An
gliei. Numeroși membri ai organizației „Mișcarea pentru dezarmarea nucleară" 
au intrat în clădirea parlamentului pentru a-și exprima protestul înaintea depu- 
taților, iar în fața ambasadei S.U.A. a avut loc o demonstrație în timpul 
căreia Statele Unite au fost chemate să renunțe la reluarea experiențelor nu
cleare. O serie de ziare engleze critică vehement guvernul Macmillan pentru 
această aefiune primejdioasă.

De la începutul 
muncă patriotică 
însuflețită muncă 
mai mari de fier 
sînt tinerii de la 

uzinele meca
nice Tr. Seve
rin. Numai în 
ultima săptă- 
mînă tinerii 
din brigăzile 
de muncă pa
triotică din re
giunea Oltenia 
au colectat și 
predat I.C.M.. 
ului 371 tone 
fier vechi.

poziția cărora intră făină de po
rumb, orz, ovăz, mazăre, făină de 
carne, untură de pește și altele. Prin 
folosirea acestor furaje sporul de 
creștere în greutate a păsărilor este 
de 12 gr. pe zi, iar pentru produce
rea unui kilogram de carne se con
sumă 2,7 kg. furaje. Aceste rezulta
te ne-au făcut să dezvoltăm pe sca
ră tot mai largă producerea de fu
raje granulate ceea ce asigură un 
spor ridicat de creștere și un preț de 
cost scăzut.

Furajele granulate se obțin prin 
amestecul unui număr mare de sor
timente concentrate, făină animală, 
săruri minerale etc., cu ajutorul 
unor instalații simple, pe care le-au 
amenajat specialiștii noștri.

Gospodăria noastră a obținut ve
nituri însemnate și din producția de 
ouă. Și în această direcție noi apli
căm unele metode prin care s-au 
realizat randamente bune. In 1961 
producția de ouă realizată pe cap de 
găină furajată a fost de 156 bu
căți.

Prin respectarea acestor condiții,
LÄZÄROIU LEONIDA 

ing. zootehnist

— vom produce fire cardate și 
pieptănate de calitatea A în propor
ție de 88,4 la sută.

— la fusele noi instalate — care 
în prezent merg cu viteze reduse 
— vom îmbunătăți pînă la sfîrșitul 
anului calitatea firelor cu 30 la 
sută.

— VOM MĂRI PRODUCTIVITA
TEA MUNCII CU 0,5 LA SUTĂ 
FAȚĂ DE INDICELE PLANIFICAT.

— VOM REALIZA PESTE PLAN 
400.000 LEI ECONOMII și 500.000 
LEI BENEFICII.

— VOM REDUCE CONSUMUL 
SPECIFIC DE MATERIE PRIMĂ, 
REALIZÎND ASTFEL O ECONO
MIE DE 16 TONE BUMBAC PUF.

Ziarele au adus vestea că la 
Reșița a intrat în funcțiune al doi
lea furnal de 700 m.c. Este unul 
din marile obiective industriale 
care intră în producție în acest 
an. La Hunedoara se ridică acum 
un nou furnal de 1.000 m.c., noi 
linii de laminoare și alte agrega
te de mare capacitate. Pe meleagu
rile Neamțului, la Roznov și Să- 
vinești, se profilează construcțiile 
combinatului de îngrășăminte azo- 
toase și ale fabricii de fibre sinte
tice rolan. La Suceava se desfășoa
ră din plin lucrările la combinatul 
de hîrtie și celuloză. Noi și im
portante obiective industriale ale 
planului de șase ani sînt în cons
trucție în Capitală, la Onești, Ga
lați, Luduș, Pitești, Comăneștl, 
precum și în alte părți ale țării.

în acest an constructorii și 
montorii au de realizat un volum 
de investiții din fondurile statu
lui de 32,5 miliarde lei — de 
aproape două ori mai mare decît 
cel realizat în 1959. Acest impor
tant volum de investiții — parte 
integrantă din vastul program de 
investiții prevăzut de Congresul al 
IlI-lea al P.M.R. — asigură creș
terea potențialului economic al ță
rii, creează posibilități pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Harta țării 
se va îmbogăți cu noi combinate, 
fabrici, uzine, un mare număr de 
întreprinderi vor fi dezvoltate, mo
dernizate și reutilate cu tehnică 
nouă.

Partidul și guvernul au subliniat 
în repetate rînduri că problema 
esențială a planului de investiții 
este punerea în funcțiune a ca
pacităților de producție la terme
nele stabilite. Darea în producție 
a noilor unități industriale la 
termenele planificate sau, pe cît 
posibil, înainte de termen, are ca 
efect nemijlocit sporirea mai ra
pidă a volumului de produse ne
cesare economiei naționale și oa
menilor muncii.

Prin străduința proiectanților și 
colectivelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de p'ç ‘Șantiere
le de construcții, o serie .de obiec
tive sînt date în funcțiune la ter
menele -planificate sau -chiar. mai 
devreme. „Lucrătorii din construc
ții — a arătat tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în cuvîntarea ținută Ia 
conferința organizației orășenești 
de partid București — au dove
dit că pot să realizeze lucrări im
portante în termene scurte și în 
condiții de bună calitate, îndepli
nind mai bine imul din indicatorii 
de bază ai planului de investiții : 
termenul de punere în funcțiune“. 
Și nu numai constructorii din Ca
pitală se pot bucura de o aseme
nea înaltă apreciere. Merită eviden
țiate în acest sens eforturile con
structorilor și montatorilor de pe 
șantierul uzinei de acid sulfuric și 
superfosfat Năvodari. Avînd asigu
rate din timp proiectele, organizînd 
lucrările în mod rațional, după gra- ; 
fie, și fiind aprovizionați în bune ! 
condiții cu materiale și utilaje, ei ‘ 
au dat în funcțiune cu peste 100 zile i 
înainte de termen noua linie de1 
acid sulfuric. în felul acesta s-a , 
realizat o producție suplimentară ' 
de circa 19 milioane lei. |

Există însă cazuri cînd, datorită 
neasigurării la timp a documen
tației necesare sau nerespectării1 
termenelor de livrare a utilajelor, J 
unele obiective nu sînt puse în 
funcțiune la termenele planificate. 
Cu mult a întîrziat, bunăoară, 
darea în funcțiune a noii secții de ; 
coloranți de la fabrica „Colorom"- 
Codlea, în mare măsură datorită ' 
nelivrării Ia termen a unor utilaje 
de către uzinele „Independența“- ' 
Sibiu. Aceasta a determinat nereali-

Obiectivele industriale 
ale anului 1962 —

Prin 1951 organizația de bază și 
conducerea G.A.S. Giarmata au luat 
primele măsuri pentru a crea un 
sector avicol. An de an acest sector 
s-a mărit simțitor. Anul trecut gos
podăria a livrat peste 700.000 ouă, 
40.000 pui cu o greutate medie 
de aproape 1 kg. și 2.500 de curci cu 
o greutate de pînă la 10 kg. fiecare. 
De asemenea, peste 300.000 pui de o 
zi au plecat anul trecut din incuba
toarele de aici spre unitățile agri
cole socialiste din regiune.

Toate aceste realizări sînt înmă
nuncheate în bilanțul de la sfîrșit 
de an: peste 2.365.000 lei venituri 
numai din creșterea păsărilor. Suc
cesele obținute aici în creșterea pă
sărilor au fost relatate de către tov. 
Nicolae Dogaru, directorul gospodă
riei, la Consfătuirea pe țară a colec
tiviștilor.

In aceste zile de la incubator se 
așteaptă noii „născuți". Operatoarea 
Tamara Petricică controlează zilnic 
temperatura din incubatoare, pregă
tește rastele pentru ouă. Tot ea va 
avea grijă să fie scoși în acest an din 
incubatoarele gospodăriei cei peste 
440.000 de pui.

In puiernițe totul este pregătit. 
Halele sînt curate, cu temperatură 
constantă iar balcoanele, pregătite 
cu grijă, așteaptă primii pui. Ingi
nera Letiția Scridon împreună cu

COMITETUL POLITIC AL O.N.U. 
continuă discutarea protestului 
Cubei împotriva pericolului la a- 
dresa păcii și securității internațio
nale, care s-a ivit ca urmare a noi
lor planuri de agresiune din partea 
guvernului S.U.A., îndreptate împo
triva revoluției cubane. In ședința 
din 8 februarie a luat cuvîntul de
legatul R. P. Romîne, Hașeganu. 
(Textul cuvîntării în pag. Vl-a).

JAMAICA, una din cele mai mări 
insule din Marea Caraibilor, aparți- 
nînd Angliei, va deveni un stat in
dependent la 6 august 1962.

GUVERNUL STATULUI TANGÄ- 
NICA a cerut într-o notă oficială 
adresată guvernului belgian ca 
pînă la 31 decembrie 1963 să-și 
evacueze instalațiile portuare din 
Dar-Es-Salam și Kigoma.

CATASTROFA MINIERĂ DIN SAAR 
s-a soldat, potrivit ultimelor rela
tări ale corespondentului special al 
agenției Framce Presse din Saar
brücken ou 311 moiți.

MANIFESTAȚIILE CARE AU AVUT 
LOC JOI LA PARIS, în semn de pro-

f 
( nou 
1 mutat 
f lunii 
[ partamente moderne, 
( mere spațioase, baie, 
[ și celelalte dependințe, 
f bine finisate, încălzire centrală. J 
[ Ne exprimăm mulțumirea pentru j 
f atenția cu care au lucrat pro- ) 
ț iectanții și constructorii. Totul j 
f a fost pe placul noilor locatari J 
( ai blocului-turn, cu excepția lif- j 
[ tului, care n-a intrat încă în func- J 
f țiune, pe motiv că n-are aproba- ) 
( rea necesară. Am început, să tri- 1 
f mitem adrese serviciului me- j 
[ trologic-Cluj, care s-a ocu-1 
I pat de montarea liftului, să j 
j- ne elibereze autorizația. N-am 1 
( primit însă nici un răspuns.
[- Necazul nostru este un adevă- 1 
( rat lanț al slăbiciunilor. Liftul < 
{• nu funcționează din lipsa unei j 
f autorizații, iar serviciul metro- 1 
j- logic din Cluj nu va elibera au- ) 
f torizația pînă cînd nu se va j 
( găsi un specialist care să-I ma- j 
1 nevreze. j
( Ce s-ar face tovarășii din ) 
ț conducerea acestui serviciu, j 
f d«acă ar locui la ultimul etaj din J 
ț blocul nostru ?
[ UN GRUP DE LOCATARI j

I
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cmm- aciivtta&ea. evganizațfâtor de |>artât
PLOIEȘTI (cor&sp. „Scînteii"). — sindical, precum și consiliilor locale 

ale sindicatelor.
*

SUCEAVA (coresp. „Scînfeli"), — 
Organizația de bază din gospodăria 

colectivă din comuna Roma, acordă o 
afenfie deosebită primirii în partid a ce
lor mai buni colectiviști. Numai în ultimul 
an au fost primiți 19 membri și can
didați de partid din rîndurile organi
zației U.T.M. și din activul fără parfid. 
Acum organizația de bază numără 58 
membri de parfid și 13 candidați. A- 
ceasfa a permis ca în cele 5 brigăzi 
să fie organizate grupe de parfid.

Creșterea rîndurilor organizației de 
bază a contribuit în mare măsură la 
rezultatele bune obținute de gospo
dăria colectivă.

★

La uzinele constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești se 
desfășoară o agitație vie, concretă 
pentru popularizarea sarcinilor de 
plan pe 1962. încă de la intrarea 
în uzină atrag atenția panouri mari, 
grafice sugestive așezate în locuri 
.vizibile. Unul din panouri arată cu 
cit va crește productivitatea muncii 
și cu cît va trebui redus prețul de 
cast. Una din sarcinile principale 
fiind reducerea cantității de' metal 
folosite, pe panourile din fiecare 
secție se găsește scris : „Reducînd 
numai cu 1 la sută consumul de 
metal pe uzină putem construi în 
plus 5 instalații de forai și numeroa
se agregate de cimentare, pompe 
.Triplex étb’.".

Multe lozinci și panouri cheamă 
colectivul la îmbunătățirea continuă 
a calității produselor.

★

CLUJ (coresp. „Scînteii“). Biroul 
Comitetului regional de partid Cluj 
a analizat recent felul cum consi
liul sindical regional și consiliile lo
cale ale sindicatelor se ocupă de în- 
drumarea și activizarea comisiilor 
obștești de protecția muncii. A reie
șit că, pe măsură ce se dezvoltă in
dustria regiunii, crește și preocupa
rea pentru asigurarea unor condi
ții tot mai bune de muncă ; în re
giune se cheltuiesc în acest scop 
zeci de milioane de lei. Ca urmare 
s-au îmbunătățit considerabil condi
țiile de lucru. Totodată, au fost cri
ticate unele consilii locale ale sin
dicatelor și conducerile unor între
prinderi care nu dau atenția cuve
nită aplicării în viață a măsurilor 
prevăzute pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă.

Pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate și îmbunătățirea activită
ții de protecție a muncii, biroul co
mitetului regional a făcut o serie 
de recomandări consiliului regional

lonal de partid se fac vizite la gos
podăriile colective fruntașe din ra
ioanele Calafat, Segarcea și Cora
bia, se organizează seri de calcule 
comparative pentru a se demonstra 
avantajele muncii în gospodăria co
lectivă.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). în 
ultimul timp, organizația de partid 
din gospodăria colectivă „Drum lu
minos“ din comuna Cîrcea, raionul 
Craiova, desfășoară o t______
muncă . politică pentru colectivi- • 
zarea completă a comunei'. Des
pre importanța colectivizării a- 
gricultufii întregii comune, des
pre învățămintele ce se des
prind din recenta • consfătuire pe j 
țară a țăranilor colectiviști, agita
torii au vorbit și în cadrul cercu- ' 
rilor de citit. Chemarea consfătuirii ‘ 
a fost citită de toți locuitorii co- I 
munei. Cu sprijinul comitetului ra- I

W.
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— La începutul acestei luni, biroul 
Comitetului regional de partid Do- 
brogea a analizat lelul cum se des- 
fășoasă munca culturală de masă în 
perioada de iarnă. Referatul prezen
tat a arătat că s-a îmbunătățit ac
tivitatea căminelor culturale : a cres
cut numărul formațiilor artistice de 
amatori și s-a îmbogățit repertoriul 
acestora, se organizează mai regu
lat seri de calcul, sărbătorirea frun
tașilor, seri de întrebări și răspun
suri, consfătuiri pe teme economice.

Din analiza făcută au rezultat și 
susținătă unele lipsuri. S-a criticat faptul că 

unele organizații de partid și sfa
turi populare nu se ocupă perma
nent de îndrumarea activității cul
turale la sate, de îmbunătățirea con- 

. ținutului ei. Activitatea culturală, s-a 
arătat, se desfășoară mai mult la 
centrul comunei, satele pendinte de 
ea fiind de multe ori neglijate. Au 
fost stabilite măsuri pentru îmbună
tățirea activității în acest impor
tant sector de activitate.

în ultimele 4 luni, în orașele re
giunii Banat au fost înființate peste 
50 noi unități de deservire dintre 
care un număr important în ramu
rile lemn-mobilă și metal. Planul de 
măsuri al Uniunii regionale a coo
perativelor meșteșugărești-Banat 
prevede înființarea în 1962 a încă 
200 de centre noi.

De asemenea, cooperativele din 
regiunea Maramureș vor organiza 
în acest trimestru 20 unități noi de 
deservire a populației în ramurile 
solicitate de populație iar în regiu
nea Hunedoara se vor crea 23 cen
tre noi de deservire (reparații cea
sornice, radio și televizoare, foto, 
etc.).
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Nr. 5435
y*™*—"R

De cîfeva zile, 
pe ecranul ci
nematografului 

Republica din 
Capitală rulea
ză filmul japo
nez „Insula", 
distins cu Pre
miul de aur la 
Festivalul cine
matografic in
ternațional de 
la Moscova — 
1961.

Acest poem 
cinematografic 

realizat de sce
naristul și regi
zorul Kaneto 
Shindo -, ima
ginea : Kiyoshi 
Kuroda, descrie 
viața grea a 
unei familii de 
țărani, în con
dițiile unei so
cietăți înteme
iate pe asu
prire.

Carnet cultural
Mari figuri ale muzicii 

universale
în cadrul obișnuitelor concerte săp- 

tămînale, orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii a înscris un ciclu de con- 
certe-medalion închinate unor mari fi
guri ale muzicii universale. După con
certul Johann Sebastian Bach, orchestra, 
condusă de artistul poporului George 
Georgescu, va prezenta joi, 15 februa
rie, un program închinat lucrărilor lui 
Piotr llici Ceaikovski. Programul cu
prinde Concertul în re major pentru 
vioară și orchestră, avînd ca solist pe 
violonistul Varujan Cozighian, și Simfo
nia a Vl-a „Patetica".

Concertele viitoare ale ciclului vor 
fi dedicate compozitorilor Beethoven 
și Berlioz.

Concursul „cele mai 
frumoase carji ale anului"

La concursul de calitate „cele mai 
frumoase cărți ale anului" organizat de 
Ministerul Învăfămîntului și Culturii în 
anul trecut au luat parte toate editurile 
și întreprinderile poligrafice din țară.

In urma selecționării celor mai reușite 
cărți tipărite juriul concursului a acordat 
premiul I Editurii pentru literatură și în
treprinderii poligrafice nr.4 din Capitală. 
Premiul al ll-lea a fost atribuit Editurii 
Meridiane și Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii". Mențiuni au primit E- 
ditura tehnică și întreprinderea poligra
fică din Sibiu, Editura pentru literatură 
universală și întreprinderea poligrafică 
nr. 2 din București.

Concerte de muzică populară 
la sate

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Ieri, 
colectivul orchestrei de muzică popu
lară „Flacăra Prahovei" din Ploiești a 
susținut în comunele Pietroasele și 
Clondiru din raionul Mizil două con
certe. Și-au dat concursul soliștii vocali 
lea Blidaru, Ioana Șerban și Dhn Moi- 
sescu.

Reproduceri după lucrări 
ale maeștrilor picturii 
romînești și universale

Tn librării și în magazinele de spe
cialitate se găsesc de vînzare repro
duceri de artă ale unor maeștri ai pic
turii romînești și universale și reprodu
ceri după tablouri din Galeria Națio
nală și a „Muzeului de artă al R.P. Ro- 
mîne”. Dintre lucrările apărute pînă 
acum amintim „Romînia revoluționară" 
de C. Rosenthal, „Joc la țară" de Th. 
Aman, „Sălciile" de Ion Andreescu, 
„Pe malul mării", „Țărancă din Mus
cel", „Țărancă cu ulciorul” de Nicolae 
Grigorescu. „Flămîndul" și „1907" de 
Octav Băncilă, „Maci" și „Anemone" 
de Șt. Luchian, „Natură statică” și 
„Flori” de Th. Pallady, „Casă de țară" 
de G. Petrașcu, precum și lucrări 
P. Bruegel, C. Lorrain, B. Jordaëns 
alții.

„NU NUMAI VALORIC, DAR $1 
PE SORTIMENTE"

în ziarul nostru nr. 5364 a fost 
publicat articolul cu titlul de 
mai sus. în legătură cu lipsu
rile semnalate în articol și cu măsu
rile ce se iau pentru înlăturarea lor, 
la redacție ne-au sosit răspunsuri 
din partea întreprinderilor respec
tive.

Conducerea Uzinei de utilaj chi
mic și petrolier nr. 2 — Ploiești a- 
rată, în scrisoarea trimisă redacției, 
că a analizat, împreună cu biroul 
organizației de partid, cauzele care 
au dus la nerealizarea unor sorti
mente prevăzute în planul pe anul 
trecut și că, trăgînd învățăminte, a 
luat unele măsuri concrete pentru 
ca în anul în curs situația să 
nu se mai repete. în scrisoare se 
arată că s-au luat măsuri pentru 
mărirea capacității serviciilor teh
nice, s-a trecut la redistribuirea 
personalului tehnic ingineresc din 
fabrică, s-a recrutat personal din 
rîndurile muncitorilor din uzină, 
absolvenți ai cursurilor serale, 
cu care s-au completat servi
ciile tehnice și de concepție ; de a- 
semenea, s-a trecut la angajarea de 
noi ingineri pentru aceste servicii.

La același articol răspunde și Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
al regiunii Ploiești. La critica fă
cută în ziar în legătură cu . faptul, • 
că întreprinderile de industrie lo
cală din regiune neglijează produc
ția unor sortimente mărunte — cum 
ar fi cozi de ciocan, planșete pen
tru tăiței, funduri din lemn, bala
male pentru uși-ferestre — Comite-. 
tul executiv al Sfatului popular 
regional Ploiești arată că într-ade- 
văr producerea acestor articole a 
fost restrînsă în mod simțitor în 
ultimul timp, motivînd că aceste 
produse se află în stoc din produc
ția anilor precedenți.

Articolul semnala însă că aceste 
produse nu existau în cantități su
ficiente pe piața orașului Ploiești, , 
lucru la care scrisoarea trimisă de

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Ploiești nu dă to
tuși uh răspuns clar și nu arată 
nici măcar dacă se va întreprinde 
ceva pentru a se remedia pe viitor 
această situație.
„BUNA DESERVIRE ÎN CENTRUL 

ATENȚIEI"

Articolul cu titlul de mai sus 
publicat în ziarul nostru („Scîn
teia“ nr. 5338) critica activitatea de 
deservire a unor cooperative meș
teșugărești din Capitală. Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești ne răspunde :

„In ramura metal, rețeaua de de
servire a cooperativelor meșteșugă
rești s-a dezvoltat atît în centrul 
Capitalei, cît și în cartierele mărgi
nașe. Cooperativa „Metalo-Casnica" 
și cooperativa „T ehno-Metalica" 
au înființat cîte un centru de deser
vire care funcționează și în timpul 
nopții, pentru remedierea deficien
țelor ce se ivesc la instalațiile de 
lumină electrică sau apă.

Un centru special numai pentru 
repararea mașinilor de spălat rufe 
s-a organizat în cadrul cooperativei 
„Metalo-Casnica“ din strada Dobro
geana Gherea nr. 5. Aci se repară 
mașinile cetățenilor din Capitală șt 

ter- 
ex

specificul de lucrări, unde se 
Uzează activitatea și felul cum sînt 
deserviți cetățenii din raza centre
lor respective.

„SPECTACOLUL DE ASTĂ SEARĂ 
SE ÎNLOCUIEȘTE"

„Criticile cuprinse în articolul 
„Spectacolul de astă seară se înlo
cuiește“, publicat în „Scînteia“, în 
legătură cu nerespectarea reperto
riului anunțat, sînt cu totul înte
meiate“, ne răspunde Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale".

„Pentru remedierea acestor stări 
de lucruri s-au luat măsuri ca pie
sele în pregătire să fie repetate de 
cel puțin două serii de interpreți, 
pentru, ça în caz de indisponibili
tate a vreunuia — boală, plecări în 
delegații etc. — să poată fi înlocuit. 
■ - în legătură cu degradarea unora 
dintre spectacole, faptul că pe viitor 
toate reprezentațiile vor fi urmă
rite de către directorul de scenă 
respectiv, va duce la 
acestor lipsuri.

Publicînd 
„Scînteia“ 
în muncă, 
mim“„

ana-

La biblioteca căminului cultu
ral din comuna Crucea, raionul 
Hîrșova.Fabrica" de păsări 

de la G. A. S. Giarmata
(Urmare din pag. I-a)

creșterea păsărilor poate deveni o 
ramură puternică și rentabilă în 
fiecare unitate agricolă socialistă.

Obstacole în calea bolilor

crînd în felul acesta noi am reu
șit să reducem simțitor mortalita
tea atît a puilor de găină și de 
curcă, cît și a păsărilor adulte.

ION BALINT 
medic veterinar

remedierea

Experiența dobîndită de gospodă
ria noastră în creșterea păsărilor 
a dovedit că o bună furajare și în
grijire constituie mijlocul principal 
pentru ■ a preveni îmbolnăvirile la 
pui. Consider greșită concepția unor 
conducători de gospodării care 
susțin că prin executarea la 
timp o. vaccinărilor preventive 
au făcut totul pentru a nu ti
vea pierderi. Spun aceasta întru- 
cît practica a dovedit că cel mai 
mare rol în dezvoltarea corespunză
toare a puilor și reducerea morta
lității lor o au felul în care se face 
componența rației, igiena adăpostu
rilor, desimea puilor pe metru pă
trat etc. Noi controlăm dezvoltarea 
fiecărei serii de pui prin cîntăriri 
decadale. Puii care nu au realizat 
decît 80—90 la sută din greutatea 
corespunzătoare vîrstei și rasei îi 
separăm de ceilalți și le dăm o în
grijire specială. Astfel am consta
tat că „lipsa de creștere“ nu se da- 
torește în majoritatea cazurilor nici 
unui microb, ci doar faptului că nu 
s-a administrat puilor rația de hra
nă corespunzătoare.

îngrijitoarele fac un control rigu
ros asupra felului în care puii con
sumă rația. Ele acordă o atenție 
mare curățirii trocurilor în care se 
așează hrana puilor, adăpătoarelor 
pentru apă și se îngrijesc ca în 
componența hranei să intre numai 
furaje de calitate.

Desigur că mai avem și cazuri de 
îmbolnăvire datorită unor bacili 
care au provenit îndeosebi din ne
respectarea igienei și a componen
ței furajelor. In acest caz trimitem 
puii bolnavi la laboratorul veterinar 
regional pentru stabilirea diagnos- . 
ticului și îndată ce primim rezulta
tele luăm cele mai operative mă
suri de prevenire respectînd cu ccn- 
ftiinciozitate recomandările sanitar- 
veterinare pe care le primim. Lu-

Chiar din prima zi
Lucrez în sectorul din Ghiroda al 

gospodăriei, care este specializat în 
creșterea puilor de găină. Am ob
ținut realizări frumoase datorită 
faptului că respectăm regulile de 
creștere a puilor. In primul rînd puii 
care intră în crescătorie sînt selec
ționați încă din stațiunea de incu
bație. Se aleg numai exemplarele 
sănătoase și viguroase, eliminîn- 
du-se puii debili și cu defecte. Puii 
astfel aleși sînt introduși în cres
cătorie unde mai întîi s-au creat 
condițiile necesare de creștere și a- 
nume : adăposturi curate, bine dez
infectate și încălzite la 29—30°, po
trivit cerințelor puilor de o zi.

Incepînd chiar din prima zi, în 
hrana puilor se folosesc furaje gra
nulate. Hrana se dă în tainuri dese, 
de 7—8 ori pe zi și mimai în can
titatea ce se poate consuma în in
tervalul dintre tainuri. Numărul 
tainurilor se micșorează odată cu 
înaintarea puilor în vîrstă. Pentru 
băut li se dă din prima zi lapte 
smîntînit în adăpători automate și 
apă. In hrană se mai dă brțnză, 
lapte și mai ales lapte acru.

Asigurarea vitaminelor în timpul 
sezonului rece se face folosind mor
covi tocați și untură de pește. Săru
rile minerale formate dintr-un a- 
mestec de nisip, făină de oase și 
cretă furajeră se dau în jgheaburi.

Zilnic se face controlul puilor, cu 
scopul de a izola pe cei debili și' ră
mași în urmă în creștere. Aceștia 
se așează pe un balcon separat unde 
li se acordă o îngrijire specială.

Deosebit de important în crește
rea puilor este curățenia vaselor și 
puiernițelor. In acest scop, în pro
gramul nostru de lucru există zil
nic ore destinate pentru aceste lu
crări.

Ca să obțin rezultate tot mai bune, 
voi căuta să aplic în practică cu
noștințele căpătate la cursul de per
fecționare pe care îl urmez.

MARIA MILOȘ 
îngrijitoare de pui

articolul 
ne-a dat un 
pentru care

menționat, 
real sprijin 

vă mulțu-

că

(Foto : Agerpres)
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„Arta 
Cioc)

loc să scrie. E o 
încă nerezolvată

din comunele apropiate, atît în 
menul de garanție, cît și după 
pirarea acestui termen.

Trebuie să arătăm însă 
există încă deficiențe în asigurarea 
unei bune deserviri a populației. 
Astfel, mai sînt solicitări pentru care 
nu au fost organizate pînă în pre
zent centre de deservire, iar pe a- 
locuri unii responsabili de unități 
sau cooperatori nu au întotdeauna 
o comportare respectuoasă față de 
cetățeni.

Pentru îmbunătățirea activității 
și în această privință, conducerea 
Uniunii Cooperativelor Meșteșugă
rești din orașul și regiunea Bucu
rești a inițiat consfătuiri lunare cu 
responsabilii de centre de deservire 
și consfătuiri trimestriale cu popu
lația pe raioane și cartiere, după

I HI
..

«ii®

nu 
nici

l

în 1948, tn 
micile ateliere 
de pe malul 
pinului — 
zisa fabrică 
creioane — 
se pregătea
masa de grafif 
pentru minele 
negre, nici masa 
pentru creioane
le chimice. Doar 
lemnul și așe
zarea minei se 
făceau aici. Res
tul se aducea

din sfrăinăfafe.
> De atunci s-a mers cu pași mari 
’ înainte. La întreprinderea „Republi- 
, ca" din Sibiu s-au adus noi utilaje,
■ procesul de producție destul de 
’ complex al creioanelor a fost mai 
, bine organizat. Și iată că fabrica
■ va produce anul acesta peste 42 
’ milioane de creioane diferite : ne- 
, gre — aproape întreaga gamă de
■ tării, de la mina cea mai moale 
’ pînă la mina dură — colorate, chi- 
, mice. Cu alte cuvinte, realizările
■ unei singure luni reprezintă acum 
’ întreaga producție a anului 1949.
> Și în ce privește calitatea s-au 
’ făcut progrese. Sînt sortimente bine
> realizate, apreciate de consumatori. 
1 Dar pe linia îmbunătățirii calității 
’ trebuie făcute, în continuare, efor- 
, furi serioase, pentru a se reuși ca 
1 toate produsele fabricii „Republica" 
’ să fie la nivelul cerințelor.
’ Cititorii ziarului ne-âu vorbit de 
; multe ori, în scrisorile lor, despre
> calitatea necorespunzătoare a unor 
’ creioane. Ne-au scris și elevi, și pro-
> fesori. Se vedea însă că aceste ob- 
’ servafii nu-i neliniștesc prea mult
> pe unii tovarăși de la Sibiu.
î — De multă vreme n-am’ mai avut 
1 reclamațiide la „beneficiari". în- 
, seamnă că la noi treburile merg 
’ mai bine — ne declară atît ingine- 
, rul șef, tov. Dumitru Bîscă, cît și 
’ fov. ing. Coțofan, șeful producției.
> Alții, au recunoscut ’deschis : 
’ „Unele produse ale noastre au încă
> deficiențe de calitate. Dar avem

noroc : consumatorii sînt oameni 
cumsecade și nu ne trimit sesizări 
pentru un fleac de creion".

Principala calitate a unui creion 
negru obișnuit — ca și a oricărui 
alt creion — este ca el să poată 
fi ascuțit cu ușurință și să scrie 
uniform. De ce totuși sînt creioane 
care zgîrie hîrtia ? De la fov. Du
mitru lancu, maistrul secției de fa
bricat mine, am aflat cîte ceva în 
această privință.

— Fără a intra în amănuntele 
procesului de producție, e necesar 
să spunem, totuși, că minele cre
ioanelor se fac dinfr-un amestec de 
grafit și argilă. Or, tocmai aici lu
crurile nu sînt bine puse la punct. 
Curățirea argilei nu este perfectă. 
Asfa-i cauza pentru care unele cre
ioane zgîrie în 
problemă veche, 
așa cum trebuie.

Și la serviciul 
am aflat același 
principalele propuneri făcute recent 
de muncitori s-au numărat și cele 
privind perfecționarea instalației de 
spălare a argilei, precum și constru
irea unor bazine de decantare în 
același scop.

Ca la oricare alt produs, respec
tarea riguroasă a procesului tehno
logic, a timpului necesar efectuării 
fiecărei operații are un rol hotărî- 
for asupra calității creioanelor. Ce 
se întîmplă însă ? De multe ori ci
clul de fabricație la uscarea mine
lor se scurtează cu 2—3 zile față 
de timpul stabilit. Același lucru se 
întîmplă și la secțiile de poleit 
(lăcuit) creioane. Motivul ? Pe ori- 

da 
de

tehnic al fabricii 
lucru, iar printre

cine întrebi în fabrică, îți va 
același răspuns ; cererea mare 
creioane. t

Unde este exigenfa controlului 
faze de fabricație, exigența 
cerii tehnice a întreprinderii 
punderea față de calitatea 
nelor trimise în magazine ?

Este adevărat că la „Republica"- 
Sibiu au fost de rezolvat o serie 
de probleme nu tocmai ușoare în 
multe secții producătoare ale fabri-

pe 
condu
și răs- 
creioa-

cii. Dar de aceeași preocupare tre
buie să se bucure și secția de cre
ioane, unde folosirea experienței 
pozitive cîșfigate în munca de 

. partid poate duce la valorificarea 
unor însemnate rezerve interne.

Și în acest sector este necesară 
o mai strînsă colaborare între pro- 
ducfie și cercetarea șfiinjifică. Stu
diile privind găsirea celor mai bune 
esenje lemnoase pentru fabricarea 
creioanelor, cele privitoare la mo
dul de tratare a lemnului de tei 
spre a i se asigura o rezistenfă co
respunzătoare tuturor sorturilor de 
creioane, ca și studiile pentru iden
tificarea de noi argile oferă un 
cîmp larg de activitate cercetători
lor, dîndu-le posibilitatea să-și a- 
ducă aportul la rezolvarea unor pro
bleme importante ale industriei de 
creioane.

— Se poate îmbunătăfi calitatea 
creioanelor ?

— Fără îndoială — răspunde 
inginerul șef. Dar lâ strădaniile noa
stre este necesar să se adauge un 
sprijin susfinut 
rului.

Anul acesta, 
Forestiere este 
mai mare afenfie fabricii de 
ioane ; a fosf aprobată întocmirea 
unui proiect de modernizare, pe 
baza unui studiu, a cărui aprobare 
este așteptată în momentul de față 
și de la C.S.P. Realizarea acestui 
proiect va asigura o serie de con
diții importante pentru respectarea 
procesului tehnologic, ceea ce va 
duce, în mod firesc, la îmbunătă- 
firea calității produselor.

Este necesar ca forurile de spe
cialitate din minister să-l urmărească 
îrideap'oape, să prevină orice fără 
gănare în această direcjie. Paralel 
cu lucrările ce se vor executa, ar 
fi bine să se stabilească și modul 
de utilare a fabricii, în așa fel încît 
la încheierea lor să se poată pro
duce aici creioane de cea mai 
bună calitate și în cantitățile cerute 
pe piajă.

din partea ministe-

Ministerul Economiei 
hotărît să acorde o 

cre-

MATUA CALIN

V

Se apropie 1 martie. Pregătirile sînt în toi. La cooperativa 
aplicată" e-a început confecționarea mărțlșoarelor. (Foto : M.
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Condiții mai bune de muncă

An de an se îmbunătățesc condi
țiile de muncă ale muncitorilor de 
Ia fabrica de rulmenți din Bîrlad. 
Astfel, cu ajutorul Institutului de 
cercetări științifice pentru protec
ția muncii din București s-a reali
zat izolarea fonică la trei mașini de 
pilit bile din cadrul secției bile- 
role, înlăturîndu-se astfel zgomotul 
provocat de acestea.

Prin executarea unor lucrări de 
montare a instalațiilor de ventila-

ție la diferite locuri de muncă a 
fost asigurată o condiționare opti
mă a aerului. Pentru lucrările me
nite să îmbunătățească condițiile 
de muncă ale muncitorilor din fa
brica noastră s-au cheltuit anul 
trecut peste 1,5 milioane lei.

TRAIAN RACOVIȚA 
și 

CONSTANTIN VASILIU 
tehnicieni, Fabrica de rulmenți 

din Bîrlad

INSULA — cinemascop : Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21). MUZICANTUL ORB : 
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 
11,’45; 13,30.; 15,15; 17; 18,45; 20,30). FRU
MOASA LURETTE : Patria (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (8,45; 
10,30; 12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,30; 21,30). 
S-A FURAT O BOMBĂ : București (9; 
10,30; 12;;15; .17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21). PROFESORUL MAMLOCK: 
19 Februarie (10; 18; 20), Drumul serii (16; 
18,15; 20,30). BALADA SIBERIEI rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21). FĂCLII — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). MARINARUL 
ÎNDRĂGOSTIT rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). POVESTE DESPRE O FATĂ : 
Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ALEK
SANDR NEVSKI : Tineretului (16; 18,15;
29.30) . COADA PRIVIGHETORII - ANI
MALELE ARCTICE — JOS DIN PAT — 
VREAU SĂ ȘTIU TOT Nr. 18 - El. 
GRECO ÎN TOLEDO : Timpuri No! (ru 
lează în continuare de la orele 19 r. . .-’i 
la orele 21). PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII rulează in continuare de la 
orele 10 pînă la orele 13 la cinemato
graful 13 Septembrie. CAZACII : 13 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : .înfrățirea intre popoare (14; 
10;. 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,45; 19; 
21,15). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Cultural (15; 16,50: 18.40;
20.30) , Munca (’5; 17; 19; 21). TOM DEGE
ȚELUL rulează la cinernatografeie Alex. 
Po-iov <0.30: 11.45: 14.05; 16.30; 18.55; 21). 
Arta (11; 15; 17; 19; 21). Volga (9,45: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). CINTECUL PO
RUMBIȚEI CENUȘII : 8 Martie (11: 15,30; 
18: 20,30). FATA CU CHITARA : 
Grlvița (15,15; 17; 18.45; 20.30). PRI-

MELE ÎNCERCĂRI — ambele se
rii : V. Roaltă (10; 13,15; 16,45; 20,15),
Libertății (10; 13,15; 16,30; 19,45). SECE
RIȘUL VERDE : Unirea (16; 18,15; 20,30), 
G. Bacovia (16; 18; 20). ROSEMARIE : 
T. Vladimirescu (11; 15; 17; 10; 20,45)"ii. 
SALT SPRE GLORIE : Popular (16; 18,15; 
20,30), B. Delavrancca (10; 18; 20). POR- 
TO-FRANCO : Moșilor (16; 18,15; 20,30).? 
ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT rulează la > 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20). 
CĂLĂTORIE PESTE TREI MĂRI (cine
mascop — ambele scrii) : M. Eminescu 
(16,30; 19,30). CER SENIN : Ilie Pintilie 
(16; 18,15; 20,30). PRIMĂVARA FETELOR : 
0 Mai (15; 17; 19; 21). DON GIOVANNI : 
Floreasca (19). TE IUBESC VIAȚA : ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). FLĂCĂRI’IN TAIGA: Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21), C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). IVAN CEL GROAZNIC
— ambele serii : Olga. Bancic (16; 19,30).
BUFONUL REGELUI : 30 Decembrie
(15; 17; 19; 21). CAIDUL rulează la cine
matograful Aurel Vlâicu (14; 15.45; 17,30; 
19,15; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Album artistic pen
tru pionieri și școlari : „Cu dansul în 
juri ’, lumii“. 19,50 —. în fața hărții. 20,00
— Filmul artistic „POVESTE DESPRE 
O FATĂ“ — o producție a studiourilor 
sovietice. 21,25 — O seară cu Gaetano 
Donizetti. în încheiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpu) probabil pentru zilele de 11, 

12. și 13 februarie : Vreme în ger. er pi 
umedă, cu ceață dimineața șl seara. Cer 
schimbător. Local precipitații slabe. 
Vint slab pînă la potrivit din est. Tem
peratura staționară. . Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și minus 12 gra
de, iar maximele între minus 4 și plus 
6 grade, local mal ridicate.
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Profiluri

unor

AUREL JIQUIDI Solidaritate

cu cinici urni iaiicvi

dai sea- 
care se 
abur și 
gemene 
anexele

se 
incit

întocmai ca un 
măiestrie peste

sută față de agregatul 
de 700 m.c. ceea ce xe- 
spor anual al produc- 

furnal — de 
de

(Din ciclul „1907"
--1-------!♦♦♦==---- 7

noi pe cerul Reșiței
Ca să poți în

țelege amploarea 
lucrărilor efectua
te în ultimul an la 
Reșița, nu este 
suficient să pri
vești de jos si
lueta masivă a 
noului furnal, care 
se profilează stră
lucitoare pe cerul 
iernatic — ci tre
buie să urci cei 
67 de metri, cît

măsoară această impozantă con
strucție, pînă la platforma cea 
mai de sus, unde mai flutură încă 
steagul roșu înfipt de constructori 
și să cuprinzi de-acolo, în bătaia 
vîntului rece, toată priveliștea care 
se desfășoară în fața ochilor ca o 
hartă vie. Doar de aici îți 
ma, deslușind obiectivele 
întrevăd printre norii de 
fum, că cele două furnale 
de 700 m.c., cu halele și 
lor, ridicate în ultimul timp, consti
tuie abia axul principal al unui an
samblu de proporțiile unei impună
toare uzine cuprinde, pe lîngă o ter
mocentrală străjuită de un înalt turn 
de răcire, o serie de alte clădiri — 
estacada buncherelor, hala de re
parat oale, cîteva stații de pompe, 
sfații electrice etc. Contemplîndu-le 
numai împreună, de la această înăl
țime, poți avea măsura adevărată 
a muncii de construcție desfășurate 
în aceste locuri, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al III-lea Con 
greș al partidului.

întregul complex metalic și masiv 
este dominat de turnurile celor două 
furnale. Cel care poartă numărul 2, 
inaugurat de curînd, marchează e- 
tapa finală 
ții. Alături

peste 30 la 
hunedorean, 
prezintă un 
ției — la un singur 
circa o sută de mii de tone 
fontă (adică mai mult de jumătate 
din producția de fontă a țării în 
1938).

Să avem în vedere că acele 
cantități uriașe — 18.000 tone
de zidărie refractară, 13.000 tone de 
construcții metalice și 4.000 de tone 
de utilaje și diverse mecanisme, ne
cesare la construcția numai a unui 
singur furnal, furnalul nr. 2 — au 
fost fabricate la „23 August"-Bucu
rești, la Bocșa, la Reșița și în mul
te alte întreprinderi. Să avem în ve
dere că, majoritatea aparatajului 
de mare precizie, necesar automa
tizării, cît și miile de desene, schi
țe și planuri, au fost concepute și 
realizate tot la noi în țară.

Mersul ascendent al industriei 
noastre se reflectă și în faptul că 
gemenii reșițeni, deși au intrat 
în producție la distanță de 
numai cîteva luni, prezintă particu
larități constructive. Cel de-al doi
lea furnal a fost realizat la un ni
vel calitativ — montaj și finisare 
— mai înalt. O dovedește și mo
dul ireproșabil în care a intrat în 
producție, iără să creeze dificul
tăți sau nopți albe celor care l-au 
preluat. „Nici nu simțim că a por
nit un nou agregat. Parcă merge 
de cînd e lumea" — spun furna- 
liștii.

Pentru cititorii anului 1962, obiș- 
nuiți de mai bine de un deceniu cu 
reproduceri fotograiice și descrieri 
ale unor mari construcții ale socia
lismului; imaginea unui furnal de 700 
m.c. constituie fără îndoială un pei
saj familiar. Și totuși, oricît de famili
are ți-ar fi asemenea peisaje, nu

montorii ridică mari ansambluri me
talice cu ajutorul macaralei ; insta
latorii și electricienii așează păien
jenișul de țevi și cabluri, în timp 
ce sudorii ținuți în aer de centu
rile lor de siguranță, împrăștie stele 
de aur din aparatele cu ajutorul 
cărora leagă laolaltă blindajele ce 
îmbracă furnalul.

In cadrul agregatelor reșițene, 
constructorii au trebuit să rezolve, 
pe lîngă problemele complicate 
inerente oricărui mare șantier și o 
dificultate locală: puținătatea spațiu
lui. Pentru a plasa cele două furna
le cu toate anexele lor și celelalte 
obiective ale vastului complex in
dustrial într-un spațiu extrem de re
dus, în cadrul căruia existau încă 
alte agregate producătoare de fontă 
și oțel și o rețea întreagă de căi 
ferate — aceasta a cerut atît pro- 
iectanților cît și constructorilor spi
rit inventiv, capacitate de organiza
re, măiestrie profesională. Sincroni
zarea calculului cu transpunerea lui 
precisă în practică, a presupus de
seori execuții de o perfecțiune ire
proșabilă, care trezește un senti
ment de admirație, 
viaduct aruncat cu 
o prăpastie.

Și constructorii 
reșițeni au trecut 
cu bine examenul, 
au biruit dificul
tățile. Iată doar 
cîteva exemple : 
Intrucît, din cau
za spațiului redus, 
nu se puteau face 
depozite mari în 
vecinătatea șantierului, 
cuveneau astfel organizate, 
orice piesă metalică, orice cantita
te de cărămidă adusă pe șantier, 
trebuia imediat montată sau intro
dusă în zidăria furnalului. Măies
tria montorilor a fost pusă la în
cercare și de faptul că la execu
tarea unor lucrări de mare precizie, 
timpul era strict limitat 
pe linie a primului tren, 
birea lucrărilor a fost 
se mențină macaraua 
mult timp decît 
țial, ceea ce,

lucrările

La 10 februarie se împlinesc 125 ani 
de la moartea marelui poet rus A. S. 
Pușkin, a cărui operă a devenit demult 
un bun de valoare universală.

Din creația sa, prețuită de iubitorii de 
literatură de pretutindeni, au apărut în 
țara noastră numeroase titluri însumînd 
un tiraj de peste 400.000 de exemplare. 
S-au tipărit în multe ediții „Fata căpita
nului" și „Evgheni Oneghin", „Basme”, 
„Ruslan și Ludmila”, „Micile tragedii". 
De asemenea, au fost editate două vo
lume de „Opere alese" și volume de 
versuri de Pușkin în tălmăcirea
sfruntași ai literaturii noastre. Multe din 
operele sale au fost tipărite și în limbile 
minorităților naționale din țara noastră.

Pentru acest an, editurile au prevăzut 
tipărirea unor noi ediții a volumelor 
„Basme", „Ruslan și Ludmila" și „Poves
tea pescarului și a peștișorului".

Pușkin este cunoscut în țara noastră 
nu numai prin traducerile editate din 
vasta sa operă, ci și prin intermediul lu
crărilor muzicale scrise de marii compozi
tori ruși și sovietici. Operele după „Dama 
de pică", „Evgheni Oneghin", „Rusalka", 
baletele „Fîntîna din Baccisarai" și „Călă
rețul de Aramă" fac parte din repertoriul 
permanent al teatrelor noastre lirice.

Posturile romîneșfi de radio au consa
crat numeroase emisiuni creației pușki- 
niene. De asemenea, cu același prilej în 
București și în diferite centre din țară au 
loc numeroase conferințe și seri literare.

★

Vineri au avut loc Ia Casa prie
teniei romîno-sovietice din Capita
lă deschiderea expoziției documen
tare „A. S. Pușkin“ și o manifes
tare literar-artistică, organizate de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și Uni
unea Scriitorilor din R. P. Romînă 

Au luat parte acad. Tudor Arghezi, 
președinte de onoare al Uniunii 
Scriitorilor, Demostene Botez, vice
președinte al Uniunii Scriitorilor, 
acad. Petre Constantinescu-Iași și 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Al. Bui- 
can și O. Livezeanu, vicepreședinți 
ai I.R.R.C.S., numeroși oameni de 
artă și cultură, oameni ai muncii.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei 
U.R.S.S.

IMi

a acestei construc- 
ceea ce s-a clă-

tot

ie-

Desen de
N. H1LOHI

dit și se va mai clădi încă la Hu
nedoara, ea constituie o însemnată 
contribuție la dezvoltarea siderur
giei noastre care în anii următori 
va spori substanțial prin adăugirea 
fluviilor de oțel produse de viito
rul combinat de la Galați. Proiectat 
și construit la noi în țară, prin con
tribuția colectivelor din celelalte 
întreprinderi din patrie, care au li
vrat instalații și utilaje de înaltă 
tehnicitate, complexul furnalelor Re- 
șiței arată nu numai că am cîștigat 
o bună experiență într-o ramură e- 
conomică de prim ordin, cum sînt 
construcțiile siderurgice, dar — lu
cru și mai important — aceste rea
lizări se bazează pe posibilitățile 
mereu crescînde ale întregii noas
tre industrii socialiste.

Demnă de remarcat e activi
tatea proieotanților noștri — acești 
creatori care rămîn de obicei 
în anonimat — a căror străduință, 
grijă și emoție — de la schițarea 
primului proiect, de la turnarea în- 
tîilor fundații și pînă la elaborarea 
primei șarje — au însoțit perma
nent construcția. Un aspect nou, ca
racteristic furnalelor reșițene — în 
care și-au spus cuvîntul inventivi
tatea și priceperea proiectanților — 
constă în introducerea unor perfec
ționări tehnice (folosirea presiunilor 
înalte, urmărirea comportării zidă
riei interioare cu ajutorul izotopilor 
radioactivi, realizarea distribuito
rului rotativ de mare turație etc.), 
perfecționări datorită cărora munca 
furnaliștilor devine mai ușoară, mai 
productivă, și se economisesc can
tități importante de cocs. Indicele 
de utilizare a furnalului crește cu

poate să nu fii impresionat cînd, 
venind în combinatul reșițean după 
o absență nu prea îndelungată, ți 
se ivește în față cetatea alb-strălu- 
citoare a noilor furnale construite 
după ultimul cuvînt al tehnicii 
moderne, îngemănînd laolaltă mă
reție și frumusețe, forță și precizie. 
Toate procesele fizico-chimice care 
s© petrec în cele patru caupere și 
în turnul masiv ce se înalță dea
supra lor, înconjurat de țevi și con
ducte, sînt riguros și cu precizie mă
surate de aparate speciale, înre
gistrate pe diagrame ; iar cursele 
celor două schipuri masive care 
transportă în sus tone de minereu 
și cocs, mișcările enormelor clopo
te, cîntărind mii de kilograme, sînt 
dirijate conform unui program dina
inte stabilit, printr-un sistem auto
mat de relee supranumit pe drept 
cuvînt „creierul furnalului* — care 
îndeplinește și controlează acest 
program, „luînd măsuri* din proprie 
inițiativă pentru îndepărtarea unor 
eventuale defecțiuni. Munca mi
găloasă a unui ceasornicar sau bi
jutier s-a asociat forței marilor tur
nătorii și laminoare pentru a da 
viață acestui vast agregat.

Cît de îndepărtat pare trecutul 
astăzi, cînd numai două furnale re
șițene produc de 4 ori mai multă 
fontă decît toată Romînia burghezo- 
moșierească în anul 1938.

Șantierul unui furnal, profilat pe 
cer la mare înălțime, constituie o 
imagine impresionantă a muncii 
constructorilor. Se lucrează conco
mitent pe toate platformele. los de 
tot, la baza furnalului, muncesc zi
darii și betoniștii ; deasupra lor

de trecerea 
Pentru gră- 
necesar să 
Derik mai

se prevăzuse ini- 
din lipsă de spa
țiu, a cerut găsi
rea de soluții noi 
pentru montarea 
casei cauperelor 
și a pasarelei de 
cabluri.

In toate aceste 
împrejurări, price
perea și maturi
tatea profesională 
s-au îngemănat 
cu dragostea pen
tru construcție și 
cu înțelegerea 
clară a sarcinii 
fiecăruia pe acest 
front înaintat al 
socialismului. Ion 
Dinu, șeful unei 
echipe de zidari 
șamotori de la „3 
Izolații“ (care a 
lucrat la căptuși- 
rea conductei ine

lare), a reușit să imprime colectivului 
său un astfel de ritm încît „a tras“ 
după sine și celelalte schimburi, 
grăbind lucrările într-un 
important pentru întregul 
In plin lucru de sudare 
furnalului, operație care-1 
să stea suspendat în aer,
spate, C. Voloșinko, a aplicat pen
tru prima dată pe șantier metoda 
sudării cu doi electrozi. E remar-

(Agerpres)
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Spectacol festiv cu prilejul 
aniversării lui AL Davilla

moment 
șantier, 

a bolții 
obliga 

întors pe

VASILE NICOROVICI

(Continuare în pag. IV-a)

Un cîntec
Momentul neobișnuit la care am fost 

martor a început cu o plimbare turis
tică obișnuită pentru oricine vizitează 
New Yorkul. Pe calea apei, traseele 
cele mai obișnuite ale excursioniștilor 
sînt două : o vizită la Statuia Liber
tății și „Circle line", un ocol în jurul 
Manhaffanului, principala limbă de pă- 
mînt a orașului, de-a lungul celor trei 
ape care-o înconjoară : Hudson, East 
River și Harlem.

Din „Battery", parcul care marchea
ză extremitatea sudică a orașului, un 
vaporaș care poartă inscripția „Miss 
Liberty" („Domnișoara Libertate") te 
duce spre statuie. Un elicopter al po
liției se învîrtește deasupra noastră,

Discutînd despre calitate șl frumos (Instantaneu de la fabrica de stofe „Partizanul roșu“ dîn Brașov). 
(Foto : M. Andreescu)

Luni, 12 februarie a.c., orele 19,30, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea scriitorului Al. Davilla va 
avea loc la Teatrul „C. Noftara" un 
spectacol festiv cu piesa „Vlaicu Vodă" 
înfr-o montare nouă. Regia e semnată 
de maestrul emerit al artei Alex. Șahi- 
ghian, iar decorurile de Traian Cor- 
nescu, artist emerit.

Spectacolul va fi precedat de un 
cuvînt rostit de acad. Mihail Ralea.

Festivitatea coincide cu aniversarea a 
60 de ani de la premiera piesei „Vlai
cu Vodă" de Al. Davilla, cînd rolul 
titular a fost interpretat de marele 
Noftara. Din 1902 pînă în 1944, piesa a 
fost reprezentată doar de 150 de ori. 
Tn 1953 ea a fost reluată la fostul Tea
tru al Armatei — actualmente Teatrul 
„C. Noftara" — unde au avut loc pînă 
acum 400 de spectacole. Rolul princi
pal este interpretat alternativ de ar
tistul poporului George Vraca și de 
Aurel Rogalschi.

Mă aflam cu niște tre
buri la Direcția generală 
a conservelor din Ministe
rul Industriei Alimentare. 
In holul unde făceam anti
cameră, am prins 
o discuție între 
lariați ai acestei 
Foarte curioasă 
Un funcționar scund, adu
cea la cunoștință altui 
funcționar :

— Știi 
legramă 
Vădeni ?

— Ce 
colo sînt ?

— Tot.
— Extraordinar ! Și 

telegramă au trimis ?
— Una grozavă, li 

chinează pe-ai noștri. Am 
copiat și eu textul. Ia as
cultă : „Îngrășat toți cli
nii din Tg. Jiu. Stop. Tri
miteți dini. Stop. Frunză, 
stocuri supranormative. 
Stop."

Discuția a continuat. 
Eu însă n-am putut as
culta sfîrșitul. Intre timp 
am intrat.

■A
Tot niște treburi mă 

făcuseră să călătoresc cu 
acceleratul de Petroșeni. 
în compartiment — veci
nul meu de bancă, după 
părerea mea contabil și 
alți doi cetățeni, unul la 
vreo patruzeci de ani, cu 
scurtă de piele, iar celă
lalt îmbrăcat în niște pan
taloni de motociclist dis
cută. Prind, fără să vreau, 
fragmente din discuția lor :

•— Să știți 
treabă bună 
neți clădirea 
Și-așa stă de 
trei ani. Și ce clădire gro
zavă ! Păcat de ea.

— In legătură cu clă-

din zbor 
doi sa- 
direcfii. 
discuție.

că a sosit o
de la cei 5

a-vorbești, tot

ce

la-

că laceți 
dacă obți- 

din Vădeai, 
pomană de

direa am lost la Bucu
rești. Pentru noi ar fi 
strașnic. E la doi pași de 
centrul orașului Tg. Jiu... 
Apropo, știi că cei 5 din 
Vădeni au trimis ministe
rului o telegramă groza
vă...

dustriei Alimentare... a 
închis fabrica.

— Ce vorbești ? Impo
sibil.

— Ceva și mai grozav. 
Cei 5 din

★
Am trecut in comparti

mentul vecin ca să mai 
scap de discuția despre

Vădeni...
★

Tg. Jiu am că- 
culoar. Cre-

Pînă la 
lătorit pe 
deam că am scăpat. Dar 
în cursa care duce de la 
gară spre centrul orașu-

FOILETON

mai ve- 
începuse 
o anec-

un cetă-

o mașină, 
după ore- 
luni în- 

cu vai, a
I-a tăcut

cei 5 din Vădeni. Ferice 
de mine ! Aici am nime
rit niște oameni 
seli. Unul din ei 
să povestească 
dotă.

— Auziți, cică
țean s-a apucat să facă 
din fier vechi 
A lucrat la ea, 
le de serviciu, 
tregi. Cu chiu, 
pus-o pe roți,
tapiserie nouă, a vopsit-o. 
și cînd a fost gata, a dat-o 
I.C.M.-ului pentru retopi
re. Nu-i grozavă ?

— Ce grozavă, sare un 
altul. Eu cunosc o ches
tie autentică. Știți, un 
cartier al orașului Tg. Jiu 
se cheamă Vădeni. Aici a 
existat o fabrică de mar- , 
meladă. In 1959 s-a făcut 
un fel de revizie a fabri- • 
aii. S-a instalat un rezer
vor nou de apă de cinci '• 
vagoane, care costă cîte
va zeci de mii de lei, s-a ‘ 
mai amenajat nu știu ce ' 
pe-acolo, și cînd toate au 
fost gata, direcția conser- ■ 
velor din Ministerul In- ,

lui, ce să vezi ? Doi stau 
'de vorbă :

—■ Tovarășe Alexandru, 
am auzit că duceți trata
tive să obțineți clădirea 
din Vădeni ?... Ar fi foar
te nimerită pentru școala 
de șoferi. Aveți loc acolo 
să faceți cantină, dormi
toare, magazii, Ioc bere
chet...

— Ducem tratative, 
dar... Știi că cei 5 din Vă
deni...

*

sărit din autobuz, 
urcat în cel care 

Asta

Zac de pomană, nu puteți 
vedea nimic.

— Atunci aș vrea să 
vorbesc cu unul din cei 5.

— Eu sînt unul din cei 
5. în ce problemă ?

— Nu vă 
singuratici, 
de oraș,

— Ba da, 
cern noi 
posibilitate să alungăm 
situația asta că dacă am 
avea...

— Dacă ați avea ?
— Dacă am avea noi 

posibilitatea, am muta fa
brica asta, în sezonul de 
vară pe litoral... Să tot 
faci plajă, să tot te scalzi... 
Iarna am duce-o la Sinaia. 
Iar în 
muta-o 
tutorii 
nister.

— Hai să discutăm se
rios : Chiar nu se produce 
nimic aici din 59 ? Și pri
miți și leafă ?

— Primim, tovarășe ! 
Pînă în iulie au fost vreo 
paișpe la tăiat frunză. S-a 
redus schema. Și avem o 
conducere, să ne trăias
că ! Are grijă de noi. 
Uite, de pildă, o colegă

plictisifi stînd 
aici departe

dar ce să fa- 
n-avem nici o

sezonul mort am ' 
mai aproape de 

noștri de la mi-

Am
M-am
duce Ia.,j Vădeni, _ __
numai ca să scap odată' de'-a mea~.de la 1 decern- 
și odată de obsesie. Să lă
muresc ce e cu cei 5 și 
cu telegrama...

într-adevăr, o clădire 
destul de impozantă. Mă 
întîmpină paznicul.

— Aș vrea să vizitez și
eu fabrica asta de mar
meladă.

— Ce vreți să vedeți 
în ea ? Nu funcționează 
de trei ani.

— Dar înăuntru ce-i ?
— Ce șă fie ? Motoare,

vacume, aproterme... Au 
costat părăluțe frumoase.

brie a fost avansată. A- 
cum e pe post de maistru.

— Cum avansată dacă 
nu face nimic ?

— Femeia are școală, 
ce vrei, trebuia avan
sată...

★
Știa cineva pînă acum 

că la Vădeni există o fa
brică ce nu există ? Știa. 
Știa chiar și Direcția ge
nerală a conservelor. Dar 
nu strică să mai afle a 
dată...

NICUȚA TÄNASE

răsuna pe Hudson
uruie grozav, dar nu vrem să ne lăsăm 
atenția abătută... Statuia are o culoare 
verzuie, arama ei s-a oxidat, timpul 
și-a lăsat patina. Ani și ani la rînd, mi
lioane de ochi s-au ațintit asupra aces
tui colos verzui, plini de nădejde: jer
peliți, înfometați, nenumărați săraci ai 
Europei au venit aici în vapoare supra-

Note de drum 
din S. U. A.

încărcate, să caute, dacă nu chiar liber
tatea, măcar o viață omenească. Ei erau 
depuși pe insulița Ellis, care se vede 
imediat alături; la cîteva sute de metri 
de forța simbolică, erau supuși unui șir 
lung de formalități, cereri de taxe, exa
mene, ca un fel de antrenament în 
vederea nenumăratelor probe asemă
nătoare prin care aveau să freacă 
ca să poată căpăta o slujbă. Insu
lița, pe seama căreia s-au scris nenu
mărate articole zguduitoare, a devenit 
un simbol antipatic, a eclipsat promi
siunile statuii de lîngă ea, așa că pînă 
la urmă autoritățile americane, cu sim
țul lor practic de reclamă, i-au sistat 
activitatea. în prezent, se caută fon
duri pentru a mai face oleacă toaleta 
statuii : căci, oricît de curios ar părea, 
această „miss" cu care se laudă mereu 
propagandiștii monopolurilor a avut 
de la bun început o soartă in
grată. (Dăruită Statelor Unite prin- 
tr-o colectă publică a poporului fran
cez, sfafuia trebuia să aibă un pie
destal construit prin eforturile ameri
canilor, dar construcția s-a întrerupt o 
vreme din cauză că nu fusese strînsă 
suma necesară). In prezent, „Misiunea 
66" — un plan menit să asigure pro
tecția monumentelor — promite ca 
pînă în anul 1966 să dispună de fon
durile necesare. Wall Sfreeful e chiar 
alături, dar se pare că banii se găsesc 
greu cîteodată, cînd nu • vorba de 
înarmări...

lafă-ne sosiți în preajma monumen
tului, impresionant prin înălțimea sa 
de aproape 50 de metri. Un ascensor 
— o nouă taxă — te ajută să străbați 
cele zece etaje ale piedestalului. De 
aici, o scăriță în spirală te duce, după 
12 etaje, în capul statuii.

E 
ful

cald, aerul e înăbușitor în labirin- 
acesta întunecos, închis din toate 

părțile în metal. Dar, în sfîrșiț, ajun
gem în capul statuii, în frunte, sub 

spini, acolo unde, 
ar fi o ființă în 
s-ar afla una din 

ei cerebrale. Aci, în 
stafuii, încerc să-i

coroana ca de 
dacă Libertatea 
carne și oase, 
circonvoluțiunile 
însuși creierul 
ghicesc gîndurile. Ce părere a avut 
cînd mercenarii s-au năpustit asupra 
Cubei ? Ce gîndeșfe acest creier des
pre înarmări ? Ce impresie îi fac ne
număratele caricaturi, care apar de la 
un colț la altul al lumii și care arată 
Sfafuia Libertății ba plîngînd de obi
dă din cauza celor ce se petrec Țn 
spatele ei, ba îmbrăcată ea însăși în
fr-o glugă a Ku-Klux-KIan-uIui ?

— îi înțeleg pe caricafurișfi, dar eu, 
personal, n-am nici o vină, ar putea 
spune bietul gigant de metal. Eu, cu 
mîna mea sfîngă, țin Declarația Inde
pendenței, și nu legea McCarran. 
Iar în mîna mea dreaptă, după cum 
e lesne de observat, se află O torță, 
care e menită să lumineze și nu să 
dea foc pămînfului sau măcar caselor 
locuite de negri.

★

Tocmai mă gîndeam să completez 
această excursie cu încă una, în jurul 
Manhatfan-ului, cînd mi-a căzut 
ochi un anunț al 
Guardian", un 
care reacționarii îl urăsc pentru ve
derile sale. „Tn larg, sub lumina lunii. 
Faceți o plimbare în Jurul Manhalfan- 
ulul împreună cu Pete Seeger. Cîntece 
șl dansuri". Tn locul unei plimbări tu
ristice obișnuite, perspectiva era atră
gătoare, era tocmai ceea ce îi trebuie 
unui om după ce a vizitat Statuia Li
bertății...

Șl iafă-ne pe apă. Un vaporaș 
alunecă încet pe apele cenușii ale flu
viului Hudson. Pe mîna dreaptă se văd 
îngrămădiri frenetice de beton, una 
privind peste umerii alteia, iar deasu
pra acestor zgîrie nori se zăresc, 
trufașe și mohorîfe, turnurile grupului 
de clădiri Rockefeller. Pe sfînga, un 
mal înalt : sînt casele, mult mal mo
deste, ale New Jersey-ului, municipa
litatea vecină cu New Yorkul, care se

sub 
ziarului „National 

ziar progresist pe

plînge că-i plătește acestuia taxe fără 
a beneficia de nimic în schimb. Ne 
apropiem încet de podul George 
Washington. Pînă aici nimic neobișnuit: 
e tabloul pe care îl poate vedea orice 

. turist.
î Pe vaporaș domnește animație. E 

mult tineret, oameni veseli. Mănîncă
, senviciuri aduse cu spirit de econo

mie de acasă, cîntă. Vreo cîțiva și-au 
i adus chitarele cu ei, înfiripă coruri 
! de muzică populară care te transportă 
, parcă în preriile Vestului îndepărtat, 
i printre cow-boys.

Nu cumva însă am nimerit pe alt 
i vapor? Căci oamenii aceștia par prea 

bine dispuși, dacă te gîndești că mai
■ mult de jumătate dintre ei vor trebui, 

conform legilor în vigoare, să înfunde 
închisoarea. în aceeași seară în care 
oamenii aceștia se înveselesc aici, 
Curtea Supremă de justiție a S.U.A. va 
trebui să hotărască termenul intrării în 
vigoare a dispozițiilor legii fasciste Mc
Carran, potrivit căreia membrii parti
dului comunist și ai altor organizații 
progresiste sînt obligați să se înregis
treze ca agenți ai unei puteri străine. 
Dacă nu se înregistrează, sînt pasibili 
de închisoare ; în schimb, dacă se în
registrează, abia îi așteaptă închisoa
rea. „Legea" asta ar fi comică dacă 
nu și-ar întinde ghearele asupra a ne
numărate destine omenești și asupra 
întregii vieți spirituale a unei țări de 
mărimea S.U.A,

Veselia celor de pe vas pare a a- 
parfine unor oameni care n-au aflat 
încă. Mă apropii de animatorul grupu
lui, Un lungan uscățiv, cu cămașa ca
drilată, a cărui voce răsună neobosit 
comunicînd bună dispoziție. E totuși 
el, e Pete Seeger, cînfărețul condam
nat la închisoare. Caut să disting cu
vintele pe care le cîntă în cor toată 
lumea. Se aude clar : „We are not 
afraid I“ „Nu putem fi înspăimînfați l". 
Da, n-am greșit vaporul, ei sînf.

★
în dreptul microfonului, pe puntea 

de sus, a apărut un băiat de vreo 12 
ani 
un cîntec compus de el și de cîțiva 
colegi de clasă, despre negrii care 
au fost împiedicați să voteze. Am in
trat în vorbă cu el și, după ce s-a 
convins că nu-s agent al F.B.I.-ului, 
puștiul a consimțit să-mi scrie textul 
cîntecului. Refrenul, compus în stil 
popular, sună cam așa : „S-ar putea 
să-ml spui că una ca asta nu se poate 
petrece tn țara celor bravi șl în că
minul celor liberi — ș| totuși așa s-a

care, cu mare talent, a executat

întîmplat... Acesta 
care copilul de 12 
învățate la școală 
care ar domni . în 
mai fîrziu că tatăl , i_,i___
la televiziune, fusese pus pe lista nea
gră și o ducea greu. Pe vapor se mai 
găseau și alți blacklisted, puși pe lista 
neagră, sau avînd la activul lor con
damnări grele, care urmau să intra 
mai curînd sau mai fîrziu în vigoare. 
Cel mai popular dintre ei era Pete 
Seeger, cunoscut de la un capăt la al
tul al Americii. E artistul care, în mij
locul valurilor masive de rock and 
roll-uri comerciale, a dat o savoare și 
o forță nouă cîntecului popular ame
rican. Era interesant de sfat de vorbă 
cu un asemenea om ; în soarta lui, 
aflată sub reflectoarele rezervate cele
brităților, se oglindește și soarta alto
ra, mai puțin cunoscuți.

★
E fiul unor muzicanți de profesiei 

fafăl lui a lucrat la catedra de muzică 
a universității din California și condu
ce acum Societatea de etnomuzicolo- 
gie.

— Așadar, calea d-voastră a fost 
trasată din copilărie : muzica.

Mă privește, puțin mirat, puțin mîh- 
nit :

— Nu, de loc. Am vrut să am me
seria dumifale. Voiam să mă fac zia
rist. Dar tocmai atunci cînd porneam 
în viață se dezlănfuise o criză : zia
riști vechi și cu experiență erau con- 
cediați de la o zi la alta și nu mal 
era loc pentru un începător ca mine. 
A trebuit să-mi cîșfig existența cum 
puteam, cu cîntecul.

în 1939 a fost angajat la arhivele 
muzicale ale bibliotecii Congresului 
S.U.A. în Pete Seeger însă, cînfărețul 
era dublat de un teoretician : visa să 
reînvieze tradițiile cîntecului popular 
american și socotea că sindicatele sînt 
baza de masă cea mai favorabilă pen
tru această acțiune. Ani de zile, a 
făcut turnee pentru sindicate, apoi, 
după izbucnirea războiului, pentru ră- 
niții din spitale. Faima lui nu creștea 
ca aceea a cîntăreților descoperifi pes
te noapte, lansați cu tam-tam și uitați 
de la o zi la alfa ; era o faimă înceată 
și sigură, Manualul lui despre banjo 
a creat un adevărat curent pentru a- 
parifia de noi cîntăreți populari și a 
influențat stilul unor grupări ca Trio

SERGIU FĂRCAȘAN

era răspunsul pe 
ani îl dădea celor 

despre libertatea 
America. Am aflat 
său, actor popular

(Continuare în pag. V-a)
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SCÎNTEIA

ȘTIINȚA Șl TEHNICA PENTRU TOȚI

Unul din obiectivele cele mai im
portante ale științei în domeniul 
geologiei este acela de a cerceta 
structura adîncurilor Pămîntului pen
tru a descoperi și asigura diferite
lor ramuri ale industriei cantități tot 
mai mari de materii prime mine
rale. Progresele realizate în acest 
domeniu au fost înlesnite mult de 
introducerea în tehnica geologică a 
unor instalații, aparate și metode 
de cercetare moderne. Valorificarea 
mai intensă a bogățiilor subsolu
lui presupune o cunoaștere cît mai 
amănunțită a adîncurilor 
Pămîntului. Cu toate 
sole realizate de științele

Acad. AL. CODARCEA

scoarței 
progre- 

geologi-

du-se un pas mare înainte într-un 
domeniu principial nou — cuceri
rea adîncurilor. Știința geologică 
elaborează noi metode de cerceta
re care să permită obținerea de in
formații precise asupra compoziției 
chimice, a proprietăților fizice, ener
giilor 
nelor

Din 
trage
tului nu are o 
S-a constatat,

și bogățiilor minerale ale zo- 
adînci.
studiile
concluzia

geofizice s-a putut 
că scoarța Pămîn- 
grosime uniformă, 

de exemplu, că su-

- OCEANUL.

și chiar 18 km.,

Nr* 5435
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er

COSMICE"

Vîrful Bncura

„ȘAPTESPREZECE ZĂRI

nlșurile aspre oaraoteriistioe acestui Fotografia noastră redă un aspeot 
-I de iarnă al căldării Pietrele, deasupra munte, dîmlu-i o nouă strălucire și căl.0.;a se ridioă 

măreție. (2.43G m.).

știință studiază în prezent posibi
litatea realizării de instalații de 
foraj din materiale metalice ultra- 
rezistente, a aplicării de procedee 
noi pentru triturarea rocilor cu aju
torul unor curenți de înaltă frec
vență, a jeturilor de gaze și jetu
rilor hidraulioe la presiuni de 
de atmosfere. De asemenea, 
experimentează noi noroaie de 
raj, o serie de metode moderne 
cimentare, aparate pentru investi
garea găurilor de sondă. In studii
le și calculele lor, oamenii de știin
ță și proiectanții 
tre altele, faptul 
mari adîncimi ar

mii 
se 
fo- 
de

-wveușuc GRA^irrc

-învelișul bazalt ic

-limita INFERIOARA
A SCOARȚEI PĂMÎNTULUI 
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Pe baza cercetărilor geofizice, s-a putut alcătu.1, cu oarecare aproximație firește, această 
secțiune schematică prin scoarța Pămîntului pe teritoriul U.R.S.S. Prin foraje de mare adîncime, 
întreprinse în cele 5 locuri 
urmează să fie cercetată în

arătate pe schemă, pînă la adîncimi de 10-12-15 
mod amănunțit structura scoarței Pămîntului.

desprețsK, cunoștințele noastre 
structura globului terestru, sau nu
mai a scoarței lui, sînt încă destul 
de limitate și, în mare măsură, ipo
tetice.

Un mijloc de investigare a inte
riorului Pămîntului îl constituie stu
diul vitezelor de propagare a un
delor seismice provocate de cutre
mure. La anumite adîncimi s-au ob
servat variații bruște în propaga
rea lor, probabil din cauza unor 
schimbări importante în constituția 
chimică, în starea de agregare a 
materiei întîlnite în cale. Studiind 
comportarea acestor unde, oamenii 
de știință au ajuns la concluzia că 
globul 
nucleu 
nichel 
avînd 
nucleu 
inferior — mantia — ccmstltuit pro
babil din silicați de magneziu și de 
fier (<ț b unde 
apoi de un 
scoarța solidă 
tă în cea mai 
câți de aluminiu și metale ușoare 
(de aci și denumirea prescurtată 
„sial“).

Prin explorarea sistematică a 
scoarței globului, în special a zo
nelor de la baza scoarței, precum 
și a zonelor superioare ale înveli
șului inferior, se va putea părăsi 
Ierenul șubred al ipotezelor, făcîn-

terestru este format dintr-un 
metalic compus din fier și 
(denumit prescurtat „niie“) 

o rază de 3.500 km. Acest 
este acoperit de un înveliș

numele de „sima“) 
înveliș superior — 
a globului — forma- 
mare parte din sili-

prafața care desparte scoarța de 
mantie, 
rovicici, 
diferite.
te în propagarea undelor seismice 
s-a dedus că, în domeniul ocea
nic, grosimea scoarței nu depășește 
6—7 km. în domeniul continental, 
scoarța este însă mai groasă, a- 
ceastă limită fiind în unele regiuni 
la 15—20 km., iar în altele chiar la 
70 km. adîncime. Studiile asupra 
vitezelor de propagare a undelor 
seismice au arătat însă că și scoar
ța este alcătuită dintr-o pătură su
perioară, constituită din roci sedi
mentare, șisturi metamorfice, gnaise 
și granite 
inierioară 
bazai tică.
asemenea 
față de 
Se presupune că în apropierea a- 
cestei suprafețe se află sediul pro
ceselor de formare a granițelor și 
a soluțiilor minerallzatoare. Cerce
tările geofizice arată că există 
locuri unde această zonă nu este 
prea adîncă : de pildă, în Carelia 
ea s-ar afla la 8—10 km. iar în 
Azerbaidjan la 6—8 km., putînd fi 
atinsă de către o sondă 
dîncă.

Pătrunderea prin foraje în 
rile scoarței pune 
me noi și dificile, 
vietlcă un colectiv

așa-numita limită Moho- 
este situată la adînciml 

După modificările surveni-

precum și dintr-o pătură 
care se crede că ar fi 
Cele două pături sînt de 
despărțite printr-o supra- 
discontinuitate seismică.

mai a-

adîncu- 
proble-tehnicii

în Uniunea So
de oameni

— Cum ? Cine-î la 
sta! să-ntreb copiii...

televiziune ? Nu știu, noi ne-am culcat de mult,

[Desen de NELL COBAR)

Editura americană „Cross 
rrents Press" a editat la New York, 
într-un tiraj de 50.000 exemplare, 
cartea lui Gherman Titov „Șapte
sprezece zări cosmice". Ea consti
tuie povestea emoționantă a cosmo
nautului sovietic — scrie editorul. 
Titov a fost, după Iuri Gagarin, 
primul om care, efeotuînd un zbor 
cosmic, a înconjurat de 17 ori glo
bul terestru.

Cartea relatează despre viața lui 
Titov, despre anii tinereții, studiile 
sale, despre instruirea lui ca avia
tor, antrenamentul în vederea zbo
rului cosmic și despre zborul cos
mic care va rămîne pentru totdeau
na întipărit în memoria omenirii.

FRANJ ET
$1 GEOGRAFIA

au în vedere, în
că la asemenea 
exista o tempera
tură de circa 400 
de grade C și o 
presiune hidrosta
tică de 4.500 at
mosfere, precum 
și posibilitatea a- 
pariției anumitor 
procese fizico- 
ohimice încă ne
cunoscute.

Se prevede fo
rarea de sonde 
ultraadînci în ur
mătoarele regiuni 
(vezi schița ală
turată) :

în Carelia, son
da nr. 1 va stră
bate prin granite 
vechi a căror 

vîrstă se cifrează la 3,5 miliarde de 
ani și va da, poate, răspunsul la 
întrebarea cum s-au iormat cele 
mai vechi nuclee continentale.

Sonda nr. 2, amplasată într-o re
giune minieră cupriferă din Ural va 
putea să atingă vatra magmatică 
generatoare a variatelor comori 
metalifere ale Uralului.

Problema arzătoare a originii or
ganice sau anorganice a petrolu
lui, care a frămîntat mințile celor 
mai mari savanți, va putea găsi o 
soluționare prin forarea unei sonde 
adînci de cea. 14 km. în depozitele 
sedimentare foarte groase din re
giunea Mării Caspice și ne va spu
ne pînă la ce adîncime ne putem 
aștepta să mai descoperim zăcă
minte de „aur negru".

Sonda m. 4 din Azerbaidjan va 
explora pătura de bazalt destul de 
apropiată de suprafață și ne va 
informa asupra genezei flloanelor 
metalifere.

Cea mai senzațională acțiune 
promite să fie pătrunderea în par
tea superioară a mantiei prin fo
rajul nr. 5 amplasat într-una din 
insulele Curile din Orientul înde
părtat, unde grosimea scoarței pare 
a fi de numai 15—18 km.

Descifrarea enigmelor mantiei va 
permite să ne orientăm mai bine 
în problemele privind vârsta scoar
ței și a mantiei, compoziția și 
starea de agregare a învelișurilor 
globului și chiar a nucleului său 
și, prin compararea compoziției lor 
cu aceea a meteoriților, se va pu
tea descifra cu mai multă siguran
ță evoluția geologică a Pămîntului 
pe timp de multe miliarde de ani.

Și mai presus de toate omul va 
pune stăpânire pe nebănuite surse 
de energie calorică, de noi posibi
lități de a obține energie electrică. 
Acestea îi vor înlesni înfăptuirea 
de opere de o măreție nevisată ca, 
de exemplu, transformarea climei 
de pe planeta noastră.

Progresele înregistrate pînă acum 
ca și obiectivele îndrăznețe spre 
care își îndreaptă atenția știința 
sovietică în domeniul geologiei, 
constituie un puternic îndemn de a 
ne spori și mai mult eforturile în 
direcția descoperirii și punerii în 
valoare a unor noi rezerve ener
getice și minerale, aflate în zonele 
adînci ale subsolului țării noastre, 
în planul nostru de perspectivă se 
prevede sarcina de a efectua un 
număr de foraje folosind utilaje noi 
și puternice pentru explorarea unor 
depresiuni adînci. De asemenea, în 
regiunile metalifere, se vor extinde 
lucrările geologice de foraj în ve
derea studierii structurii de profun
zime a teritoriilor noastre vulcani
ce și a creșterii rezervelor de mi
nereuri necesare lărgirii bazei de 
materii 
pentru 
nomiei

„Turul Franței” este o mare 
competiție a cicliștilor profesio
niști. Traseul acestei competiții 
traversează întreaga Franță, din 
nord și pînă în sud. Din cauza 
traseului dificil, mulți cicliști se 
accidentează. Ca urmare a aces
tui fapt, organe ale presei fran
ceze cer tot mai insistent inter
zicerea acestei 
neașteptate, 
Franței" s-a 
Instrucțiunii. 
— a spus el 
cunoștințele 
noștri. Geografia țării ei o știu 
datorită „Turului Franței". Dacă 
această competiție va fi interzi
să îmi voi da demisia".

COMERȚ CU- AER

competiții. Pe 
în apărarea „Turului 
pronunțat ministrul 
„Toată lumea știe 

— cît de slabe sînt 
majorității elevilor

In ziarul vest-german „Deutsche 
Zeitung" a apărut următoarea in
formație :

„Un magazin alimentar, deosebit 
de distins din apropierea bisericii 
Sf. Madeleine din Paris, a avut de 
iurînd un succes extraordinar de 
vînzare. Miliardarul grec, ar
matorul Niarchos, care a cum
părat ultima cutie, a comandat 
imediat o cantitate mare. Produ
sul, care provine 'din comitatele 
Surrey, Northumberland și Sussex, 
unde regina Angliei și familia sa îl 
consumă în fiecare zi, trebuie să 
fie luat rece, înainte de cafeaua de 
dimineață.

Acest articol de export britanic 
este — după părerea umoristului 
englez Noel Botham — ceti mad bun 
mijloc pentru alungarea plictiselii”.

Cutiile — trebuie menționat — 
sînt umplute numai cu aer curat, 
garantat, nefalsifioat.

IN APROPIEREA
UNEI BAZE AMERICANE.,

■<;

Un avion cu reacție american a 
trecut din no-u deasupra școlii din 
orașul japonez Fukuoka. Elevii 
și-au întrerupt lecția, acoperindu-și 
speriați urechile. Baza militară a- 
moricană, aflată în apropiere, nu 
tulbură însă numai liniștea orelor 
de curs. Accidente de avion, bom
bardamente „de instrucție", în tim
pul cărora 
au devenit

bombele caii pe străzi, 
fenomene obișnuite.

Iarna masivul Retezat este de nere- 
cunosout pentru coi oare l-au vizitat 
numai pe timp de vară. Zăpada aco
peră în mare parte văiugile și bolovă-

Federația Romînă de atletism a 
stabilit oa finala campionatului repu
blican de cros să se desfășoare la 
11 martie, în orașul Ploiești. La în
treceri vor participa cei mai buni 
atieți din țară, calificați din fazele 
preliminarii. Atleții bucureșteni vor 
evolua duminică dimineața, de la ora 
9, po un traseu din împrejurimile 
sălii Floreasca, într-un prim concurs 
de verificare. Concursul este 
cu „Cupa 16 februarie".

★
La 19 aprilie va avea loc la Bucu

rești ședința oomisiei de juniori din 
cadrul Uniunii Europene de Fotbal 
Asociație (U.E.F.A.) care va discuta o 
serie do probleme legate de desfășu
rarea turneului internațional de fotbal 
programat în țara noastră.

★
Turneul internațional U.E.F.A. va fi 

urmărit do o serie de personalități ale 
fotbalului european, printre oare Stan
ley Rous (Anglia), președintele F.I.F.A. 
și membru în oomisia de juniori 
U.E.F.A., Ebbe Schwartz (Danemarca), 
președintele U.E.F.A., Jose Crahay 
(Belgia) vicepreședinte al Comitetului 
executiv U.E.F.A., Loo Brunt (Olanda), 
membru în comisia de juniori U.E.F.A. 
losef Vogl (R. %S. Cehoslovacă), mem
bru în comisia de juniori U.E.F.A., și 
Mihail Daphinoff (R. P. Bulgaria), se
cretar adjunct al U.E.F.A.

*
Federația noastră de fotbal a de

semnat pe oei 10 arbitri romîni oare 
vor conduce întâlnirile din cadrul tur
neului U.E.F.A. : St. Mataizer, N. Mi- 
hăilescu, M, Popa, I. Riter, Al. Toth, 
A. Bentu, Z. Drug, V. Dumitrescu, A. 
Macovei și C. Nițescu.

★
Patinatorii sovietici de viteză își 

continuă pregătirile în vederea cam
pionatelor mondiale, care vor avea 
Ioc în zilele de 17 și 18 februarie la 
Moscova. Din echipă fac parte cam
pionul european absolut Robert Mer
kulov, — recent distins ou titlul de 
maestru emerit ai sportului, — Viktor 
Kosicikin, Boris Stenin, Valeri Kotov 
și Evgheni Grișin. La campionate și-au 
anunțat participarea patinatori din 20 
de țări ale lumii. (Agorpres)

dotai

superioare tehnice din 
pregătesc ingineri pentru

Dincolo de tușănat— — — -------- *

meleaguri — îl alrăseseră M grupul lor. 
Ziua jucau biliard, toată noaptea remy, în 
compania unor suporteri din localitate. 
Nu i se mai părea imoral faptul că nu 
muncea, că ducea o viafă parazitară. La 
fabrică se prezenta doar să-și ridice sa
lariul. Intr-un an, echipa a terminat cam
pionatul pe locul III, la cîteva puncte da 
lider. La banchet (pentru prima oară în 
istorie echipa ocupase un loc onorabil) 
conducătorii seefiei de fotbal, oameni 
ambifioși, au promis să sărbătorească 
peste un an promovarea echipei în pri
ma categorie a tării... spuneau ai, „nu 
se poate ca un ora? ca al nostru să nu 
aibă echipă în A... Merităm. Unde oara 
se mai bucură fotbaliștii tineri de o ase
menea grijă ?" (Cum înfelegeau el aceasi 
tă grijă am văzut I).

Echipa n-a promovat. Conducătorii sec
ției de fotbal puneau totul pe seama ghi« 
nionului, a greutăților care, cică, le în« 
tîmpina delegatul clubului la București, 
unde nu găsea înțelegere la Federafia 
pentru transfer de jucători. Nici memo-, 
riile pe la alte foruri n-au ajutat. Nimic.

Viața își urma cursul. Muncitorii n-au 
fost prea surprinși cînd au aflat, după 
un timp, că Mihai a început să bea seară 
de seară. Era de așteptat cu „grija" su
porterilor.

După încă 
dat. Păsările 
rul... Mihai a

...Așteptam 
cei care l-au 
petrecerile, băutura. Despre 
poartă vina că la vîrsta de 26 de ani — 
deși vădise talent — a ieșit cu totul 
din viafa sportivă. De ce nu muncea Mi
hai, cu cine s-a împrietenit, unde își pier
dea nopțile — nu i-a interesat pe con
ducătorii clubului. Ii interesa un singur 
lucru ; goluri in poarta adversă I Despre 
admiratorii lui, Mihai n-a suflat un cu- 
vini. A spus doar atit :

— M-am plictisit: Nu mai ținea. M-am 
lăsat. Acum lucrez la uzină, în brigada 
tovarășului Andrei.

Ne bucurăm că lucrează. Dar dacă ar 
fi avut mai multă tărie de caracter și 
și-ar fi pus la inimă, ca alifia alfi spor
tivi, elementarele îndatoriri cetățenești 
de care nu-i scutit nimeni, poate ca nu 
l-am fi pierdut ca fotbalist.

C. MANTU
P. S. Anul trecut, la stadionul „23 

August“, după meciul de fotbal 
R. P. Romînă — Turcia, un supor
ter, entuziasmat de jocul lui Pîrcă- 
lab, întreba : „Unde aș putea să-l 
întîlnesc ? Vreau să beau cu el... un 
butoi de bere !“

Dacă amintim și vorbele acestea, 
o facem pentru că jucătorii noștri 
talentați trebuie să fie mai mult în 
atenția conducătorilor de cluburi și 
a antrenorilor, pentru a fi feriți de 
a călca pe urmele lui Mihai Pojo
geanu.

Zilele trecute, pe strada Izvor m-a 
prit un om.

— Ce freci așa ? Nu mă recunoști î
Nu-mi aminteam de el.
— Sînt Pojogeanu, Mihal Pojogeanu, 

interul stingă de la...
L-am recunoscut. Mal mult după glas.
Nu-I văzusem de 4—5 ani. De cînd, 

ca să zicem așa, era In plină „glorie“, 
vedetă la o echipă din categoria B. 
„Mergea" bine, îl urmăream în ziare, nu 
era meci In care să nu marcheze goluri. 
Și — acum...

— Știi, m-am lăsat. Nu
— De ce î Ești tînăr. 26,
— Afît, zise el, nu fără 

mărăciune.
II știam de cînd juca la 

mitea. Antrenorul își punea mari spe
ranțe în el. Mihai învățase meseria de 
electrician Intr-o uzină din Bucu
rești, terminase cu bine școala medie, era 
om serios, cumpătat, își ajuta familia. Și 
acum î Părea îmbătrînit. Ce s-a înfîrn- 
plat cu Mihai 1 Mi-a povestit chiar el.

...Acum 5—6 ani a avut „norocul" să-l 
remarce un „specialist", venit în Capi
tală să caute jucători buni pentru o echi
pă din „B" care șchiopăta pe undeva pa 
la mijlocul clasamentului. „Ne arde pă- 
mîntul sub picioare după un inter ca 
tine. Vino la noi. Ai să duci o viață c-ai 
să mă pomenești". Mihai n-a rezistat is
pitei. Și a plecat.

N-a dus-o rău. A primit locuință, for
mele de încadrare i s-au făcut repede.,. 
A găsit „înțelegere" la sprijinitorii fot
balului din localitate. Cînd îl vedea ve
nind la lucru, șeful seefiei îl batea prie
tenește pe umăr : „Mihăijă dragă, du-te, 
frate, de te odihnește. Te chemăm noi 
cînd o fi nevoie. Ai grijă duminică... să 
marchez! două goluri ălora din L..."

Mulfi muncitori n-au fost de acord cu 
asemenea practici. Știau și din experien
ța altora ce se poate întîmpla cu spor
tivii încurajați să calce disciplina mun
cii. Și n-au tăcut, l-au spus-o.

Conducătorii seefiei de fotbal, antre
norul erau cu tofii mulfumifi de jocul lui 
eficace și-i treceau cu vederea că nu se 
finea de meserie. Muncitorii erau indig
nați de asemenea metode. Dar prea 
adînc se încetățeniseră pe aici astfel de 
obiceiuri dăunătoare printre fotbaliști... 
Nu era singurul căruia i se făceau favo
ruri. Intre timp Mihai devenise subi
ectul nr. t al „specialiștilor" prono- 
sportiști. Era comparat cu o fostă mare 
vedetă a orașului, care jucase cu 20 de 
ani în urmă în „nafională". La frizerie era 
poftit înaintea celor ce așteptau la rînd. 
La „Zori de zi", restaurantul cel mai ele
gant din centrul orașului, la masa fotba
liștilor pe care era totdeauna eticheta 
„Rezervat" avea loc special... Intr-un 
cuvînt, i se dădeau toate onorurile care 
pot face pe un tînăr să i se urce „fu
murile la cap". Marius, centrul înaintaș, 
și Mirculescu, extrema stingă cu care fă
cea el aripă — și ei aduși de pe alte

------------ OoO
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mai finea.., 
27, cît ai ? 

oarecare a-

juniori. Pro

un an, echipa a retrogra- 
călătoare și-au luat zbo- 
plecat și el.
de la el un cuvînt despre 
Îndemnai să îndrăgească 

cei care

o în Japonia 3 milioane oameni 
suferă de tuberculoză, 1.800.000 
— de boii psihice și numai 150.000 
din acești bolnavi primesc asistență 
medicală ?

o Oceania, care are o suprafață de 
aproximativ 
duce peste 90 la sută 
mondială de ananas ?

o la San Francisco (S.U.A.) a nins 
zilele trecute pentru prima dată după 
24 de ani ? Ninsoarea, constituind un 
fenomen neobișnuit în aceste regiuni, 
a cauzat un număr considerabil de 
accidente de circulație.

• școlile
U.R.S.S. . _
600 diferite specialități ?

e potrivit datelor oficiale, în Italia, 
numai în 1961, s-au ruinat complet 
și au fost nevoiți să-și părăsească 
satele peste 300.000 țărani ? Aceasta 
înseamnă de 'trei ori mai mult decît 
în 1959.

• dacă suprafața Pămîntului ar fi 
fost perfect netedă, fără adîncituri și 
ridicături, apele Oceanelor l-ar aco
peri cu un strat de apă gros de a- 
proximativ 3.000 metri ?

un milion km.p., pro- 
din recolta

SPECTATOR!
„GRĂBIȚI"

de la 1962.
ȘI BALET AL 18

MUNCITORESC C.F.R.-

11 pînă Ba 18 februarie

MENAJERIA DE STICLĂ —
11, miercuri 14 (orele 19,30), 
18 (orele 15) ; CRED ÎN TINE
13, joi 15, vineri 16, duminică 
19,30) ; COPIII SOARELUI —

duminlcă 18 (orele 20).
ȘAPTE NOTE POTCOVITE - 
nerl 16 (orele 20), duminică 18 
20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL — marți 13, duminică 18 
(orele 20) ; BALADA PATRIEI — vineri 
16 țorole 20) I BUCURIA VIEȚII — sțm-

— Hai mal 
repede câ în-

— Hal mal 
repede câ se 
termină.»

(Desene de 
RIK 

AVERBACH)

— De 3 luni vin la dumneata silnic după o hirtle.»
— Șl de ce mi-o spui abia acum ?!...

(Desen de FRED GHENĂDESCU)

prime — condiție esențială 
dezvoltarea continuă a eco- 
noastre naționale.

TEATRUL DE OPERA _______
R.P. ROMINE : TRUBADURUL — dumi
nică 11 (orele 11) ; RIGOLETTO — du
minică 11 (orele 19,30) ; SEARA DE 
BALET — marți 13 (orele 19,30) ; FAUST
— miercuri 14 (orele 19,30) ; LAKMË — 
joi 15 (orele 19,30) ; NUNTA LUI FIGARO
— vineri 16 (orele 19,30) ; CARMEN — 
sîmbătă 17 (orele 19,30) ; TRAVIATA — 
duminică 18 (orele 11) ; HAIDUCII — 
duminică 18 (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — duminică 11, 
duminică 18 (orele 10,30) ; LYSISTRATA
— duminică 11, vineri 16 (orele 19,30) ; 
DON PASQUALE — marți 13 (orele 19,30); 
VĂDUVA VESELĂ — miercuri 14 (orele 
19,30) ; VINZĂTORUL DE PĂSĂRI — 
joi 15 (orele 19,30) ; BOCACCIO — sîm
bătă 17 (orele 19,30) ; LASAȚI-MA SĂ 
CINT — duminică 18 (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — duminică 11 (orele 10), miercuri 
14, sîmbătă 17 (orele 19,30) ; CIDUL — 
duminică 11, duminică 18 (orele 15) ; 
NĂPASTA — duminică 11 (orele 19,30) ; 
REGELE LEAR — marți 13 (orele 19,30) : 
APUS DE SOARE — joi 15 (orele 19,30) ; 
OAMENII ÎNVING — vineri 16 (orele 
19,30) ; DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
duminică 18 (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — duminică 11, duminică 18 
(orele 10), miercuri 14 (orele 19,30), sîm
bătă 17 (orele 15,30) ; TARTUFFE — du
minică 11, duminică 18 (orele 15,30), vi
neri 16 (orele 19,30) ; FIICELE — dumi
nică 11, joi 15 (orele 19,30) ; NĂPASTA
— duminică 18 (orele 19,30) : BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT — marți 13, sîmbătă 17 (o- 
rele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : RUSTICA — duminică 11, duminică 
18 (orele 10) ; MOARTEA UNUI COMIS 
VOIAJOR — duminică 11 (orele 15), 
miercuri 14 (orele 19,30) ; ÎNTOARCE
REA — duminică 11 (orele 19,30) ; 
SFINTA IOANA — marți 13 (orele 19,30); 
CUM VA PLACE — joi 15, duminică 18 
(orele 19,30), duminică 18 (orele 15) ; 
MENAJERIA DE STICLA — vineri 16 
(orele 19,30) ; AL PATRULEA — sJmbfttă 
17 (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahla nr. M) : UK STRUGURII IN

SOARE — duminică 11, duminică 18 (o- 
rele 10) ; 
duminică 
duminică
— marți 
18 (orele , .
sîmbătă 17 (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— duminică 11 (orele 10), miercuri 14, 
vineri 16 (orele 19,30) ; PYGMALION — 
duminică 18 (orele 15,30) ; VLAICU 
VODĂ — duminică 11, luni 12 (orele
19.30) ;' CIOCIRLIA — joi 15 (orele 19,30), 
duminică 18 (orele 10) ; IN NOAPTEA 
ASTA NU DOARME NIMENI — sîmbătă
17 (orele 19,30) ; SCANDALOASA LEGĂ
TURA DINTRE DOMNUL KETTLEË ȘI 
DOAMNA MOON — duminică 18 (orele
15.30) ; FIUL SECOLULUI — duminică
18 (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEË ȘI DOAMNA MOON — du
minică 11, duminică 18 (orele 10,30), luni 
12, miercuri 14, vineri 16 (orele 20) ; 
BĂIEȚII VESELI — duminică 11, joi 15 
(orele 20), duminică 11, duminică 18 
(orele 16) ; VIORI DE PRIMĂVARA — 
sîmbătă 17 (orele 20) ; CINTÄ PRIVI
GHETORILE — duminică 18 (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — duminică 11, du
minică 18 (orele 11), miercuri 14, vineri
16 (orele 20) ; DE PRETORE VINCENZO
— duminică 11, marți 13, joi 15, sîmbătă
17 (orele 20) ; PRIMA INTILNIRE — du
minică 18 (orele 20). (Sala pentru copil) ; 
DOI LA ARITMETICA — duminică 11 
(orele 11), marți 13 (orele 10) ; EMIL, ȘI 
DETECTIVH — duminică 11, sîmbătă 17; 
duminică 18 (orele 17), joi 15 (orele 10) ; 
BAIATUL DIN BANCA DOUA—miercuri 
14, vineri 16 (orele 17), duminică 18 
(orele 11) ; MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE — joi 15 (orele 17).

TEATRUL ------------------------- --------
GIULEȘTI ; HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
duminică 11 (orele 10) ; FATA CU PIS
TRUI — duminică 11, duminică 18 (orele 
15), luni 12, marți 13 (orele 19,30) ; OA
MENI ȘI UMBRE — duminică 11, 
miercuri 14, duminică 18 (orele 19,30) ; 
DOI TINERI DIN VERONA — joi 15 
(orele 19,30) | VECINI DE APARTAMENT

— vineri 16 (orele 19,30), duminică 
(orele 10) ; O LUNĂ DE CONFORT 
sîmbătă 17 (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : PRIETENA 
MEA PIX — duminică 11 (orele 11), du
minică 18 (orele 19,30) ; CELEBRUL 702
— duminică 11, duminică 18 (orele 15,30), 
vineri 16 (orele 19,30) ; MI SE PARE 
ROMANTIC — duminică 11, miercuri 14 
(orele 19,30) ; SVEJK IN AL II-LEA 
RĂZBOI MONDIAL — joi 15, sîmbătă
17 (orele 19,30), duminică 18 (orele 11).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
LOZUL CEL MARE — duminică 11, 
miercuri 14 (orele 20) ; CIRI BIRI BOM
— marți 13 (orele 20) ; UN MILION 
PENTRU UN SURÏS — joi 15 (orele 20) ; 
ULTIMUL TREN — vineri 16 (orele 20) ; 
PROFESORUL MAMLOCK — sîmbătă 17 
(orele 20) ; JURNALUL ANNEI FRANK
— duminică 18 (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — duminică 
11, duminică 18 (orele 11), marți 13, sîm
bătă 17 (orele 16) ; MICUL PRINȚ — 
duminică 11, duminică 18 (orele 18) ; 
CACTUSUL INTIIUL ȘI ULTIMUL — 
miercuri 14, joi 15, vineri 16 (orele 16). 
(Sala Orfeu) : MĂRIUCA ȘI MERELE 
DE AUR și GĂINUȘA HARNICĂ — du
minică 11 (orele 11) ; MINA CU CINCI 
DEGETE — duminică 11, duminică 18 
(orele 20,30) ; CEA MAI FRUMOASA 
STEA — marți 13, miercuri 14 (orele 16) ; 
ALBĂ CA ZĂPADA — joi 15 (orele 16) ; 
DOCTORUL AUMADOARE — duminică
18 (orele 11).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
luni 12, miercuri 14, Joi 15, vineri 16, 
duminică 18 (orele 20) ; ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — marți 13, sîmbătă 17 Co
tele 20). (Sala Victoriei nr. 174) : CON
CERT IN RE HAZLIU — marți 13, 
miercuri 14, joi 15, vineri 16, sîmbătă 17, 

(Sala Dalles) : 
joi 15, vl- 

(orele

Profiluri noi pe cerul Reșiței
(Urmare din pag. IlI-a)

ab-cabilă și contribuția plină de 
negație „a automatiștilor" bucureș
teni, care au montat foarte repede 
instalațiile de automatizare, cu 
cele 12.000 de conexiuni, în condi
ții ireproșabile.

Fie că e vorba de dulghe
rul Vasile Avarvarei, de loc din 
Moldova, de zidarul șamotor Gh. 
Buțică, originar din Oltenia, 
sau de inginerul electrician 
Popa Marțian, originar din Crișana, 
și de mulți alții ca ei, bărbați ma
turi, trecuți de prima tinerețe — cu 
toții au crescut șl s-au format ca 
meseriași și ca oameni, în decurs 
de un decemiu, pe șantierele de 
construcție ale Reșiței. Ei au de
venit astăzi nu numai niște buni 
gospodari și organizatori ai pro
ducției, dar și adevăraji profesori 
pentru formarea tinerilor, care con
tinuă să sosească pe șantierele ce
tății de foc bănățene, din toate col
țurile țării. Alături de aceștia, cei 
cîțiva constructori veniți de la 
Hunedoara, ca bătrînul șamotor 
Deak, sau tînărul inginer Cornel 
Cazan veterani ai construcției de 
furnale sau bucureștenii de la între
prinderea „3 Izolații" — au adus con
tribuția unei experiențe mai vechi 
sau a lucrului de înaltă calificare. 
Prin conlucrarea acestor minți a 
gere, m.îini Iscusite și inimi entu
ziaste de tineri sau de veterani în
cercați, s-a sudat un colectiv ho
tărî! și sigur de sine, din ce în ce 
JBSi .experimentat șl mai matur —

ceea ce se oglindește și în faptul 
că agregatul inaugurat recent a 
fost terminat cu 7 luni mai repede 
față de timpul de execuție a pri
mului furnal.

'★
...Și, îa siîrșit, sosește Clipa mult 

așteptată. După trecerea perioadei 
de vîrf a construcției, cînd ritmul 
de muncă atinge maximum de in
tensitate, după efectuarea r,^Âr 
lor de probă, -încărcarea furnalüL 
aprinderea primului foc, sosește 
clipa cea mare, întîmpinată cu 
grijă, bucurie șl eanoție de către 
proiectan-ți, constructori și fumaliști 
— elaborarea primei șarje.

La furnalul nr. 2, cinstea de a 
elabora această șarjă a revenit e- 
chipei lui Ladislau Kapornyai. încă 
foarte tînăr, ou o privire de adoles
cent, avînd jumătatea vîretei prim- 
topitorilor Then și Savu care lu
crează în celelalte schimburi, Ka
pornyai, odată cu elaborarea pri
mei șarje a sărbătorit și ridicarea 
sa în postul de prim-furnalist. Mo
dest, stăpîn pe cunoștințele sale 
tehnice, el face parte din proaspăta 
generație de tineri care și-au în
sușit meseria odată cu zborul pri
milor sputnici și care nu se mai 
simt intimidați nici de proporțiile 
unui mare furnal și nici de meca
nismele sale complicate. înainte de 
elaborarea primei șarje, tînărul 
furnallst stătea calm, concentrat 
sigur de sine. La fel ar fi stat, în 
aceeași clipă, și tovarășii săi. 
Then și Savu.

Furnalul a încăput pe mîini bun«>»
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bloc cu 25S apartamente de 
Liniștii (raionul Nicolae Bal
din Capitală.

(Foto : R. Costln)

întîlnire între delegația 
de scriitori sovietici 

și oameni de cultură 
din Capitală

Vineri a avut loc la Casa Scrii
torilor „Mihail Sadoveanu“ o întîl- 
nire între delegația de scriitori 
vietici care ne vizitează țara 
oameni de cultură din Capitală.

Au fost de față reprezentanți 
ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

întîlnirea a constituit un rodnic 
schimb de experiență în legătură 
cu diverse probleme ale artei tea
trale actuale. Membrii delegației 
și-au împărtășit impresii despre 
spectacolele pe care le-au vizionat 
în țara noastră.

★
Tot în cursul zilei de vineri mem

brii delegației în frunte cu Afanasi 
Salînski, secretar al Comitetului 
Executiv al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., au fost primiți de Constan
tin Prisnea, adjunct al ministrului 
învățămîntuluî'și Culturii.

(Agerpres)
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Un marș al păcii

H iroșima — AuscJmit
; TOKIO 9 (Agerpres), — Patru |a- 
: ponezi — un călugăr budist, un as- 
I pirant la Universitatea din Tokio, 
; un student de la aceeași universitate 
; și un absolvent al Universității 
; „Dziofi“ — au plecat din orașul tra-
■ gediei atomice Hiroșima spre fostul 
! lagăr al morfii Auschwitz. In locali- 
; făfile unde se vor opri In drum, ei 
; vor adresa opiniei publice apelul de
■ a împiedica tragediile unui război
■ nuclear și ale fascismului, repetarea 
! ororilor de la Hiroșima și Auschwitz, 
! de a apăra pacea, de a obține dez- 
[ armarea generală și totală.
; Pentru a-i conduce pe participanții
> la acest, marș, în fafa monumentului
> victimelor bombardamentului atomic
> din Hiroșima s-au adunat reprezen- 
î fanți ai organizațiilor obștești din 
( oraș, bolnavi din spitalul victimelor 
! bombardamentului atomic. Celor pa- 
! tru luptători pentru pace li s-a în- 
; minat — pentru a ti predate locui- 
; torilor din Auschwitz și Varșovia — 
; cheile orașului Hiroșima și o listă 
; cuprinzînd semnăturile celor care au 
; avut de suferit de pe urma bombar- 
! damentului atomic.

Congresul al XXII-lea al P.C.ILS. 
și sarcinile catedrelor de științe sociale

Timp de două săptămîni ne-au 
vizitat țara, la invitația Comitetu
lui național pentru apărarea pă
cii din R.P. Romînă, prof. Scott 
Nearing, economist și sociolog din 
S.U.A., membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii cu soția 
sa, _ Hellen Nearing, militantă pe 
tărîm obștesc. înainte de plecare 
ei au avut o convorbire cu redac
tori ai Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres" și ai Radioteleviziunii.

Lucrul care m-a impresionat cel 
mai mult în legătură cu economia 
romînească — a declarat prof. 
Nearing — este faptul că ea este 
bine echilibrată. Vreau să scot în 
relief acest lucru deoarece în S.U.A. 
există un dezechilibru supărător în 
această privință. Niciodată noi 
n-am avut o balanță economică 
planificată, eficace. Unul din as
pectele balanței echilibrate a Ro- 
mîniei constă în aceea că volumul 
exporturilor depășește importurile. 
Consider aceasta un succes deose
bit și îmi dau seama că el nu poa
te fi realizat sau menținut decît 
într-o economie planificată și con
dusă cu multă grijă. M-a impresio
nat mult și faptul că economia ro-

o®o-

date in funcțiune la termen!.>
(Urmare din pag. I-a)

mai împotriva comunismului, Uni
unii Sovietice și a celorlalte țări ale 
lagărului socialist. Sub paravanul 
anticomunismului, burghezia impe
rialistă duce lupta împotriva tutu
ror forțelor antiimperialiste și prin 
urmare împotriva forțelor democra
tice, împotriva forțelor progresiste 
care luptă pentru eliberare națio
nală.

Ideologia burgheză reprezintă an
ticomunismul furibund, propaganda 
urii față de comunism, calomnia de
șănțată la adresa socialismului, pro
paganda agresiunii militare, apăra
rea ideologică a sistemului muncii 
înrobite și a asupririi coloniale.

Este cu neputință coexistența paș
nică în domeniul ideologiei, este cu 
neputință orice conciliere, compro
mis, chiar și vremelnic cu ideolo
gia burgheză, atît pe plan intern, cît 
și pe plan extern, a subliniat Suslov. 
Acest lucru este imposibil fără tră
darea intereselor comunismului. A- 
ceasta ar însemna dezarmarea ideo
logică a comuniștilor, dezarmarea 
mișcării muncitorești internaționale.

Suslov a arătat totodată că în do
meniul relațiilot politice dintre state 
sînt posibile compromisuri rezona
bile.

Afirmarea ideologiei comuniste 
marxist-leniniste — a subliniat ra
portorul — are o uriașă însemnă
tate pentru asigurarea victoriei so
cialismului în întrecerea economică 
a socialismului cu capitalismul pe 
arena internațională.

Suslov a arătat că în prezent, se 
constată o rapidă evoluție a ideo
logiei social-reformiste spre dreap
ta. Ea îndeplinește funcții care îna
inte erau proprii ideologiei bur
gheze fățișe.

în legătură cu aceasta, raportorul 
a arătat că, ducînd o luptă activă 
împotriva social-reformismului, este 
necesar să se arate întreaga nete- 
meinicie a concepțiilor actuale so
cial-reformiste despre „a doua re
voluție industrială“, „democrația 
pură", „statul bunăstării generale“, 
a teoriilor „economiei mixte“, ale 
așa-zisului „socialism etic, demo
cratic".

Una din sarcinile cele mai impor
tante ale frontului nostru teoretic, 
ale tuturor lucrătorilor din dome
niul științelor sociale, a declarat 
Suslov, rămîne demascarea profun
dă a revizionismului și dogmatis
mului în mișcarea comunistă.

Suslov a subliniat că în perioada 
crizei tot mai accentuate a ideolo
giei burgheze devin deosebit de pre
țioase pentru imperialiști serviciile 
revizionismului, care reprezintă în 
condițiile actuale primejdia princi
pală.

în urmă cu cîțiva ani, revizionis
mul a căpătat un caracter deosebit 
de periculos. Dar, ca urmare a pu
ternicelor lovituri date revizionis
mului, în primul rînd de către 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, de către celelalte partide 
frățești, el a fost zdrobit din punct 
de vedere ideologic. Dar pericolul 
revizionismului rămîne.

Arătînd că conducătorii Uniunii 
comuniștilor din Iugoslavia nu nu
mai că nu renunță la programul lor 
revizionist, ci, dimpotrivă, fac o in
tensă reclamă în jurul lui, Suslov 
a spus : Poziția noastră față de re
vizionism rămîne neschimbată : tre
buie să criticăm în mod hotărît pe 
toți acei care se abat de la marxism
leninism.

Dogmaticii admit denaturări gra
ve ale marxism-leninismului în 
practică și în teorie. Dogmatismul 
este forma cea mai periculoasă a 
ruperii teoriei de practică, a decla
rat Suslov. Denaturările dogmatice, 
stîngiste ale marxismului alimentea
ză revizionismul, creează un mediu 
nutritiv favorabil pentru el.

Pozițiile dogmatice sînt exprima
te în forma cea mai concentrată de 
conducătorii Partidului Muncii din 
Albania, a spus Suslov. Ascunzîn- 
du-se în dosul frazeologiei, de stin
gă și a unui fals revoluționarism, 
ei revizuiesc fățiș cele mai impor
tante teze ale marxism-leninismu
lui, substituindu-le o linie naționa
listă și aventuristă. Incepînd cu re
vizuirea principiilor elaborate în 
colectiv de comuniștii din toate ță
rile la Consfătuirile din 1957 și 
1960, conducătorii P.M.A. au trecut 
la atacuri directe împotriva unității 
marxist-leniniste a mișcării comu
niste mondiale. Linia lor politică 
are o orientare fățiș antisovietică și 
un caracter dușmănos, calomnios.

Suslov a relevat că majoritatea 
covîrșitoare a partidelor frățești au 
condamnat cu hotărîre linia antile- 
ninistă greșită a conducerii P.M.A., 
care, de fapt, au și depășit hotarul 
ce desparte confuziile și greșelile de 
acțiunile rău intenționate, provoca
toare care urmăresc subminarea u- 
nității lagărului socialist, a întregii 
mișcări comuniste mondiale.

Toate încercările P.C.U.S. și ale 
altor partide frățești de a ajuta pe 
conducătorii P.M.A. să-și recunoas
că greșelile și să revină la relații 
de prietenie cu partidele comuniste 
și muncitorești nu au dat nici un 
fel de rezultate, din vina conducă
torilor albanezi. Mai mult decît atît, 
ei au început să cocheteze fățiș cu 
imperialiștii, afișîndu-și linia lor 
aparte, lăudîndu-se necontenit cu 
atacurile lor antisovietice. Prin a- 
ceasta ei au dat prilejul pentru dez
lănțuirea unui nou val de isterie 
anticomunistă în lagărul imperialist.

Raportorul a subliniat că unitatea 
mișcării internaționale este posibilă 
numai prin fidelitatea față de mar
xism-leninism și față de documen
tele consfătuirilor internaționale ale 
partidelor comuniste și muncito
rești.

stituțiile de învățămînt superior. în
tregul proces de învățămînt al in
stituțiilor de învățămînt superior, 
în special studierea științelor socia
le, a spus el, trebuie să asigure cul
tivarea în rîndurile studențimii so
vietice a înaltelor calități ale omu
lui societății comuniste.

în covîrșitoarea ei majoritate stu
dențimea sovietică este o parte să
nătoasă, optimistă, activă a tinere
tului, devotată partidului comunist, 
poporului sovietic și gata să săvîr- 
șească fapte de eroism în numele 
triumfului comunismului. în rîndu
rile unei părți (ce-i drept, nu prea 
mare) a studenților mai dăinuie o 
atitudine ușuratică față de învăță
tură și de lipsă de respect față de 
muncă, precum și fenomene de des
compunere mic-burgheză și de imi
tare a gusturilor proaste importate 
din țările burgheze, care nu întîm- 
pină întotdeauna riposta și condam
narea cuvenită din partea colecti
vului.

M. A. Suslov a remarcat că prin
cipalele direcții ale cercetărilor 
științifice în domeniul științelor so
ciale, formulate în Programul 
P.C.U.S. și în hotărîrile Congresu
lui al XXII-lea, sînt studierea și 
generalizarea teoretică a practicii 
construcției comuniste, cercetarea 
legilor fundamentale ale dezvoltării 
economice, politice și culturale a 
socialismului și ale transformării lui 
în comunism, elaborarea probleme
lor educației comuniste, demascarea 
neobosită a ideologiei burgheze, teo
riei și practicii reformiste, a revi
zionismului și dogmatismului.

După Congresul al XX-lea al 
partidului, a spus raportorul, a 
crescut activitatea creatoare a oa
menilor noștri de știință în dome
niul științelor sociale. în toate do
meniile științelor sociale s-a îmbu
nătățit calitatea cercetărilor, a cres
cut puterea lor de convingere. S-a 
întărit legătura științei cu viața. Se 
poate afirma că științele sociale din 
Uniunea Sovietică au intrat în pe
rioada marilor generalizări, a stu
dierii aprofundate și multilaterale a 
faptelor, a organizării unor vaste 
cercetări consacrate celor mai im
portante legi ale dezvoltării socie
tății.

Vorbind despre sarcinile filozofi
lor, raportorul a acordat atenția 
principală elaborării legilor, stabili
rii formațiunii social-economice co
muniste și generalizării filozofice a 
științelor naturii moderne.

Suslov a subliniat că în perioada 
creării în mod practic a bazei teh- 
nico-materiale a comunismului, 
știința economică este chemată să 
ajute activ partidul în elaborarea 
problemelor fundamentale ale dez
voltării economice a societății so
vietice.

Sarcina economiștilor, filozofilor, 
juriștilor constă în aceea ca pe baza 
unor profunde cercetări științifice 
să dea organelor de planificare și 
de conducere recomandări în do
meniul politicii economice și al prac
ticii, perfecționării relațiilor de pro
ducție și juridice, construcției de 
stat etc.

Subliniind sarcinile mari și com
plexe ce se pun în legătură cu dez
voltarea diviziunii muncii între ță
rile sistemului mondial socialist, 
Suslov a spus : Este nevoie să se 
elaboreze lucrări capitale cu privire 
la principiile de bază și perspecti
vele dezvoltării diviziunii interna
ționale a muncii, specializării șl 
cooperării, cu privire la legile dez
voltării sistemului mondial socialist.

în fața istoricilor sovietici, a de
clarat raportorul în continuare, stă 
o sarcină mare și importantă — 
aceea de a elabora o Istorie în mai 
multe volume a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, în care, 
pe baza unei profunde analize mar
xiste, să fie elucidată multilateral 
lupta partidului pentru cucerirea și 
consolidarea dictaturii proletariatu
lui, pentru construirea socialismu
lui și comunismului în U.R.S.S.

Referindu-se la sarcinile ce stau 
în fața oamenilor de știință care 
lucrează în domeniul istoriei uni
versale, M. A. Suslov a spus : Pre
zentarea de către oamenii noștri de 
știință a politicii externe de pace a 
statelor socialiste, dezvăluirea în 
profunzime a principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice și posibili
tății preîntîmpinării unui război 
mondial trebuie să fie însoțită de 
demascarea politicii agresive a ță
rilor imperialiste și a oligarhiei lor 
financiaro-industriale, a activității 
blocurilor militare.

Suslov a declarat că pentru in
tensificarea luptei împotriva isto
riografiei burgheze, oamenii de 
știință sovietici sînt datori să întoc
mească istoria marxistă a celui 
de-al doilea război mondial, o is
torie a colonialismului și militaris
mului, precum și o istorie a mișcă
rii partizanilor păcii.

Generalizarea experienței de luptă 
a partidelor comuniste pentru uni
tatea clasei muncitoare, împotriva 
scindării rîndurilor ei, a subliniat 
raportorul, este, de asemenea, o sar
cină importantă a istoricilor sovie
tici.

în raport se acordă o mare aten
ție luptei împotriva anticomunis
mului, social-reformismului, revizio
nismului și dogmatismului.

In lumea contemporană, a spus 
Suslov, are loc o luptă înverșunată 
între cele două ideologii — comu
nistă și burgheză.

Vorbind despre esența anticomu
nismului ca principală armă politi- 
co-ideologică a imperialismului, ra
portorul a subliniat că ar fi nejust 
să considerăm anticomunismul ca 
Ideologia luptei imperialiștilor nu

MOSCOVA (Agerpres). — TASS : 
Ziarul PRAVDA a publicat largi 
extrase din raportul prezentat de 
M. A. Suslov, secretar öl C.C. al 
P.C.U.S., la Consfătuirea unională a 
șefilor catedrelor de științe sociale 
din instituțiile de învățămînt su
perior, care a avut loc la Moscova 
între 30 ianuarie și 2 februarie.

In raport se subliniază că Congre
sul a constituit o demonstrație grăi
toare a triumfului liniei politice ge
nerale leniniste, elaborate de Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al XX-lea al partidului, U.R.S.S. 
a făcut un nou pas uriaș pe calea 
construirii comunismului. Partidul a 
dezvoltat mai departe normele leni
niste ale vieții de partid și princi
piile conducerii colective, a lichidat 
definitiv cultul personalității lui 
Stalin și a desăvîrșit zdrobirea ideo
logică a grupului antipartinic de 
renegați-fracționiști — Molotov, Ka- 
ganovici, Malenkov și alții.

Suslov a subliniat că în perioa
da construirii desfășurate a comu
nismului crește nemăsurat de mult 
rolul muncii ideologice a partidu
lui, a cărei bază de idei o consti
tuie marxism-leninismul, Programul 
partidului.

Raportorul a remarcat că pentru 
întreaga muncă ideologică a parti
dului, inclusiv în instituțiile de în
vățămînt superior, există astăzi o 
atmosferă creatoare extrem de fa
vorabilă.

Partidul a restabilit principiile 
leniniste ale muncii ideologico-edu- 
cative și a desfășurat în ultimii ani 
o activitate uriașă pentru lichida
rea urmărilor dăunătoare ale cultu
lui personalității lui I. V. Stalin, 
atît în domeniul activității pe linie 
de partid și de stat, cît și în do
meniul științelor sociale.

Referindu-se la urmările negati
ve ale cultului personalității în do
meniul științelor sociale, raportorul 
a subliniat că pretențiile lui Stalin 
la un monopol sui-generis în do
meniul dezvoltării teoriei revoluțio
nare, arogarea de către el a drep
tului de a avea ultimul cuvînt în 
teorie și tendința de a rezolva pro
blemele teoretice pe cale adminis
trativă frînau serios, încătușau dez
voltarea științelor sociale. Măreața 
moștenire teoretică a lui Marx- 
Engels-Lenin și activitatea teoreti
că a P.C.U.S. érau diminuate.

Firește — a declarat Suslov — 
I. V. Stalin a avut merite față de 
partid și de mișcarea comunistă, in
clusiv și în domeniul teoriei. De 
aceea nu se poate trece cu buretele 
peste toate lucrările lui, conSiderîn- 
du-le greșite. Trebuie însă să' se a- 
bordeze în mod critic operele lui, 
mai cu seamă operele din ultima 
perioadă a vieții lui, cînd Stalin s-a 
rupt de viața partidului, s-a erijat 
în legislator în domeniul teoriei, a 
săvîrșit multe greșeli teoretice și 
a adus un grav prejudiciu dezvol
tării teoriei marxist-leniniste.

Trăsătura caracteristică a „Cursu
lui scurt” al Istoriei P.C.U.S., a re
marcat raportorul, a constituit-o 
scoaterea în relief doar a persoanei 
lui Stalin și, pentru a i se face pe 
plac, se ajustau adeseori evenimen
tele istorice, se diminua rolul lui 
Lenin și al partidului în conducerea 
apărării țării în anii războiului 
civil.

Lucrarea lui Stalin „Cu privire la 
materialismul dialectic și materia
lismul istoric”, care expune extrem 
de schematic bazele filozofiei mar
xiste. era considerată o culme a 
gindirii științifice. In realitate însă, 
— a declarat Suslov — această lu
crare nu a dus decît la sărăcirea 
muncii științifice și didactice a filo
zofilor

In broșura lui Stalin „Problemele 
economice ale socialismului în 
U.R.S.S.”, se subliniază în raport, 
nu s-a dat un răspuns just la pro
blema producției-marfă și legii va
lorii, problemă pusă de viață. Mai 
mult decît atît, acolo s-au subapre
ciat posibilitățile de folosire a rela
țiilor marfă-bani în economia na
țională. în practică, aceasta a în
semnat o atitudine de desconsidera
re față de dezvoltarea gospodăriei 
colhoznice, față de rezolvarea pro
blemelor avîntului producției agri
cole în ansamblu. Toate acestea fă
ceau ca Stalin să trateze greșit pro
blemele căilor de trecere treptată de 
la socialism la comunism.

M. A. Suslov a subliniat că cri
tica cultului personalității și smul
gerea din rădăcini a urmărilor lui 
dăunătoare trebuie să fie însoțite 
de lupta pentru puritatea învățăturii 
marxist-leniniste. Este necesar, a 
spus el, să se dea o ripostă hotă- 
rîtă și în orice sector ideologic, ori
căror încercări de a scoate, sub pa
ravanul criticării cultului personali
tății, basma curată troțkismul, o- 
portunismul de dreapta, devierile în 
problema națională și alte curente 
antileniniste, de mult zdrobite și 
înlăturate pe bună dreptate de că
tre partid, de a anula sau a ponegri 
■întreaga activitate practică și teore
tică uriașă a P.C.U.S. și a Comite
tului său Central.

M. A. Suslov a vorbit amănunțit 
despre măsurile privind îmbunătăți
rea predării teoriei marxist-leniniste 
în instituțiile de învățămînt supe
rior. El a subliniat că noul Program 
al P.C.U.S., prin întregul său con
ținut și spirit, dă o lovitură zdro
bitoare metodei dogmatice-scolastice 
și introduce un mod creator de 
abordare a studierii teoriei marxist- 
leniniste.

Suslov a criticat vehement șablo- 
nismul și formalismul ce mai există 
în sistemul muncii educative în in

Declarațiile unor oaspeți din S.U.A.

mînească a ajuns la un nivel dé 
dezvoltare care-i permite să acor
de credite unor țări străine.

Economistul american și-a 
primat admirația 
le planificării și 
nomiei romînești, 
cial faptul că ele 
într-un număr redus de ani.

în continuare prof. Nearing a 
subliniat caracterul deosebit de im
portant al legislației create în Ro- 
mînia pentru muncitori. Aceștia, a 
spus el, de la un capăt la altul al 
țării — făuresc soarta Romîniei 
nu pentru companii străine, nu 
pentru bancherii de peste graniță, 
ci în interesul lor propriu. De 
aceea ei sînt animați de entuziasm 
și de încredere fermă în viitor. Ei 
își dau seama că 
lume 
cinci 
mult 
timii 
vație 
care vine din S.U.A. unde omul de 
rînd are destul de puțină siguran
ță personală și chiar mai puțină 
încredere în viitor.

Doamna Hellen Nearing și-a ex
primat satisfacția că a putut ve
dea posibilitățile largi care stau 
la dispoziția tineretului de a în
văța și a se dezvolta din punct de 
vedere cultural și artistic. „în Ro- 
mînia școlarizarea este gratuită și 
accesibilă oricui. Iată un lucru 
foarte important și semnificativ pen
tru un american care sosește aici" 
— a spus ea printre altele.

în legătură cu mișcarea pentru 
pace din țara noastră, oaspeții au 
relevat că ea „este remarcabil de 
bine organizată și are legături în 
toate părțile țării“. La întoarcerea 
în S.U.A. — au spus ei în înche
iere — vom vorbi despre faptul că 
oamenii din Romînia abordează 
problemele păcii cu foarte multă 
seriozitate și nu numai că doresc 
în mod real pacea, dar și organi
zează activitatea în favoarea păcii. 

(Agerpres)

ex- 
pentru rezultate- 
organizării eco- 
relevînd în spe- 
au fost obținute

dacă pacea în 
va fi menținută, în viitorii 
ani țara va progresa mai 
și mai repede decît în ul- 
5 ani. Aceasta este o obser- 
foarte importantă pentru cel

gra-ce a investițiilor, respectarea 
ficelor de execuție, mobilizînd și 
stimulînd larg inițiativa creatoare 
a constructorilor și montorilor pen
tru realizarea fără întîrziere și la 
un înalt nivel calitativ a fiecărei 
lucrări.

în lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, con
structorii de pe numeroase șantie
re își iau angajamente concrete să 
scurteze durata de execuție a obiec
tivelor industriale, pentru darea în 
funcțiune a acestora înainte de ter
men și în bune condiții. Realizarea

cu proiecte de bună calitate, livra
rea la termen a construcțiilor me
talice și a utilajelor. Organizarea 
execuției lucrărilor s-a făcut pe 
bază de grafice, asigurîndu-se des
fășurarea lucrărilor în ordinea lor 
succesivă. Pe șantier s-a extins me
canizarea, s-au folosit pe scară lar
gă metoda de montaj la sol a unor 
subansamble și alte procedee mo
derne de lucru, in felul acesta, con
structorii și montorii au reușit să 
se încadreze în grafic cu lucrările 
și chiar să o ia înaintea graficului.

Există deci posibilitatea — confir- acestor angajamente — alături de 
mată de experiența șantierelor 
fruntașe — ca să se asigure desfă
șurarea din plin a lucrărilor, să se 
reducă durata de execuție la noile 
obiective. Au obținut rezultate bune, 
în această privință, acele șantiere 
pe care au fost promovate larg me
todele industriale de construcție, 
prin extinderea folosirii betoanelor 
prefabricate și precomprimate, prin 
mecanizarea lucrărilor cu volum 
mare de muncă etc.

Elaborarea din timp și la un 
nivel tehnic ridicat a proiectelor 
este o premiză importantă pentru 
introducerea în plan și execuția 
rațională și ritmică a lucrărilor 
pe șantiere. Dacă în activitatea de 
proiectare s-au realizat progrese în
semnate, elaborîndu-se proiecte va
loroase, îmbunătățindu-se decala
jul între proiectare și execuție, to
tuși la unele lucrări de investiții 
există o rămînere în urmă în pre
gătirea proiectelor. Nici pînă acum 
nu a fost definitivat proiectul pen
tru fabrica de articole de feronerie 
și armături din Capitală, deși fa
brica are termen de punere par
țială în funcțiune , în trimestrul IV 
1962. De asemenea, întîrzie trimite
rea la forurile de avizare a proiec
telor pentru fabricile de produse 
lactate Bacău și Petroșeni.

Respectarea termenului de dare 
în producție a noilor obiective de
pinde, în mare măsură, de livrarea 
la timp a mașinilor, utilajelor și 
ins'-' lațiilor de către întreprinderi
le ” ’ . ’
ș.ai. .erele industriale. Intîrzierea li
vrării unor utilaje de către uzinele 
„Metalurgica“-Sibiu creează greu
tăți în terminarea la timp a lucră
rilor de dezvoltare a filaturii de la 
întreprinderea textilă „Dacia“ 
Capitală. Există de asemenea

Agenția France Presse 
despre vizita 

iui Kennedy în Japonia
TOKIO 9 (Agerpres). — „Crucia

da pe care tînărul frate al președin
telui Kennedy și-a propus s-o des
fășoare din Japonia pînă în Ber
linul occidental în numele „noi
lor frontiere“ (denumirea pe care 
le place cercurilor oficiale ame
ricane s-o dea politicii lui Kenne
dy — N. R.) s-a lovit de la 
prima etapă de dificultăți care fac 
deja îndoielnic succesul ei", notea
ză agenția France Presse într-un 
comentariu consacrat vizitei lui Ro
bert Kennedy, ministrul de Justiție 
al S.U.A., în Japonia. Agenția ara
tă că cititorul american citind rela
tările presei burgheze și-ar putea 
forma părerea că fratele președinte
lui este întîmpinat cu entuziasm de 
japonezi. „Dar, subliniază agenția, 
un examen serios al reacțiilor ja
ponezilor, care au discutat cu mi
nistrul de Justiție, nu permite să se 
creadă că noile sale frontiere vor 
cuceri aici mulți adepți. Oficialită
țile se întreabă încă astăzi cu în
grijorare ce anume dorește „să vîn- 
dă“ Robert Kennedy...".

Făcînd bilanțul alianței japono- 
americane, France Presse remarcă 
că ea a adus „mai multe probleme 
și a cauzat mai multă iritație decît 
avantaje tangibile. De ce promoto
rii noilor frontiere nu deschid por
țile exporturilor japoneze și nu res
tituie insulele Ryukyu, întreabă ja
ponezii. După tumultul studențesc 
de la Waseda (este vorba de puter
nicele demonstrații antiamericane 
ale studenților cu prilejul vizitei lui 
Robert Kennedy la Universitatea 
Waseda — N.R.), „cruciada“ Kenne
dy în Japonia nu mai reprezintă de
cît o misterioasă și puțin excentri
că experiență", conchide agenția 
France Presse.

re execută comenzi pentru

din 
ca

zuri cînd graficele de livrare a uti
lajelor nu sînt just corelate cu ter
menele de punere în funcțiune. Li
vrarea promptă, la termene prevă
zute în contracte, și la un înalt ni
vel calitativ, a mașinilor și utilaje
lor, în așa fel îneît și pe această 
cale să se creeze condiții pentru 
darea în producție la timp a noilor 
unități industriale — trebuie soco
tită de toate întreprinderile și or
ganele economice o sarcină de stat 
de primă importanță.

Ținînd seama de marea amploa
re a construcțiilor capitale din 
țara noastră, de rolul lor impor
tant în dezvoltarea economiei na
ționale, organele și organizațiile 
de partid au datoria să exercite 
un control exigent asupra desfășu
rării muncii pe șantiere, să urmă
rească sporirea eficienței economi

cele care privesc îmbunătățirea ca
lității și reducerea costului lucrări
lor — constituie un titlu de mîndrie 
pentru fiecare colectiv de șantier.

Fiecare zi cîștjgată în lupta 
pentru scurtarea termenului de in
trare în producție a noilor obiecti
ve înseamnă mai mult metal, mai 
multe mașini, produse chimice, ma
teriale de construcții, bunuri de 
consum etc. — în interesul dezvol
tării continue a economiei naționale 
și al ridicării 
poporului.

nivelului de trai al

Un cîntec
(Urmare din pag. III-a)

Kingston, azi renumită. în 1948, afenjia 
Americii muzicale e atrasă de grupul 
„The Weavers", „Țesătorii", care are 
curajul de a executa cîntecele popu
lare înfr-un stil necomercial, cu savoa
rea
Era și o afacere bună : faimoasa fir
mă 
de 
executate de formajia lui

Dar cîntecele populare 
totdeauna, în majoritatea 
progresiste ; folclorul american slăveș
te eroi ca Joe Hill, luptători pentru 
libertate (nu pentru statuia ei, ci pen
tru libertate), cîntă suferinfele poporu
lui, revolta și nădejdile sale, așa că... 
„The Weavers" au fosf puși pe lista 
neagră a tuturor studiourilor de radio 
și televiziune. Celebritatea lor crește 
însă mai departe și în 1955 ei ajung 
să dea un concert de răsunet la Car
negie Hall, faimoasa sală simandicoa
să, rezervată celebrităților mondiale, 
începe o existență ciudată, în care 
succesul se împletește cu persecuțiile. 
Ea durează de cîțiva ani și Pete See
ger se intitulează, cu mîndrie, „cînfă- 
reful de guerilla".

— Ai auzit de tactica războiului de 
guerilla, nu ? Lovituri izolate, acolo 
unde dușmanul nu se așteaptă. Sînt 
invitat de studenții unei universități să 
le cînt ; dau concertul, anunțat nu
mai cu puțin timp înainte, și pînă să 
vină vreo interdicție, am dispărut de 
acolo și se pomenesc cu mine în altă 
parte. Desigur, sînt și unele greutăți, 
am trei copii, dar America e mare și 
o să cînt mereu, la nevoie ies în stra
dă și cînt cu șapca întinsă. De aceea 
m-au condamnat la închisoare, să nu 
mai cînf...

Pe creasta unul deal care privește 
spre fluviul Hudson, la 60 mile nord

lor folclorică, și care obține succes.

de plăci „Decca" 
„lovituri", plăci de

scoate o serie 
mare succes 
Seeger.
au fost în- 
lor, cîntece

Unități sanitare noi 
în regiunea Ploiești 

ln regiunea Ploiești au luat fiin
ță noi unități sanitare. Astfel, pen
tru muncitorii forestieri din bazi
nul Nehoiu s-a amenajat o 
nică modernă cu servicii de 
litate iar la Ploiești un 
de radiofotografie medicală 
depistarea tuberculozei. Peste 
teva zile, la spitalul nr. 2 din Plo
iești se va deschide o secție de 
balneofizioterapie.

policli- 
specia- 
centru 
pentru 

cî-

Manevre colonialiste
SALISBURY 9 (Agerpres). — La 8 

februarie, Duncan Sandys, ministrul 
englez pentru problemele Cominon- 
wealthului, a început tratativele cu 
Roy Welcnski, primul ministru al 
Federației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui. Deși tratativele au avut lcc în 
cel mai strict secret, surse sigure 
relatează că în centrul discuțiilor a 
fost problema viitorului statut al Fe
derației Rhodesiei și Nyassalandului 
și noua constituție a Rhodesiei de 
nord.

După cum relatează ziarul londo
nez „Sunday Times”, potrivit acestui 
nou proiect de constituție, „africanii 
vor guverna în mod formal în timp 
ce întreaga autoritate rărpîne în 
mîinile administrației colonialiste”.

răsuna pe Hudson
New York, Pete Seeger, împreună 
prietenii pe care-i invita la el du- 

cu

de 
cu 
minicile să le cînte, și-a construit 
mîini proprii, din bîrne, o cabană în 
care locuiește cu cei trei copii. Aproa
pe de apartamentele superconfortabile 
ale stăpînilor New Yorkului, el duce 
existența unuia din vechii pionieri ai 
preerilor, și este un pionier. Ca și li
bertatea, ca și cîntecele libertății, el 
a ajuns, în America de azi, un nomad; 
traiul lui e mai mult decît modest, dar 
Pete Seeger e un om bogat, pentru 
că duce cu el comorile cîntecului 
popular.

— Scuzați-mă, dar de cîfe generații 
sînfeți american ?

— Sînt obișnuit cu această întreba
re. Ea răsună din 1955, de cînd am 
fosf chemat în fața comitetului pentru 
cercetarea activității antiamericane. 
Le-am amintit atunci că strămoșii mei 
au venit în această țară acum 300 de 
ani. Dacă există ceva neamerican și 
antiamerican în această țară, e vorba 
în primul rînd de acest comitet și cu 
el ar trebui să înceapă lista.

— Sub ce învinuire ați fosf con
damnat ?

— Zece capete de acuzare șl pentru 
fiecare cîte un an închisoare. Nu le-a 
plăcut faptul că, printre miile de locuri 
unde am dat concerte, se aflau și 
unele cu auditoriu progresist. Mi-au 
pus întrebări la care, dacă răspundeam, 
însemna să mă condamn singur. Or, 
acest lucru este neconform cu Decla
rația pe care o ține Statuia Libertății 
în mînă. Am fost chemat la comitet 
odată cu dramaturgul Arthur Miller, cu 
Otto Nathan, prietenul și executorul 
testamentar al lui Einstein, și cu alții. 
N-o să mă sperie ei. Nenumărați oa
meni cu venituri modeste au pus ban 
lîngă ban ca să sfrîngM cauțiunea da
torită căreia n-am intrat încă la închi
soare. Avocatul m-a apărat, deși știa

că nu va primi onorariul cuvenit. S-a 
constituit o asociație, prietenii lui Pete 
Seeger, pentru salvarea mea. Căci, 
dacă apelul e respins, voi intra la în
chisoare. Ei mă judecă pentru cîntecele 
mele. Totuși, cînd i-am propus judecă
torului Murphy să-i 
pe loc, ca să vadă și 
vorba, m-a refuzat în

*

cînf ceva acolo 
el despre ce e

După convorbirea cu Pele Seeger și 
cu alții ca el, nu se poate să nu-ți dai 
seama de un 
selia acestor 
ci conștiința, 
curajul.

A doua zi 
ziarele au publicat știrea 
hingfon, Curtea Supremă 
amîne intrarea în vigoare 
Carran. Era însă un răgaz 
scurt i legea a intrat apoi în vigoare, 
iar azi, în toată lumea se ridică pro
teste peste proteste împotriva acelora 
care nu văd în balanța justiției decît 
o bîtă cu care să izbească după bunul 
lor plac în apărătorii cei mai fermi ai 
democrației și păcii. Sub presiunea 
opiniei publice, autoritățile americane 
au amînaf deschiderea primului pro
ces, sperînd poate, fără vreun temei, 
că în acest timp legea își va juca rolul 
de intimidare.

...De atunci, de la acea plimbare, de 
cîfe ori citesc despre legea McCarran 
îmi vine în minte imaginea unei statui 
înverzite de vreme și a unui vapor 
mititel care despică viteaz apele ce
nușii. Pe punte, niște oameni cîntă și 
bat din palme, în tact : Nu putem fi 
inspăimîntafi, nu putem fi înspăimîn- 
fați. La orizont, siluetele sumbre ale 
clădirilor Rockefeller. Peste apele Hud- 
sonului răsună insă un cîntec.

fapt. Ceea ce animă ve- 
oameni nu este neștiința, 
nu este nesinchiseala, ci

după plimbarea pe apă, 
că la Was- 
decisese să 
a legii Mc- 
scurt, foarte

I
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și-a prezentat scrisorile de acreditare

Să înceteze acțiunile agresive
ale S. U. A. împotriva Cubei

Cuvîntarea
NEW YORK 9 (Agerpres). — în 

cuvîntarea rostită de M. Hașeganu 
în Comitetul Politic la ședința din 
8 februarie, acesta a spus între al
tele :

în fața Comitetului nostru se află 
plîngerea unui stat mic — membru 
al O.N.U. a cărui independență este 
amenințată de acțiunile agresive ale 
unei mari puteri, de asemenea 
membră a O.N.U. Conform preve
derilor Cartei (art. 35), Cuba este 
întrutotul îndreptățită să ceară și 
să primească din partea Organiza
ției Națiunilor Unite tot sprijinul 
necesar pentru înlăturarea acestui 
pericol.

Acțiunile agresive întreprinse de 
guvernul S.U.A. pun în pericol nu 
numai integritatea teritorială și 
independența Republicii Cuba, dar 
ele reprezintă și o amenințare se
rioasă pentru pacea și securitatea 
internațională. în condițiile actuale, 
orice conflict armat, în orice parte 
a lumii, poate avea implicații ex
trem de grave, el putîndu-se ușor 
transforma într-un conflict mondial 
distrugător.

Amenințarea suveranității și inte
grității teritoriale ale acestui stat 
mic din Marea Caraibilor poate 
constitui un precedent periculos, 
pentru acțiuni similare împotriva 
independenței și integrității terito
riale ale altor state din America 
Latină sau din alte părți ale lumii.

Organizația Națiunilor Unite tre
buie de aceea să se pronunțe clar 
în sprijinul principiilor sale de 
bază și să ceară guvernului S.U.A. 
să pună capăt deîndată acțiunilor 
sale agresive împotriva Cubei.

Faptele din ultima perioadă do
vedesc că guvernul S.U.A. continuă 
să depună eforturi în direcția acti
vizării campaniei împotriva Cubei 
și, paralel cu aceasta, el încearcă 
să atragă și alte țări în acțiunile 
sale agresive de pregătire a unei 
intervenții colective, sub egida or
ganizației statelor americane.

Una din ultimele acțiuni de a- 
ceastă natură a fost conferința de 
la Punta del Este organizată după 
cum se știe printr-o pregătire di
plomatică de mari proporții și în 
urma unor puternice presiuni exer
citate de Statele Unite asupra țări
lor din America Latină.

reprezentantului R.
Ceea ce s-a urmărit în fond la 

această conferință a fost pregătirea 
bazei juridice și ideologice pentru 
viitoarele acțiuni agresive împotriva 
Cubei.

Documentele prezentate conferin
ței sub forma unor așa-zise „acte 
de acuzare“ împotriva Cubei repre
zintă de la prima și pînă la ultima 
pagină un amestec brutal al S.U.A. 
în treburile interne ale Republicii 
Cuba. Ele sînt pline de ură și dis
preț față de poporul cuban și gu
vernul său.

„Acuzațiile" aduse Cubei în aceste 
documente arată clar ce urmăresc 
autorii lor — lichidarea actualului 
guvern al Republicii Cuba sprijinit 
de întregul popor cuban și instau
rarea unui regim docil Statelor 
Unite, care să permită monopolu
rilor americane să-și reintroducă 
dominația și controlul asupra în-

P. Romîne

Dezbaterile Comitetului 
Politic al O. N. U.

Jamaica va deveni 
independentă la 6 august 1962

LONDRA 9 (Agerpres).— Jamaica 
una din cele mai mari insule din 
Marea Caraibilor aparținînd An
gliei, va deveni un stat independent 
la 6 august 1962. Acest fapt a fost 
anunțat la 8 februarie în cadrul 
conferinței în problema constituției 
insulei jamaica, care se desfășoară 
Ia Londra. .

tregii vieți economice și politice a 
Cubei.

Statele Unite acuză guvernul cu
banez pentru că și-a permis să le
gifereze asemenea reforme interne 
care i-au transformat pe țărani în 
stăpînii pămîntului pe care îl lucrea
ză, care duc la industrializarea Cu
bei, la lichidarea șomajului și a mi
zerei, a analfabetismului și a îna
poierii culturale. Poate Departamen
tul de Stat consideră că asemenea 
reforme trebuie să fie aprobate în 
prealabil de monopolurile america
ne care au exploatat nu de mult 
Cuba ?

Pentru prima dată în istoria Ame- 
ricii Latine popoarele acestui conti
nent au ocazia să constate că pu
terea monopolurilor americane, care 
jefuiesc în fiecare an aproximativ 
un sfert din venitul național al 
acestor țări, nu este de neînvins. 
Ele văd că un popor mic, vecin și 
frate, a reușit să înlăture de pe te
ritoriul său puterea acestor mono
poluri și să-și reconstruiască propria 
sa economie pe o bază trainică.

Departamentul de Stat este pro
fund îngrijorat de faptul că ideile 
revoluției din Cuba și reformele în
deplinite acolo ar putea influența 
și gîndirea altor popoare din Ame
rica Latină. Această teamă a deter
minat, între altele, guvernul Statelor 
Unite de a iniția planul cunoscut 
sub numele de „Alianța pentru pro
gres“, și să includă în cadrul aces
tuia o serie întreagă de promisiuni.

Rezultatele conferinței de la Pun
ta del Este, în ciuda declarațiilor 
optimiste ale d-lui Rusk, dovedesc 
că S.U.A. au suferit o înfrîngere. Ce
rerile maximale prezentate de 
S.U.A. și în special așa-zisele „sanc
țiuni“ împotriva Cubei au fost res
pinse, iar o altă parte din propu
neri au fost adoptate cu o majo
ritate infimă și nereprezentativă.

State importante din America La
tină, reprezentînd majoritatea popu
lației au rămas mai departe cre
dincioase principiului neinterven
ției, principiu care constituie pia
tra de temelie a întregului sistem 
interamerican. Toate acestea n-au 
diminuat însă pericolul unor noi 
provocări și acțiuni agresive împo
triva Cubei. Așa cum au arătat alți 
delegați care au vorbit înaintea 
mea, Statele Unite continuă să 
prepare atît pe teritoriul lor pro
priu, cît și pe teritoriile unor țări 
din Marea Caraibilor, bande de 
mercenari în vederea unei noi in
tervenții armate. Reprezentantul 
Cubei a enumerat bazele militare 
unde în prezent se pregătesc noi 
atacuri împotriva țării sale.

în aceste condiții cînd asemenea 
acțiuni agresive pun în pericol 
pacea și securitatea internațională, 
O.N.U. trebuie să se facă auzită. 
Ea trebuie să ceară cu insistență 
Statelor Unite să pună imediat 
capăt acțiunilor lor provocatoare 
și agresive.

Guvernul romîn, credincios poli
ticii sale de coexistență pașnică, a 
militat și militează pentru întărirea 
relațiilor de prietenie între state pe 
baza respectării principiului egali
tății și neamestecului în treburile 
interne.

Animată de dorința de a veghea 
la respectarea acestor principii, 
delegația romînă împreună cu dele
gația cehoslovacă au hotărît să pre
zinte un proiect de rezoluție care 
după părerea noastră ar contribui 
la înlăturarea tensiunii existente și 
la rezolvarea pe cale pașnică a di
vergențelor. Ideile de bază ale pro
iectului de rezoluție sînt aceleași 
Idei care stau Ia baza Cartei O.N.U. 
în același timp este necesar ca 
Adunarea Generală să atragă în 
mod special atenția guvernului Sta
telor Unite și șă ceară ca acesta să 
înceteze deîndată amestecul în tre
burile interne ale Republicii Cuba, 
precum și orice alte acțiuni îndrep
tate împotriva integrității terito
riale și independenței politice a 
Cubei.

Delegația romînă își exprimă 
convingerea că membrii Comitetului 
vor aprecia tonul constructiv al 
proiectului nostru de rezoluție și 
vor manifesta o atitudine favora
bilă față de el.

în încheiere aș dori să exprim 
speranța delegației romîne că 
O.N.U. își va îndeplini misiunea 
ce-i revine de a contribui la men
ținerea păcii și securității interna
ționale.

Apelul micului și eroicului popor 
al Cubei trebuie să primească un 
răspuns clar și hotărîtor din partea 
noastră și să capete sprijinul nos
tru pentru înlăturarea pericolului 
care amenință integritatea sa teri
torială și pune în primejdie pacea 
și securitatea internațională.

Poporul și guvernul romîn vor 
acorda și în viitor tot sprijinul lor 
poporului cubanez în lupta sa pen
tru păstrarea cuceririlor democra
tice, pentru lichidarea intervenției 
care amenință Republica Cuba.

LONDRA 9 (Agerpres). — Decla
rația primului ministru al Angliei, 
Macmillan, în Camera Comunelor 
cu privire la hotărîrea guvernelor 
englez și american de a relua ex
periențele nucleare în atmosferă au 
provocat protestele hotărîte ale opi
niei publice.

Laburiștii Emrys Hughes, Mi
chael Foot, Sydney Silverman, Wil
liam Buxter, Stephen Davies au de
pus în parlament o rezoluție în 
care se spune : „Camera condam
nă în mod energic hotărîrea guver
nului care a acceptat să efectue
ze împreună cu Statele Unite ex
periențe nucleare pe insula Christ
mas".

La Camera Comunelor au venit 
la 8 februarie partizanii organiza
ției „Mișcarea pentru 
nucleară", pentru a se 
membrii parlamentului, 
de oameni au intrat

dezarmarea 
întîlni 
Circa 
în clădirea 

parlamentului pentru a-și exprima 
protestul în lața deputation 

„Mișcarea pentru dezarmarea 
nucleară" a publicat o declarație 
care condamnă hotărîrea guverne
lor englez și american de a efec
tua experiențe nucleare și cheamă 
guvernele să renunțe la această 
hotărîre.

Peste 1.000 de oameni au orga
nizat în seara zilei de 8 februarie 
o retragere cu torțe spre clădirea 
ambasadei americane, cerînd ca 
Statele Unite să renunțe la relua
rea experiențelor nucleare.

ft®

:

cu
300

Președintele „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară", canonicul Col
lins, a înmînat unui funcționar al 
ambasadei o scrisoare adresată 
președintelui Statelor Unite. în scri
soare se exprimă neliniștea în le
gătură cu intensificarea cursei înar
mărilor nucleare și se cere să nu 
se efectueze experiențe nucleare.

Ziarul „DAILY HERALD“, într-un 
articol redacțional, apreciază aceas
tă hotărîre ca un „eveniment grav 
pentru speranțele într-o pace gene
rală“. „Este greu de imaginat o si
tuație mai defavorabilă tratativelor 
cu privire la dezarmare“.

Ziarul „TIMES“ arată într-un arti
col redacțional că „declarația de 
ieri este în fond un element nou în 
cursa înarmărilor“.

„între noile experiențe cu arma 
cu hidrogen pe insula Christmas, 
despre care a vorbit domnul Mac
millan, subliniază „DAILY WORKER", 
și apropiatele tratative cu privire 
la dezarmare există aceeași legă
tură ca și între zborul lui „U-2“ șl 
conferința la nivel înalt. Scopul lor 
este de a torpila tratativele".

★

TOKIO 9 (Agerpres). — La 8 fe
bruarie secretarul general al Cabi
netului de Miniștri al Japoniei a 
avertizat că Japonia va protesta 
imediat în cazul reluării experien
țelor nucleare în atmosferă de către 
Statele Unite.

COLOMBO 9 (Agerpres). — La 6 
februarie a.c., trimisul extraordinar 
și ministrul plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Ceylon, Horațiu Iancu, 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare guvernatorului general al Cey
lonului, Oliver Goonetilleke.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, tovarășul Horațiu Iancu a trans
mis guvernatorului general bunele 
urări din partea președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ministrul 
R. P. Romîne a arătat că poporul 
romîn nutrește sentimente de sfn-

-------- c>® o-

ceră prietenie pentru poporul ceylo- 
nez și apreciază politica extern^, a 
Ceylonului îndreptată spre proi$>* 
varea coexistenței pașnice.

în răspunsul său, dl. Goonetillf(ke 
a transmis la rîndul său cordite 
urări de sănătate și de succes pre-* 
ședintelui Consiliului de Stat al R. P< 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej< 
„Ca și poporul romîn, a spus gu-i 
vernatorul general, poporul ceylo- 
nez dorește pacea și promovează <1 
politică de pace pe arena interna-* 
țională“. ,

încheierea lucrărilor conferinței panafricane
ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 

Conferința Mișcării panafricane 
pentru eliberarea Africii centrale și 
răsăritene și-a încheiat lucrările în 
dimineața zilei de 9 februarie.

în cadrul ședinței de închidere au 
fost adoptate rezoluții pe marginea 
problemelor discutate la conferință 
în care este înfierat colonialismul 
și imperialismul și au fost alese 
orgânele conducătoare ale acestei 
organizații.

Președinte pe anul 1962 al Miș-

cării panafricane pentru eliberarea 
Africii centrale și răsăritene a fost 
ales Kenneth Kaunda, conducătorul 
delegației Rhodesiei de nord, iar 
reprezentantul Etiopiei, G. Mekesha 
a fost ales vicepreședinte.

Tot în cadrul ședinței de închi
dere, Republica Somalia a fost ps? ' 
mită ca membră a acestei orge? 
zații și s-a hotărît ca Mișcarea p, x- 
africană să cuprindă și regiunile 
din Africa de sud și sud-vest.

o»o

Conferința scriitorilor afro-asiatici
de la Cairo
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Aspect de la demonstrația care a avut loc la New York pentru pace 
și interzicerea experiențelor cu armele nucleare.

O nouă explozie nucleară 
efectuată în s. II. A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
La 8 februarie Comisia americană 
pentru energia atomică a anunțat 
că S.U.A. au efectuat o nouă expe
riență nucleară subterană pe poli
gonul experimental din Nevada. A- 
ceasta este cea de-a 12-a explozie 
nucleară subterană efectuată de 
Comisia pentru energie atomică a 
S.U.A. din seria de experiențe 
începute la 15 septembrie 1961.

Do Gaulle afirmă în discursul

CAIRO 9 (Agerpres). — După cum 
anunță corespondentul agenției 
France Presse, liderul naționalist 
din Kenya, Jomo Kenyatta, și lide
rul naționalist din Republica Sud- 
Africană, Albert Luthuli (Laureat al 
Premiului Nobel pentru pace), au 
■fost invitați să asiste la conferința 
scriitorilor afro-asiatici, care își va 
deschide lucrările la 12 februarie la 
Cairo.

De asemenea, dintre personality* 
țile invitate să asiste la această con* 
ferință se află scriitorul turc Nazim 
Hikmet, scriitorul francez Jean Paul 
Sartre, scriitorul și istoricul ameri
can progresist William Edinard 
Dubois etc.

După cum se știe, prima confe* 
rință a scriitorilor afro-asiatici a 
avut loc la Tașkent în anul 1961*

--------- o®o----------

Tanganica luptă pentru a-și consolida 
independenta

NOTA ADRESATĂ GUVERNULUI BELGIAN
_ DAR-ES-SALAMJ) (Agerpres). — rile și instalațiile portuare din a- 

,-----------cesțe localități pe baza unui
Belgiei să-și evacueze instalațiile acord încheiat cu Anglia în 1921 și 
nnrtimr«. dîr. <-.• v; reînnoit în anul 1951.

Guvernul statului Tanganica a cerut

portuare din Dar-Es-Salam și Ki- 
goma. într-o notă oficială adresată 
guvernului belgian, guvernul Tan- 
ganicăi stabilește ca termen maxim 
de evacuare, 31 decembrie 1963.

în nota menționată se arată că 
menținerea pe mai departe a unor 
instalații străine pe teritoriul Tan- 
ganicăi, contravine principiului su
veranității naționale.

Toți membrii parlamentului și în
treaga populație din această țară, 
se spune în notă, sprijină cererea 
justă a guvernului Tanganicăi.

Belgia a primit în arendă clădi-

Mari din Marea Caraibilor, în apro
piere de Cuba și Haiti, colonia en
gleză Jamaica are o suprafață de 
12.100 km2 și o populație de 1.556.600 
de locuitori, în majoritate negri și 
mulatri. Capitala tării — orașul King
ston.

Monocultura caracterizează econo
mia țării și anume cultura trestiei de 
zahăr-. Cultivarea și prelucrarea tres
tiei de zahăr se găsește în mîinile 
monopolurilor engleze. Solul este bo
gat în zăcăminte de bauxită — Ja
maica ocupînd locul al doilea în lumea 
capitalistă după Guyana olandeză.

De mai bine de 3 secole, Jamaica 
este colonie engleză, iar din 1956 
face parte din Federația Indiilor de 
Vest, federație componentă a Regatu
lui Unit al Marii Britanii. Crearea 
acestei federații din care fac parte 
insulele Trinidad, Bamados, Grenada, 
etc. a fost dictată de creșterea lup
tei naționale de eliberare a popoare
lor băștinașe și de slăbirea pozițiilor 
economice engleze prin pătrunderea 
capitalului monopolist american și 
canadian. Cu toate acestea, pozițiile- 
cheie au rămas în mîinile colonialiș
tilor englezi.

Pe teritoriul țării se află o bază 
militară strategică a S.U.A-,

8 morți, peste 250 de răniți — 
cesta este bilanțul gravelor eveni
mente desfășurate joi seara la Paris.

Iată, pe scurt, filmul lor, după 
orele 18,30, peste 60.000 de parizieni, 
răspunzînd la apelul Partidului Co
munist, al Partidului socialist uni
ficat, al Confederației Generale a 
Muncii, al Confederației sindicate
lor creștine, al mișcării pentru pace, 
al Uniunii naționale a studenților, 
s-au adunat în mai multe puncte 
ale capitalei pentru a protesta îm
potriva acțiunilor criminale ale 
O.A.S. (Organizația Armată Secretă) 
și a-și manifesta hotărîrea de a 
bara calea fascismului.

Numeroase unități de poliție și 
de jandarmi, dintre care unele erau 
proaspăt sosite din Algeria, s-au 
năpustit „cu o sălbăticie nemaiîn- 
tîlnită“ — după cum se spune în 
comunicatul sindicatelor creștine —• 
asupra manifestanților molestîndu-i 
și rănindu-i. Poliția a aruncat gre
nade cu gaze lacrimogene și a tras 
focuri de arme. Ciocnirea cea mai 
violentă s-a produs în piața Vol
taire. Alte ciocniri sîngeroase au 
avut loc, în același timp, într-o sta
ție de metro apropiată, precum și 
în jurul pieței Bastiliei. Reporterii 
agenției „France Presse“ au des
cris cele petrecute în termenii ur
mători : „La loviturile de baston și 
măciucă ale polițiștilor, demon
stranții răspundeau cu pietre de
vaj, cu tăbliile meselor de pe te
rasele cafenelelor, cu grilajele de 
protecție ale arborilor. Timp de 
peste două ore astfel de ciocniri 
s-au desfășurat în numeroase 
puncte din partea de răsărit a Pa
risului, făcînd mulți răniți atît prin
tre manifestanți, cît și printre poli
țiști".

în cercurile de presă din Paris, 
dîrzenia și combativitatea parizie
nilor sînt explicate, în primul rînd, 
prin necesitatea de a zădărnici u- 
neltirile fasciștilor care, cu îngădu
ința autorităților, au creat o situație 
haotică la Paris. Vom cita, în cele 
ce urmează, numai comentariile a- 
părute în cursul zilei de joi, în zia
rele burgheze din Paris. „în această 
atmosferă care se caracterizează 
prin crime, răpiri șl furturi — scria

Le Figaro — O.A.S. își bate pro
priile recorduri". „Combat" arată că 
„departe de a fi decapitată (prin 
măsurile anunțate de autorități) ac
tivitatea O.A.S. devine și mai uci- 
gașă“. Referindu-se la cele 10 aten
tate comise în ajun de fasciști, 
„Paris-Jour" constată că asasinii ul- 
tracolonialiști „au atacat din nou la 
Paris profesori, activiști politici și 
ziariști de diferite opinii politice, cu 
toții favorabili păcii în Algeria". 
Pînă și ziarul atît de calculat „Le 
Monde" sublinia că autoritățile în 
loc să lupte împotriva ultracolonia- 
^illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIHIIIIi,

Corespondență din Paris

pa-

Vizita delegației de ziariști 
sovietici în Brazilia

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
TASS : La 8 februarie Tancredo Ne
yes, primul ministru al Braziliei, a 
primit delegația ziariștilor sovietici 
condusă de A. I. Adjubei, redactor- 
șef al ziarului „Izvestia". Santiago 
Dantas, ministrul Afacerilor Exter
ne al Braziliei, a oferit un dejun în 
cinstea delegației.

în aceeași zi ziariștii sovietici au 
.vizitat Congresul național unde au 
discutat cu Mazzili, președintele Ca
merei deputaților, senatori, deputați 
și au fost primiți de primarul ora
șului Brasilia.

‘Hllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1'' 

liștilor, împiedică manifestațiile oa
menilor muncii. „De ce, întreba 
ziarul, prima grijă a forțelor de po
liție sosite pe locurile unui atentat 
este de a împrăștia fără menaja
mente pe trecătorii adunați și care 
sînt gata să protesteze împotriva 
acțiunilor criminale ale O.A.S. ?".

După sîngeroasa reprimare de joi 
seara a forțelor populare, această 
întrebare s-a pus aci cu și mai mul
tă ascuțime. Intr-adevăr, atitudinea 
autorităților este de natură să între
țină, în continuare, cea mai adîncă 
îngrijorare în rîndurile tuturor de
mocraților. Prima măsură a minis
trului de Interne, Roger Frey, a fost 
să publice un comunicat și să țină 
o conferință de presă în care a în
cercat să împroșfe cu calomnii pe 
comuniști, cei mai vajnici luptători 
ai mișcării antifasciste de masă. 
Mergînd pe această linie, autorită
țile au confiscat vineri dimineața e- 
dițiile ziarelor „L’Humanité" și „Li
bération“.

Frey nu a putut disimula însă si
tuația penibilă în care s-a pus gu
vernul prin represiunile sale îndrep
tate împotriva forțelor populare și 
prin încercarea sa nereușită de a 
calomnia și izola pe comuniști. A- 
ceastă situație este ilustrată de sim
pla trecere în revistă a declarații
lor și comentariilor făcute după e- 
venimentele de joi seara. „In timp

ce _ - _____ _______
său că a luat măsurile ce se im
puneau împotriva O.A.S., se spune 
în comunicatul partidului comunist, 
el folosește poliția și violența împo
triva antifasciștilor. Chiar în momen
tul în care cele mai crunte repre
siuni erau îndreptate împotriva de
mocraților, mînuitorii de bombe cu 
plastic comiteau fără a fi pedepsiți 
noi atentate criminale". Confederația 
generală a muncii (C.G.T.) arată că 
un număr de „manifestanți au că
zut victime ale unui guvern care nu 
împiedică atentatele cu bombe, dar 
care folosește poliția pentru a lovi 
și ucide pe antifasciști". Sindicate
le creștine constată de asemenea,, 
în comunicatul lor, că „toți munci
torii, studenții și democrații au do
vedit manifestînd la 8 februarie, ho
tărîrea lor de a lupta împotriva
O. A.S.", și cheamă „pe toți munci
torii să fie mobilizați în rîndurile or
ganizațiilor lor sindicale pentru a 
bara calea fascismului și a salva 
democrația". Partidul socialist unifi
cat. (P.S.U.) declară că „unitățile de 
poliție lansate împotriva manifes- 
tanților 
acte de 
și cere 
terne și 
poliție.

Organizațiile, la chemarea qăro- 
ra au avut loc demonstrațiile de joi 
împotriva O.A.S., au hotărît în co
mun ca o grevă generală a munci
torilor parizieni 'să aibă loc în ziua 
funerariilor victimelor — printre care 
se află și secretarul comitetului
P. C.F. din cel de-al XV-lea arondis- 
ment al Parisului, mai multe femei 
și un copil de 15 ani — „pentru a 
cere pedepsirea vinovațiior și ză
dărnicirea acțiunii dăunătoare a 
O.A.S.".

La chemarea Confederației Gene
rale a Muncii, C.F.T.C., în după-a- 
miaza zilei de 9 februarie în nu
meroase sectoare economice și ad
ministrative din Paris a fost decla
rată o grevă de scurtă durată, în
soțită de manifestații de stradă.

LONDRA — Consiliul Executiv al 
Confederației sindicatelor muncitorilor 
din industria navală și constructoare 
de mașini a adresat la 8 februarie un 
apel celor trei milioane de muncitori 
membri ai acestor sindicate de a de
clara la 5 martie o grevă de 24 de ore 
în vederea majorării salariilor. în a- 
pel se arată că dacă majorarea de sa
larii cerută de muncitori nu va fi sa
tisfăcută, atunci vor fi organizate alte 
acțiuni greviste pînă cînd revendicări
le muncitorilor vor fi satisfăcute.

VIENA. La 8 februarie a.c., în ca
drul ciclului de conferințe despre ță
rile europene, organizat de Universi
tatea populară „Brigittenau" din Vie- 
na, a conferențiat M. Ungureanu, ata
șat al legației romîne. Au fost prezen
tate apoi filme documentare romî- 
nești.

BUDAPESTA. Zenaida Pally, solistă 
a Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, și-a început în seara zilei de 
7 februarie turneul în capitala R. P. 
Ungare. Ea a apărut pe scena Teatru
lui „Erkel" în rolul Carmen din opera 
„Carmen" de Bizet. Spectatorii ungari 
au răsplătit-o cu vii aplauze.

WASHINGTON — La 8 februarie 
Ministerul de Război al S.U.A. a a- 
nunțat că Statele Unite au hotărît să 
intensifice ajutorul militar acordat 
Vietnamului de sud, îndeosebi prin 
crearea la Saigon a unui nou coman
dament mixt american „pentru acor
darea de ajutor", în frunte cu gene
ralul Harkins. Acest comandament își 
va asuma conducerea tuturor grupu
rilor militare americane din Vietna
mul de sud.

ROMA — Un grup de oameni de 
artă, ziariști și scriitori din Italia au 
adresat lui Salazar o scrisoare ce a 
fost publicată de ziarul „Unita", în 
scrisoare se cere eliberarea poetului A- 
gostino Neto — președintele de onoare 
al mișcării populare pentru eliberarea

știri
!

Angolei care lîncezește într-o închi
soare.

GUAYAQUIL. Peste 300 de munci
tori agricoli de pe plantația „Soledad 
de Balao" din Ecuador, aparținînd 
unei societăți americane, au deolarat 
grevă ca răspuns la refuzul adminis
trației de a satisface cererile lor de 
mărire a salariilor și stabilitate în 
muncă. De asemenea, au declarat 
grevă cerînd mărirea salariilor mun
citorii de Ia fabrica de încălțăminte 
din Riobamba.

NEW YORK, După o vizită oficială 
de șase zile în S.U.A., în seara 
zilei de 8 februarie, primul ministru 
al Congoului, Adoula, a părăsit New 
Y6rk-ul plecînd la Geneva, iar apoi 
spre Leopoldville.

De ce nu-și va mai trimite 
Franța ambasadorul 

în R. P. F. Iugoslavia
BELGRAD 9 (Agerpres). — Invo 

cînd faptul că la începutul acestui 
an misiunea guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria în Iugoslavia a 
fost înregistrată în listele diploma
tice, iar pe clădirea misiunii alge
riene la Belgrad a apărut inscripția 
cu denumirea misiunii, Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței a făGut 
cunoscut ambasadorului Iugoslaviei 
la Paris că guvernul francez inten
ționează să nu-și mai trimită un nou 
ambasador la Belgrad.

în comunicatul agenției Taniug, 
care anunță aceasta, se amintește că 
Iugoslavia, a recunoscut de facto gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria în iunie 1959, iar de jure — la 
conferința de la Belgrad în septem
brie 1961.

Guvernul R.P.F. Iugoslavia a luat 
cunoștință, de actul unilateral al gu
vernului francez și își recheamă 
ambasadorul de la Paris.

Guvernul R.P.F. Iugoslavia declară 
cu regret că acest act al guvernului 
francez prejudiciază relațiile dintre 
cele două țări și creează noi greutăți 
pentru o colaborare internațională 
normală.

o»o

Numărul morților în catastrofa 
ridicat la 311din Saar s-a

SAARBRÜCKEN 9 (Agerpres). — 
Potrivit ultimelor relatări ale cores
pondentului special al agenției 
France Presse din Saarbrücken, nu
mărul minerilor care și-au găsit 
moartea în groaznica catastrofă din 
7 februarie în mina „Luisenthal“ din 
Voelklingen se ridică la 311 morți. 
La 9 februarie direcția minelor din 
Voelklingen a anunțat că nu se știe 
încă nimic de soarta altor 10 mineri 
care se presupune că se aflau în 
momentul exploziei în fundul minei.

Referindu-se la cauzele care au

produs puternica 
mina „Luisenthal" 
revistei vest-germane „Bild-Zeitung1’ 
arată că. contrar afirmațiilor difu
zate d9 direcția minei, explozia ar 
fi putut fi evitată dacă s-ar fi luat 
toate măsurile de precauție întrucît 
această mină era cunoscută ca una 
din cele mai periculoase din cauza 
emanațiilor de gaze.

explozie de la 
corespondentul

«

anti-O.A.S. s-au dedat la 
o sălbăticie de necrezut" 

demisia ministrului de In- 
revocarea prefectului de

T. VORNICU
Paris 9 (prin telefon).

De 52 de zile con
tinuă în adincui 
minelor lupta eroi
că a minerilor din 
Decazeville. 20 
dintre ei continuă 
de trei zile greva 
foamei.

O delegație de 
femei care a sosit 
din Decazeville la 
Paris s-a prezen
tat la Palatul pre
zidențial, unde au 
înaintat o petiție 
a minerilor, care 
protestează împo
triva hotărîrii gu
vernului de a în
chide porțile mine
lor din bazinul 
carbonifer Avey
ron. Delegația de 
femei a fost primi
tă, de asemenea, 
de conducerea Con
federației Generale 
a Muncii, precum 
și de grupul parla
mentar al Partidu
lui Comunist din 
Adunarea Naționa
lă și Senat.

în fotografie : 
Delegația femeilor 
în fața Palatului 
prezidențial.

Eroismul unui bătrin 
miner vest-german
SAARBRÜCKEN 9 (Agerpres). 

— In legătură cu catastrofa de 
la mina de cărbuni „Luisenthal" 
din Voelklingen, bazinul Sațir,^ 
agenția France Presse ’
despre fapta de eroism (Pe 
bătrin miner vest-german, mau 
trul Willy Massion. Pe cînd ex
plica unui grup de 20 de ucenici 
despre măsurile de securitate a 
muncii s-a produs explozia. In 
aceste clipe grele el a știut să-și 
păstreze sîngele rece și să se 
facă ascultat de ucenici, condu- 
cîndu-i printre flăcări într-o 
hrubă în care i-a închis, astu- 
pînd orificiile de aerisire. în fe
lul acesta ucenicii au fost feriți 
de foc.

Deși grav rănit, bătrînu! mi
ner a pornit apoi în întîmpina- 
rea echipelor de salvare. Tre- 
cînd peste dărîmături și perdele 
de flăcări el a reușit să întîl- 
nească după două ore o echipă 
de salvare pe care a condus-o 
la locul în care se aflau ucenicii. 
Sleit de puteri, cu răni și arsuri 
pe tot corpul, Willy Massion a 
încetat din viață în ascensorul 
care îl aducea Ia suprafață.
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