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Utilaje tot mal perfecționate

în miezul

(Continuare în pag. Xl-a)

Muncitoresc 
că, aplicînd

politica 
nostru 

transfor- 
socialistă a

Ing. MIHAI MARINESCU 
director tehnic al Uzinelor 

de tractoare Brașov

O nouâ promoție 
de ingineri! agronomi

In Interiorul 
noii florării des
chisă de curînd 
în blocul K din 
complexul de 
magazine Grlvl- 
ța Roșie din Ca
pitală.

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteli”), — Du
minică 30 de bri
găzi artistice de 
agitație din între
prinderile si insti
tuțiile orașului Pi
tești s-au deplasat 
în satele regiunii 
Argeș. Fiecare bri
gadă a fost înso
țită de cite un con
ferențiar. Artiștii 
amatori au prezen
tat în fața țărani
lor muncitori spec
tacole inspirate 
din viața nouă a 
satelor, iar confe
rențiarii au vorbit 
despre 
partidului 
privind 
marea 
agriculturii,

ÎN LAOS mai mulți ofițeri supe-' 
rio.ri împreună cu soldații în subor
dine și armamentul pe care-1 aveau 
asupra lor au trecut de partea tru
pelor regale și Neo Lao Haksat. în 
declarațiile lor ofițerii și soldații au 
arătat că atacurile întreprinse de ei 
au fost efectuate numai în urma a- 
menințărilor și presiunilor exercitate 
de ofițerii americani și rebeli.

ÎN ALGERIA CONTINUĂ ACȚIU
NILE TERORISTE ALE O.A.Sl În ul
timele două zile au fo.st ucise 15 
persoane și alte 60 rănite.

ÎNTRE CUBA Șl CHILE A FOST 
SEMNAT UN NOU ACORD COMER
CIAL prin care se prevăd importan
te schimburi de mărfuri între cele 
două țări. Cuba va exporta în Chile 
peste 50.000 tone zahăr.

Cercetarea științifică 
problemelor pr<

O GREVĂ GENERALĂ DE 
MÄTATE DE ORĂ 
la 12 februarie în Franța în 
de protest față de continuarea 
stingherită a acțiunilor teroriste ale 
O.A.S. și pentru a protesta împotri
va represiunilor polițienești. (Amă
nunte în pag. IV-a).

de lenjerie pentru lernet, 
tricotaje pentru bărbați șl 
femei, marochinărle, bijute
rii, discuri muzicale, arti
cole de parfumerie etc. Nu 
vor lipsi nici diferite obiec
te de îmbrăcăminte confec
ționate din fire și fibre sin
tetice. în același interval de*
timp, 385 unități comercia
le vor desfâce tradiționalele 
mărțișoare. (De la Remus 
Murzea, coresp. voluntar).

metode prezintă mari avantaje 'de
oarece timpul pentru efectuarea ro
dajului tractoarelor se va micșora 
substantial.

O strînsă colaborare realizează 
uzina cu Cadrele didactice de la In
stitutul politehnic din Brașov. Fiind 
în aceeași localitate, ele ne vizitează 
și studiază mai des procesul tehno
logic. Unele teme de cercetare, stabi
lite de comun acord de institut și 
conducerea uzinei, sînt realizate cu 
sprijinul inginerilor și tehnicienilor 
din producție. De pildă, în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de captare 
a prafului la instalațiile de, preparare 
a amestecurilor din turnătorie, a 
fost proiectat și executat un des- 
prăfuitor ultrasonor, iar acum se 
construiește o instalație pentru vi- 
bro-presarea formelor de turnătorie 
(parametrii tehnologici optimi au și 
fost stabiliți). Un studiu util reali
zează în prezent colectivul catedrei 
de prelucrări la cald din acest insti
tut ; el pregătește în uzină faza fi
nală de experimentare a matrițării 
metalului lichid și de studiere a in
fluenței granulației nisipurilor asu
pra aderențelor mecanice la piesele 
turnate. De curînd, uzina noastră a 
stabilit legături și cu Institutul po
litehnic din Timișoara, unde se stu
diază de mai mult timp comporta
rea fontei la solicitări prin șoc — 
domeniu deosebit de important pen
tru accelerarea progresului tehnic în 
întreprinderile metalurgice.

Propria noastră experiență șl a 
unor institute cu care colaborăm

servelor în flux continuu, 5 utilaje 
pentru prelucrarea tablei, 3 utilaje 
pentru prelucrarea lemnului și al
tele ;

— vom trece la fabricația de se
rie a motoarelor cu explozie de 45 
C. P., realizînd simțitoare îmbună
tățiri constructive ;

— vom moderniza 3 utilaje de

COMITETUL REGIONAL GALAȚI
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
— --♦ ♦ o < =------- ■ —-

Institutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru construcții de 
mașini și utilaje electrotehnice 
(I.T.C.M.E.) și Uzinele metalurgice 
din Colibași, diferite fonte pentru 
segmenți. Rezultatele încercărilor de 
uzură, de stand și pe teren au răs
turnat vechea părere despre rolul 
formei grafitului, dovedindu-se că 
acest rol este minim și numai masa 
metalică de bază este determinantă 
la uzură. O comportare excepțio
nală în exploatare o au și seg- 
menții de fontă cu grafit nodular. 
Ca urmare a rezultatelor obținute 
în timpul experimentării, în uzina 
noastră s-a trecut la echiparea unui 
număr de tractoare cu segmenți 
sulfizați după metoda pusă la punct 
de I.T.C.M.E.—București, în vede
rea omologării acestora. Ce se cîș- 
tigă prin aceasta ? Calitatea, în 
primul rînd, se îmbunătățește, iar 
consumul specific de ulei scade 
simțitor.

Institutul de cercetări metalurgi
ce (I.C.E.M.) a sprijinit uzina prin 
efectuarea de studii care au contri
buit la elaborarea unei noi mărci 
de oțel aliat pe care îl folosim în 
acest an la fabricarea roților din
țate de mare solicitare. Studii efi
ciente s-au efectuat și în ce privește 
realizarea altor mărci noi de oțel. 
Anul trecut, institutul a elaborat, iar 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
s-a laminat, pentru uzinele de trac
toare, un oțel aliat pe care îl uti
lizăm cu bune rezultate la fabrica
rea axelor din spate ale tractoare
lor. încă din anul 1955, uzina noa
stră colaborează cu Institutul de 
mecanică aplicată al Academiei R.P. 
Romîne pentru introducerea roda
jului chimic al motoarelor, în locul 
rodajului mecanic. Aplicarea noii

CLUJ (eoretsp. „Satateil“). —
Cel 120 absolvenți ai Institutului Agronomic dir. Pe

tru Groza din Clu|, oare de curînd au trecut cu succes 
examenul de stat, au fost sărbătoriți sîmbătă seara 
de către studențl și cadrele didactice.

în cadrul festivității, voafoind in numele absolvenți
lor, ttnărul inginer agronom Miron Barabas a mul
țumit călduros partidului și guvernului pentru minu
natele condiții de viață și de învățătură pe care le-au 
avut in anii studenției. Bl a arătat că toți absolvenții 
vor pleca în gospodăriile colective în oare și-au 
efectuat practica, pentru a le sprijini în sporirea pro
ducției vegetale și animale, contribuind astfel la apll- 

-------------- - - icarea în viață a 
sarcinilor ,puse 
de cel de-al 
treilea Congres 
al P.M.R.

Noi colective își iau angajamente în întrecerea socialistă

O lu
ci fast organizata 

semn 
ne-

Țesături peste plan
Colectivul „Întreprinderilor pentru In

dustria de bumbac“ din Capitală își ia 
între altele următoarele angajamente :

— Vom da peste plan 12.000 kg. 
fire bumbac, ceea ce echivalează cu 
120.000 m.p. țesături ;

— Productivitatea muncii va creș
te cu 0,5 la sută față de sarcina pla
nificată ;

— Planul producției de țesături 
calitatea extra va fi depășit cu 1,5 
la sută, iar Ia fire calitatea „A” cu 
0,5 la sută ;

— Vom realiza 500.000 lei economii 
și 200.000 lei beneficii peste plan;

— Vom produce două suporturi 
noi pentru imprimat și 15 desene 
noi pentru imprimeuri în 75 poziții 
coloristice.

Pentru realizarea planului pe anul 
1962 și a angajamentelor luate, con
ducerea întreprinderii a stabilit un 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice în care sînt incluse propunerile 
făcute de muncitori, tehnicieni și in
gineri în urma dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1962 șl a Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste.

Trustul de foraj Pitești. Maistrul 
sondor Gh. Giurea și ajutorul de 
maistru Vasile Oprea, făcînd veriîi- 
carea unei turbine.

(Foto : Agerpres)

„Decada cadourilor“

peste 20.000 familii de colectiviști s-au mutat în casa 
noi. Oricine poate vedea cum satele cu gospodării co
lective mai vechi s-au dezvoltat din punct de vedere 
economic, social și cultural.

La obținerea acestor realizări au contribuit spriji
nul puternia acordat de stat prin credite și materiale, 
mașini agricole, îndrumare tehnică și organizatorică, 
activitatea neobosită, de zi cu zi, desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid, de sfaturile populare 
din regiune.

Realizările gospodăriilor colective existente au fost 
larg popularizate de organele și organizațiile de partid.

Lucrările consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști 
au fost urmărite cu viu interes și au avut un larg 
ecou, constituind un puternic îndemn pentru țăranii 
întovărășiți și cu gospodării individuale de a păși 
pe calea agriculturii socialiste.

In activitatea desfășurată pentru colectivizarea agri
culturii, deosebit de prețioase au fost ajutorul și în
drumarea permanentă primite din partea Comitetu
lui Central al partidului, a Biroului Politic. Oamenii 
muncii din regiunea Galați sînt adine recunoscători 
conducerii partidului pentru grija permanentă pe care 
o manifestă față de dezvoltarea continuă a regiunii 
și ridicarea nivelului lor de trai.

Minunate sînt perspectivele agriculturii în regiunea 
noastră. Cu puteri unite, țărănimea colectivistă va 
face să rodească și mai îmbelșugat cîmpiile regiunii, 
pe dealuri și costișe, pe terenurile neproductive acum 
vor crește vii și livezi. Va spori aportul regiunii 
noastre la asigurarea fondului central al statului, la 
aprovizionarea populației, vor crește veniturile și bu
năstarea colectiviștilor.

Comitetul regional de partid Galați asigură condu
cerea partidului că organele și organizațiile de partid 
vor munci fără preget pentru mobilizarea tuturor co
lectiviștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști 
în vederea consolidării și dezvoltării economice a. gos
podăriilor colective, creșterii continue a producției 
vegetale, în special de grîu și porumb, pentru crearea 
de puternice ferme de animale în toate gospodăriile 
colective. Vom traduce în viață indicațiile conducerii 
partidului de a îndruma țărănimea colectivistă pentru 
a-și uni gospodăriile colective mici în gospodării 
mari, puternice, capabile să folosească cu mai multă 
eficiență pămîntul, mijloacele materiale, forța de 
muncă a colectiviștilor, cadrele de specialiști de care 
dispun. Vom, ajuta organizațiile de partid și conduce
rile gospodăriilor colective să elaboreze pentru fiecare 
gospodărie în parte planuri de dezvoltare în perspec
tivă, care să permită lărgirea suprafețelor arabile, 
valorificarea deplină a tuturor posibilităților și resur
selor de sporire continuă a producției agricole.

Asigurăm conducerea partidului că nu vom precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru de desăvîrșire a construirii socialismului 
și de ridicare necontenită a nivelului de trai și de 
cultură al celor ce muncesc.

ristici superioare ;
— vom. extinde turnarea în co- 

chile la încă 30 repere din fontă și 
neferoase ;

— vom extinde forjarea în ma
trițe la încă cel puțin 20 repere ;

— vom extinde sudura automată 
cu 3.000 m.l. față de realizările 
anului 1961 ;

— vom proiecta și confecționa 
10 dispozitive universale care vor 
aduce o economie în valoare de 
138.000 lei;

{• Din angajamentele colectivului^ 
( Întreprinderii forestiere Moldo- j 
f vița j

( — Prin sporirea indicelui de u-j
f tilizaro a masei lemnoase vom j 
( da peste plan cantitatea de ) 
[ 520 m.c. lemn de lucru rășinoase J 
f și 180 m.c. lemn de lucru fag. j 
( Creșterea indicelui de utilizare j 
j- se va realiza prin îmbunătățirea ) 
( sortării masei lemnoase și intro- j 
ț ducerea mecanismelor la fazele J 
( fasonat și scos-apropiat ;
j — Vom realiza 2.050 m.c. buș- j 
( teni de rezonanță, față de 2.000 j 
[ m.c. planificat ;
j — Vom reduce pierderile de J 
( manipulare sub indicele planifi- j 
j cat, economisind prin aceasta o I 
[ cantitate de 560 m.c. rășinoase J 
f /i 105 m.c. fag ; j

— Printr-o mai bună folosire a j 
«uîajelor, mecanismelor și insta- j 

I lațiilor, indicii de utilizare pe j 
[ faze vor crește astfel : la iaza j 
(' doborît-secționat, de Ia 44 la j 
f sută, Ia 49 la sută ; la faza scos- j 
f apropiat, de la 20 Ia sută, la 24 j 
( la sută ;
( — Vom realiza 656 m.c. che-j
f rostea de calitate superioară j 
( peste plan în sectorul de indus- J 
[trializare, printr-o mai bună sor-j 
( tare a buștenilor pe categorii de ) 
( diametre și clase de calitate ; {
( — Vom reduce consumul spe- 1
( clfic la produse de cherestea râ- { 
(șlnoasâ, economisind o cantitate J 
} de 480 m.c. bușteni gater ;
[ — Planul producției globale șl j
f de mariă va fi depășit cu 1 la j 
f sută ;
( — Vom realiza economii su- I
; plimentare la prețul de cost în j 
f valoare de 171.000 lei și 174.400 J 
[ lei beneficii peste plan.

U* R. S> S> propune ca lucrările 
Comitetului pentru dezarmare 

să înceapă la cel mai înalt nivel

Directivele C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste pun în fața oa
menilor muncii din întreprinderile 
constructoare de mașini sarcina de 
a milita pentru . produse de înalt 
nivel calitativ prin ridicarea indici
lor tehnici-economici ai mașinilor, 
agregatelor și utilajelor, prin crește
rea durabilității și desăvîrșirea fini
sajelor acestora. In uzina noastră au 
fost concepute și realizate o serie de 
mașini-aigregat, s-au aplicat și ex
tins noi metode și procedee tehnolo
gice — forjarea prin extruziune, 
matrițarea de precizie, încălzirea pie
selor prin curenți de înaltă frec
vență etc. — care influențează mult 
asupra calității pieselor și suban- 
samblelor.

Experiența noastră arată că un 
rol important în ridicarea nivelului 
tehnic al., produselor îl are colabo
rarea uzinei cu institutele de cerce
tări științifice. Adeseori, oamenii de 
știință ne-au acordat un sprijin va
loros în rezolvarea unor probleme 
tehnice care, prin complexitatea lor, 
depășeau posibilitățile uzinei. Bu
năoară, centrul de cercetări meta
lurgice al Academiei R.P. Romîne a 
studiat în uzină și în laboratoarele 
sale cpmportarea diferitelor fonte 
brute la retopirea lor în cubilou. 
Cu acest prilej, s-a stabilit că fonta 
brută primită de la uzinele „Victo- 
ria"-Calan prezenta abateri în ç« 
privește calitatea. Pe baza cercetă
rilor s-a redactat o normă în' com
pletarea standardului care prescrie 
conținutul de gazé din fontă, volu
mul retasurii și mărimea lamelor 
de grafit.

Uneorj, la efectuarea cercetărilor 
participă și alte uzine. Astfel, ace
lași centru de cercetări a studiat 
în colaborare cu uzina noastră, cu

Secția comercială a Sfatu
lui popular al Capitalei ' a 
luat măsuri ca între 26 fe
bruarie și 8 martie a.c. să 
se organizeze „Decada ca
dourilor”. Cu acest prilej, 
magazinele de produse In
dustriale din străzile Lips
cani nr. 68, Academiei nr. 1, 
Doamnei nr. 5, Victoriei nr. 
56, bd. N.. Bălcescu nr. 36, 
bd. Magheru nr. 35 și alte
le, vor (desface pachete cu 
cadouri, cuprinzînd : articole

Mi- 
crea- 

Colecti- 
„G. I. Nottara“ a în

apoi piesa „Vlaicu 
prezentată într-o nouă mon- 

Șahighian, 
și sceno-

Hotărîți să îndeplinească și să depășească sarcinile de producție 
pe acest an, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Uzinele mecanice 
■Timișoara și-au luat, în cadrul unei însuflețite adunări, noi angaja
mente în întrecerea socialistă. Aceste angajamente, luate pe baza Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, prevăd, printre altele :
— depășirea planului Ia produc

ția globală, prin realizarea de pro
duse peste plan în valoare de 
5.000.000 Iei ;

— depășirea planului la produc- 
ția-marfă cu 3.000.000 lei ;

— creșterea productivității mun
cii pe cap de salariat cu 0,7 la sută, 
față de sarcina planificată ; ----- -----------

— reducerea prețului de cost la prelucrare mecanică și un agregat
producția marfă comparabilă prin în vederea- obținerii unor caracte- 
realizarea de economii suplimenta- --J -
re în valoare de 500.000 lei ;

— realizarea, peste plan a unul 
beneficiu de 600.000 lei.

în domeniul îmbunătățirii calită
ții, colectivul și-a luat următoarele 
angajamente :

— vom însuși, în cursul anului 
1962, la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate, fabricația următoarelor 
produse : două tipuri macarale- 
turn, două tipuri vinciuri navale, 
două linii pentru prepararea con-

Modernizarea fabricii 
de mobilă „23 August“ 

din Tg« Mureș
La fabrica de mobilă „23 August“’ 

din Tg. Mureș a fost dată recent în 
funcțiune o nouă secție. Tot aici se 
găsește în curs de construcție o 
termocentrală care va asigura abu
rul necesar unităților fabricii.

De curînd au început o serie de 
lucrări importante în vederea lăr
girii și modernizării în continuare a 
acestei mari unități. Se va construi 
o nouă hală de fabricație și vor.fi 
dezvoltate unele din secțiile exis
tente.

în vederea îmbunătățirii calității 
mobilei se vor introduce procedee 
moderne de lustruire (cu nitrolac și 
pali es teri).

în urma executării acestor lu
crări, capacitatea de producție a 
fabricii „23 August“ din Tg. Mureș 
va ajunge la 55.000 garnituri de 
mobilă pe an, iar calitatea produ
selor se va îmbunătăți simțitor.

(Agerpres)

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS. După cum s-a mai anunțat, Ia 14 
martie la Geneva își va începe lucrările Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare.

într-un mesaj adresat de N. S. Hrușciov guvernelor tuturor țărilor 
participante la lucrările comitetului se face propunerea ca aceste lu
crări să înceapă „Ia cel mai înalt nivel, cu participarea șefilor de gu
verne sau de state“.

(7n pag. IV-a textul integral al mesajului adresat de 
N. S. Hrușciov lui J. Kennedy și H. Macmillan).

COMITETULUI CENTRAL 
TOVARĂȘULUI

Comitetul regional Galați al Partidului 
Romîn raportează cu deosebită bucurie 
cu consecvență linia politică marxist-leninistă a parti
dului de construire a socialismului la sate, a îndepli
nit sarcina trasată de Congresul al III-lea privind 
colectivizarea agriculturii în regiunea noastră.

Urmînd cu încredere îndemnul partidului, un număr 
de 197.625 familii țărănești, adică 99,42 la sută din 
totalul familiilor din zona colectivizabilă, s-au unit în 
432 gospodării colective.

In prezent, din totalul suprafeței agricole a regiunii 
de 911.899 ha., din care 36.600 ha. — în zona de mun
te, 311.600 ha. aparțin sectorului socialist de stat, iar 
gospodăriile colective dețin peste 560.000 ha., reve
nind în medie pe o gospodărie colectivă circa 1.300 
hectare.

încheierea colectivizării agriculturii în regiunea 
noastră arată încrederea maselor largi ale țărănimii în 
politica înțeleaptă a partidului, hotărîrea lor ne
strămutată de a înfăptui, umăr la umăr cu clasa mun
citoare, măreața sarcină a desăvîrșirii construcției so
cialismului în scumpa noastră patrie.

Un rol deosebit în încheierea procesului colectivi
zării agriculturii l-a avut exemplul viu, convingător 
al gospodăriilor colective fruntașe, care au exercitat 
o puternică atracție în rîndul țăranilor întovărășiți 
și cu gospodărie individuală. Realizările gospodăriilor 
colective fruntașe dovedesc cită dreptate are partidul 
nostru cînd arată țărănimii că gospodăria colectivi 
este singura cale a sporirii producției agricole și a 
ridicării nivelului ei de trai material și cultural. Un 
exemplu îl reprezintă producțiile de porumb obținute 
anul trecut. 152 gospodării colective din regiunea 
noastră au obținut producții de 2.500—3.500 kg. po
rumb boabe la hectar, iar gospodăriile colective din 
raionul Făurei au realizat în medie de pe întreaga 
suprafață de peste 48.000 ha. cultivată cu porumb o 
producție de circa 3100 kg. boabe la hectar. In medie pe 
regiune gospodăriile colective au obținut 2445 kg. po
rumb boabe la ha. Cu toate condițiile climatice nefavo
rabile, gospodăriile colective au obținut în medie pe 
regiune aproape 1400 kg. grîu la hectar, ‘cu peste 400 
kg. mai mult decît întovărășirile și gospodăriile in
dividuale.

Și în dezvoltarea creșterii animalelor gospodăriile 
colective au obținut realizări însemnate. In 1961, nu
mărul animalelor proprietate obștească a crescut cu 
peste 31.000 taurine, din care peste 11.000 vaci și ju- 
ninci, cu peste 45.000 porcine și peste 55.000 de ovine. 
Obținînd producții mari de cereale, lapte, carne 
etc: gospodăriile colective au putut vinde statului can
tități mari de produse vegetale și animale, realizînd 
astfel venituri însemnate. 225 gospodării colective au 
devenit milionare și multimilionare.

Toate acestea au dus la creșterea cîștigurilor colec
tiviștilor. Valoarea zilei-muncă la gospodării colecti
ve ca cele din Țifești, Plopu, însurăței, Jariștea și al
tele a depășit 40 de lei ; gospodăriile colective din 
raionul Focșani au împărțit in medie pentru fiecare 
zi-muncă produse șl bani în valoare de '38 lei. Obți
nînd venituri sporite, colectiviștii își construiesc case, 
cumpără mobilă, aparate dç radio, biciclete, motoci
clete, duc un trai îmbelșugat. Numai în ultimii 2 ani

Aspect de la adunarea care a avut loc la uzinele metalurgice 
„Tudor Vladimirescu" din Capitală, ou prilejul luării angajamente
lor în întrecere. (Foto : R. Costln)

COSMONAUTUL IURI GAGARIN 
a sosit la 12 februarie la Atena. 
Populația din capitala Greciei a fă
cut o primire călduroasă cosmo
nautului sovietic. Un zid viu format 
din zeci de mii de oameni se întin
dea de-a lungul drumului străbătut 
de I. Gagarin. Mulțimea scanda : 
„Gagarin“, „Pace", „Prietenie''. In 
seara aceleiași zile, Gagarin a fost 
primit de primul ministru Kara
manlis.

Spectacol festiv 
cu piesa „Vlaicu Vodă“
La 12 februarie s-a împlinit un 

veac de la nașterea scriitorului 
Alexandru Davilla. Cu acest prilej 
Teatrul „C. I. Nottara“ a prezentat 
luni seara un spectacol festiv cu 
cunoscuta sa dramă istorică „Vlai
cu Vodă“, care se joacă a 
oară pe scena acestui teatru.

înainte de spectacol, acad, 
hail Ralea a evocat figura și 
ția lui Alexandru Davilla, 
vul Teatrului 
terpretat 
Vodă' 
tare în regia lui Ion 
maeștrii emerit al artei, 
grafia lui Traian Cornescu, artist 
emerit, avînd în rolul titular pe 
artistul poporului George Vraca.

(Agerpres)
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Experiența înaintată

Cum amilsporit producția 
dît carne de porc

GosPodăriă agricolă âS‘îSiat:;.t3Wtașl a kg. cît « fost -planülocrt. Poroll puși la în- 
dezvMiat; tamută creșteriL:.:aîiiînttte!jj3țx ;șl tft- gtfășat eint ținuți pe loturi separate. Furaja- 
spocial sectorul:;porcin. Eî.eg.țixu4;;â»;.;pprcl a 
crescut an de.-.a»;.; ajungthdr^in^Tirezent la 
13.500 capete.

Anul trecut^ gospodăria ,'a 'dfip.ășit; planul 
de producție la toți Indicii. Astfel s-au ob
ținut : un număr de 17.850 purcei, din care 
2.000 peste plan. Această -depășire a făcut 

pentru'-ingrășare , șl prăsilă șl șă-poală' livra 
pesteLSOO tone carne-'âe po.icțji^ălii^'tSxîe 100 
de tone peste pl'ah-'iià.Càs.embjiéâ,?' s-au dat 
peste^lan altor.'goa.p0âaîÂ..der<tâ!t-)j(t.WBPO- 
dării ;golective 2.00._teăp'S.te ' Hh5il.é.t ;p.o,r.diùjpen- 
tru prăsilă și ppșjișr^.^QO.' jpeRțrte;!^

în Sfele ce urînectz'ă:''Vi'l»âCS&7âttiâ£d<iîteva ' t
din rffiktedeie. ftloeltr •aétÂttmui.Wne-' ra “unpitor, înaecere care a constituit un 
rea ujțpr rezultate •

La lïfoi s-a. dat tei'.ffiàM^iafSilie-pïeàôtirii 
reproducătorilof peÂtru'rixiQiităîi. cäsiä;^' s-a 
reftec^ ' f^orăbiJC'£ffiJ&^^X^feir.t!tiJÎWru- 
lui de purcei, ca și asupra vitalității lor. 
Hrănirea rațională--șl plimbarea"zilnică în 
aer liber și la soare au contribuit la obține
rea unui număr de 10-pUrcei de fiecare scroa
fă la o tătare. în total anul trecut s-au rea
lizat de la fiecare Scroafă cîte două fătări.

Noi am organizat în așa fel monta scroa
felor incit să folosim la maximum boxele 
din maternități,- deoarece acestea rămîneau 
libere în lunile iunie—iulie. Pentru a utiliza 
boxele și în aceste luni, am organizat monta 
la scrofițele de prăsilă în luna februarie, 
care au fătat în luna iunie.

Scroafele gestaute primesc o îngrijire șl 
hrănire rațională,' âîht ferite de aglomerări, 
se dă o atenție deosebită pregătirii furaje
lor. Datorită bunei - organizări a montei, 
fătarea scroafelor se face pe grupe cît mai 
mari. Aceasta ne dă posibilitatea să luăm 
toate 'măsurile în vederea fătărilo.r. Munci-1 
torii cei mai destoinici dau toate iiigrljirite 
necesare. Această măsură, alături de îngriji
rea ce se dă purceilor după naștere (hră
nire, curățenie, obișnulrea purceilor să con
sume furaje concentrate șî minerale) au fă
cut ca -pierderile la purceii sugari să fie sub 
3 la sută. Scroafele cu purcel mici sînt hră
nite in padocuri chiar dta/prima zl a fătărli.

Datorită măsurilor luate, gospodăria a ob
ținut de la porch puși laț îngrășat un spor 
zilnic in greutate de 0,535 kg. fată de 0,480

rea-lor se lace atît ou furaje uscate cît șl 
öü furaje umede.

•Rezultatele obținute de gospodăria noastră 
Se datoresc în primul rlnd faptului că ne-am 
ocupat îndeaproape de ridicarea nivelului 
profesional al lucrătorilor din acest sector, de 

__  r__ ________ _______ _ ____ permanentizarea lor la locul de muncă. Dăm 
ca gospodăria să aibă materialul necesar . o mare atenție cercurilor profesionale zoo- 

1 ‘__________________________________ tehnice. Nid un muncitor care lucrează in
sectorul porcin nu lipsește de la aceste 
cercuri, în prezent, la noi se țin cu regula
ritate cursuri zootehnice, de două ori pe săp- 
tămină. Sub, îndrumarea organizației de 
partid, comitetul sindical a organizat între- 
.cerea socialistă între brigăzi, precum și în-

factor mobilizator în îndeplinirea șl depășh 
. rea planului de producție. întrecerea socia
listă s-a desfășurat pe. obiective concrete, ca ■ 
creșterea prolificității, a sporului în greutate, 
reducerea mortaliiăjilo-r șl scăderea consumu
lui de unități nutritive pe unitatea de produs, 
Fruntași în întrecerea socialistă sînt tovară- 

' șii Stări' V. Anghél, Gare obține un spor zil
nic de 0,655 kg. la tineretul în greutate de 
peste 30 kg., Gavrilă Mihai, Dobre Ștefan, 
Florea Dănuț și Ciuraru Gheorghe.

Pentru anul acesta gospodăria are în plan 
să obțină 22.830 purcei și 1.371 tone carne 
de porc. Față de posibilitățile noastre și fi
nind seama de experiența 'muncitorilor și 
tehnicienilor din gospodărie, ne-ăm angajat 
să obținem 24.500 purcei și să livrăm statu
lui 1.500 tone carne de porc. Consiliul gos
podăriei, sub îndrumarea organizației de 
'partid, a luat măsuri penthu cteărea con
dițiilor tehnico-materlale necesare înde
plinirii' angajamentului luăt. Astfel am a- 
slgurat materialul de prăsilă necesar, arh 
luat măsuri pentru construirea taberelor de 
vară și ani asigurat baza furajeră. Organi
zația de partid a controlat îndeaproape fe
lul cum-indioii de plan au fost defalcați pe 
brigăzi și muncitori, cu care ocazie s-a or
ganizat și întrecerea Socialistă pe anul aces
ta. Folosind experiența cîștigată vom spori 
și mai mult producția de carne de porc, con
tribuind astfel la o mai bună aprovizionare 
a populației.

GHEORGHE NAVREA 
Inginer zootehnist la G.A.S. Călărași

miezul

Maxim Gorki :

Recolta de legume timpurii 
se hotărăște din răsadnițe

Comuna Dorobanți este 
așezată la 25 km. de orașul 
Arad. Condițiile naturale 
permit ca pe lingă cereale 
Să dezvoltăm și cultura 
plantelor tehnice și a legu
melor. în ultimii ani, su
prafețele cultivate cu legu
me au crescut de la 5 ha 
în 1956 la 34 ha în 1961. 
Noi ne-am 
dezvoltarea 
pentru că legumicultura 
este o ramură de producție 
aducătoare de mari ve
nituri.

Experiența noastră arată 
că hotărîtor pentru obține
rea unei producții de legu
me timpurii este aplicarea 
regulilor agrotehnice încă 
de la producerea răsaduri- ■ 
lor. Gospodăria noastră ob
ține roșii și varză îtică în 
luna iunie, lar conopidă în 
luna mai. Iată cum proce
dăm. încă din iarnă dăm 
cea mai mare atenție pro
ducerii răsadurilor necesa
re. Răsadnițele le-am ame
najat nu departe de cen
trul gospodăriei împrej- 
muindu-lé cu gard ■■ de 
sorg pentru a fi adăpostite 
de vînturi. PehtrU acoperi
rea răsadnițelor noi folo
sim rogojini făcute dih 
paie de Secară. Ele ău a- 
vantajul că țin mai multă 
căldură și în același timp 
Sînt mult mai ieftine. La 
roșii lucrările pentru ame
najarea de răsadnițe încep, 
la mijlocul lunii ianuarie. 
Semănatul avem grijă ‘Sa
se facă cît mai uniform., 
în aceșt scop ,am cîntărit 
cîte 5—6 grame sămînță 
pentru fiecare fereastră. 
Sămînța am pus-o înțt-un 
pachețel și apoi am semă
nat-o prin împrăștiere. 
Pînă la răsărire, am asigu
rat o temperatură de 20 
grade ziua și i2—13- noap
tea. După răsărire am scă-, 
zut temperatura pentru ca, 
plantele să se, călească. Fo
losind acést regim de țem- 
peratură, plantele au înflo
rit mal repede și au fost 
mai bogate în primele roa
de. Repicatul s-â- făcut în
tre 3 și 22 martie în ghivece 
nutritive asigUfîndU-le o 
temperatură mai ridicată :

tertoa de 
potfti de ia GA.S, 
Călărași

4.600 litri lapte pe cap de vacă 
furajată

tic nu ■ ■puteau intra un nUmăr mai ' 
mare de animale. <

. Un alt factor pe care l-am Consi
derat important a fost îngrijirea a-. 
tentă cu respectarea regulilor zoo
tehnice înaintate. Pe baza planului 
de montă și fătări -întocmit' pentru 
fiecare vacă în parte, am reușit să 
obțin numărul de viței' prevăzut. In 
gospodăria noastră s-a organizat în- 
săimînțarea artificială a-.Vacilor.

. O însemnătate, deosebiță au mă- ■ 
Șurile organizatorice luate în cadrul 
gospodăriei pentru asigurarea în 
permanență a furajelor necesare. 
Totodată là noi se desfășoară între
cerea socialistă între mulgători, iar 
rezultatele' le urmărim zilnic prin 
completarea graficului. In fiecare 
tin, am urmat .cursurile zootehnice

Gospodăria noastră are un sector 
zootehnic dezvoltat-, care cuprinde 
1074 taurine din. care 447 vaci. An 
de an gospodăria a obținut rezulta
te frumoase, atît în ceea ce. priveș
te producția de lapte, cît și în creș
terea tineretului taurin. Ca mulgă
toare là brigada l-a de Vaci am cău
tat să respect o serie de reguli de 
care m-am Convins‘ practic că mă 
ajută să măresc producția la cele -13 
vaci pe care le. îngrijesc.

Astfel, preocuparea mea principa
lă a fost furajarea. rațională a va
cilor, îngrijirea lor cu atenție: Pen
tru perioada de iarnă folosesc
rații dé hrană calculate de: specia
liști și în care intră nutrețuri însi- 
lozate,' fîn de leguminoase,' amestec 
de utiiieli, calciu fiirajer. Trebuie să ' - . , ■ , , ■
arăt că la cele 13 vaci-fac b furaja-- organizate în cadrul gospodăriei 
re individuală, ținând cont de pro- am mvațat o serie de meto- -.
ducția vacii, de greutate și de , .de înaintate pe carele aplic cu toa- 
particularitățile fiecăreia din ele, 
cum ar fi pofta de mîncare, furaje
le preferate. Apa necesară se asi
gură prifi, àcfâjigtôri automate. Un 
lucru deosebitele important-și de 
care am ținut FețWtliL. este asigura
rea unui .program de grajd după ce
rințele animalelor și respectarea lui 
întocmai. Prin aceasta văcite se 0- 
biș.nuiesc Cu ore fixe, formîndu-le 
astfel reflexe condiționate.

în timpul verii am organizat la 
două grupe de vaci .păȘutiâtul sepa
rat, folosind în aCsăîX-feX tâjttte por
țiunile de pășune üddë îm rhod prăc~.

■ -  ----- -—-o*o—
PenWC^^Äul^lß

Pregătirile pehlrti se- si-au luat măsuri pen- ;;$é Confecții pefitrii pri- 
zoniil de primăvară au tru realizareg unei eo- măvară și -Vată, dm 
început âliUț acesta îh lecții de modele càre va “eàfë r22 vor fi cti -fftb-

éülüi Ultimele efââțli. L,_. _____
âlé mâiștrildr cbôpèra- lé Vot fi prezentate pü- 
töri. Această feoledțle 
cuprinde 150 modele noi

tă convingerea. Iată și rezulta
tele pe care le-am obținut anul tre
cut. Am avut planificat să obțin de 
la cele 13 vaci o producție de 46.000 
litri lapte și am obținut aproape 
50.000 litri, realizînd astfel o pro
ducție medie de 4600 litri lapte pe 
cap de Vacă furajată.

Sînt hotărîtă Ca împreună cu cei
lalți mulgători din gospodărie să 
lupt mai departe pentru mărirea 
producției de lapte și reducerea pre
țului de cost.

IOANA IONIȚA 
mulgătoare la G.A.S. Răsvad 

regiunea Ploiești

cooperativele .meșteșu
gărești dih f&iïiüra ödti- 
fecții ä'.e&pitätei.. mai 
devreme cà deobicèt.

din Macea. Folosirea aces
tei metode nă-a ajutat să 
obținem o producție mal 
timpurie cu circa două luni, 
Plantarea roșiilor în cîmp 
s-a făcut la sfîrșitul lunii 
aprilie, iar în cursul Vege
tației în afară de prașile 
s-au aplicat cîrnitul șl ciu
pitul, lucrări care de ase
menea fac să se obțină 
producții mai timpurii. Re
coltatul roșiilor a început 
în a doua jumătate â lunii 
iunlș.

Foarte timpuriu obținem 
și conopida. Producerea ră
sadului începe prin înșa- 
ttlînțâreâ în cutii care sînt 
ținute în răsadnițe. între 
22—28 februarie 1961 s-a 

1 făcut replcatul în ghivece 
nutritive și ghivece de pă- 
mîht arș. Éle au fost ținute 
în răsadnițe cu un strat de 
bălegar de numai 20 cm. 
întrucit Se știe că răsadul 
de Conopidă rezistă la o 
temperatură destul de scă
zută — chiar sub 0 grade. 
Tocmai de aceea, plantatul 
l-am făcut la 2 aprilie cînd 
pămîntul avea o tempera
tură de 6 grade. Am dat 
două prașile iar pe data dé 
12 mai s-a și început recol
tatul obținînd il.320 kg. 
conopidă la ha. Tot pe a- 
cest teren s-a cultivat în 
cultură dublă conopidă de 
toamnă din solul „bulgări 
de zăpadă". •

O cultură care aduce 
mari venituri este și arde
iul iute cultivat în răsad
nițe. Semănatul s-a făcut 
la 1 decembrie, folosind 
semințe încolțite lat repi- 

• catul la 5 ianuarie. Spre 
deosebire de alte plante, aci 
trebuie să se mehțină o 
temperatură mai ridicată.

Obținerea unor legume 
timpurii și valorificarea lor 
pe bază de contract au fă
cut ca gospodăria noastră 
să realizeze din valorifica
rea legumelor aproape 1 
tailion de lei.

■ în planul de producție pe 
acest an s-a prevăzut mă
rirea suprafețelor cultivate 
cu roșii timpurii la 50 ha. 
cu conopidă timpurie la 10 

!ha, conopidă de toamnă 10 
. I ha- lar ardei gras 5 ha. De 

22—25 shade nenteu a fte ' aceste suprafețe am pre- zz—zo graae, pentru oâ
prindë rnai biné și triai re-“'i-văzut să obținem un venit
■ «-X L, , \de peste 2 milioane'de lei.'
pë±;x,.Fôl°slrea_ 'Ne vom strădui Să Reali

zăm producții mari la hec
tar și cît mai timpurii pen
tru a ne putea respecta 
çontractelé îhbheiâte și a 
âțjori astfel șl veniturile 
gospodăriei noastre.

ANTON SANDA 
președintele G.A.Ç. Doro

banți, regiunea Banat

nutritive face ca la planta
re fădăcihile să păstreze 
nevătămate și să sé cree
ze plantelor Ö rezervă 
necesară de hrăhă pe o 
durâtă, mal lungă. Ghi- 
vecele nutritive 16 fa
cem în gospodărie cu aju
torul unei prese construite 
dtipă modelul colectiviștilor

La școalaLtt școala medie de muzica 
ni. 1 din București, numeroși fii 
ai oamenilor muncii, odată cil 
învățătura fac primii pași pe 
drumul artei. In fotografie : eleva 
Gabriela tirsan, din clasa VllI-a, 
fiica unor colectiviști din regiu
nea București, în timpul unei lec
ții practice la instrumentele cu 
coarde.

(Foto : R. Costin)

Concurs de proiecte pentru 
Unități de mic detaliu

Unitățile .comerciale de mic deta
liu, — chioșcuri, tonete, mijloace 
mobile de stradă etc. — aü o mare 
importanță'.pentfu buna servire a 
populației eu obiecte mărunte strict 
necesare, où răcoritoare, dulciuri etc., 
mai ales în perioada primăvară- 
vară-toamnă. Judicioasa lor ampla
sare, felul cum sînt construite, colo
ritul, modul de prezentare a mărfu
rilor pot contribui la înfrumusețarea 
aspectului urbanistic înconjurător.

In Vederea realizării unor tipuri 
corespunzătoare de asemenea unități 
Ministerul Comerțului a organizat 
un concurs pentru cfeșrea celor mai 
bune proiecte, concurs ce se încheie 
Ia sfîrșitul acestei luni. Participan- 
ții vor trimite proiecte de unități 
ca chioșcuri, tonete, cărucioare etc., 
pentru desfacerea de răcoritoare, 
dulciuri, legumé-fructe proasnețe, 
produse industriale, produse alimen
tare șl de panificație.

Grädlnifs sezoniere 
pentrtl dopHI htflöf

în regiunea Banat se organizează 
tn acest tin pe lingă gospodăriile a- 
gricoië côlebtivë 3oo de grăduiițe se- 
zbniëfêr dhdë; liör fi îțiUrijiți iri ÿê- 
rioddâ 'ffiuhciiör äötlööld £f,5ÖÖ dë cd- 
pu. Wdfitatètt?. öbsiiödäfiiiör ad și > 
începàf am'ëfltijàrea grădinițelor <- 
cbrriplëtbféâ :. àèêStôra dit mobilier, 
lénjêflë, jiicării etc

(Àgërprés)

ta tăcut, care nu se înflăcărează și 
oare ride toarte rar, îșl trăd- r 
Vidul. „Istoria unui suflet gol" e 
titlul la care s-a gîndit Gorki.

Incapabil să iubească și sé - s 
zbată cU adevărat pentru o Cdiză, 
sensibil doar la ceea ce îi atin'gp 

! vanitatea și comoditatea, Samghin 
Gre o mare capacitate de a trăi în 
situații moral incerte. în copilărie 
își retrage miiia de care se agăjdSe 
un coleg de joacă, gata să 
înece. Pentru a scăpa de 
mușcare, azvîrle amintirea 
vag și incertitudine : „Dar a 
oare vreun băiat ? Poate nici ... 
foști". Vagul, atmosfera călduță în 
aburii cărora ațipește conștiința e 

mediul lui cel mai 
prielnic. De a- 
ceea, la început, 
refuză trădarea fă
țișă, se simte chiar 
indignat oind ofi
țerul de jandarmi 
ii propune să 

devină informator. Dar după o vțe- 
the îl Vedem amantul unei ferrte1 
po care faptele o indică a fi agr 
ta Ohranei, Compromisul mol 
stăpinește relațiile lui cU femeile,' 
cu familia, cu vechi cunoecuți. Nu cu 
prietenii: Sanghiri n-ăre prieteni.

în împrejurări calme, Klim Sam
ghin ar fi rămds poate la masca lui 
amabilă. Dar confruntată cU împre
jurările revoluționare, capacitatea 
de a se înșela și de a înșela devi
ne neputincioasă. E foarte carac
teristic pehtrU această mare carte 
că drumurile personajelor, modifi
cările de caracter se proiectează 
pe ecranul istoriei, se explică prin 
isteria maselor. E o trăsătură pro
prie realismului socialist, în aceeași 
măsură cu puterea de a exprima ■ 
contradicțiile de clasă în toată as
primea Și complexliàtea lor, sau de 
a discerne sensul devenirii sociale.- 
Revoluția precipită schimbările, 
clarifică și apropie conștiințe 
dinsiite, deStidmă iluziile șl trans
formă pe cel care au cochetat cu 
ufi soi de socialism trandafiriu în 
apărători îndîrjiți ai burgheziei.

Klim Sdtaghin, pe care întîmplarea 
l-a făcut să-i ajute pe revoluționari 
— avînd mereu sentimentul că 
n-are ce căuta printre ei — ajunge 
în timpul războiului coleg cu ca
detul Stfdtonov în propaganda pe 
front. Ura luî s-a concentrat împo
triva -bolșevismului. Orgoliosul in- ■■ 

tUalului burghez. divldualist e gata să lustruiască
Gorki a întruchipat în Samghin cizmele ofițerilor beți, asistă la asa- 

tot ceea ce a detestat în psihologia sinatea iinui vechi cunoscut de că- 
inieleotualului Individualist, care e tre Un ofițer și se grăbește să-l asl- 
conVins că el é »sarea pămîntulul“, , ' ’ ’ J‘ ‘ ‘
înșelîridu-se pe- sine și pe alții cu 
fraze, în stare dé orlae compromis 
și, pînă la urmă, trădînd.

Péteonajiil ê tăiirit .cu mijloacele 
until maté anăllsl. Samghin n-are ni- 
thic .din .îhfăftșărÂa sifriblițicată a ti- 
țitli tiâdăfbt dé hielddramă. Egocen
trismul șl comoditatea' slnt .cheia ă- 
ëêëtüi pêfsôôâj -ôete'zÆilh: llnitfteä,- și 
teii^îW’.ihb dă . Atîîbța ïfazlà 'rorț^i. 
Daf; privit lââ&effltttețpl»;'. omul' ctc&z-

(Urmare din pag. I-a)

Cercetarea științifică -

Mai sînt și. alte probleme tehnice 
importante care ar putea fi studia
te de institutele de cercetări. De 
pildă, uzina noastră are nevoie de 
rășini termoreactive ieftine. Obține
rea unor astfel de rășini àr pérmitë 
hü numai folosirea de lianți cores
punzători în turnătorie, ci și extin
derea largă a turnării în forhie-COji, 
factori care pot aSigUfa o îmbună
tățire-simțitoare a calității pieselor. 
Institutul de cercetări chițhlce ar 
trebui să studieze nu numai această 
problemă, ci și procedeul placării 
nisipurilor cu silicat de sodiu și 
substanțe organice (zahăr, melasă 
etc.) care ar Ușura mUlt Condițiile 
de muncă la niiezuire, turnate și 
desbätefe, ar reduce ptețul de cost 
al pieselor turnate.

îh domehiui organizării Și efec
tuării lUefăriiot Științifice se mani
festa îdcă Uhële deficiențe, 0 sëtié 
de studii și cercetări fiind tă
răgănate o perioadă inadmisibil de 
îndelungată, doiectivul uzinei noa
stre nu se poate împăca cu faptul 
că, de pildă. Consumul de dextrină 
este mai mare cu 25—30 la sută față 
de prescripțiile tehnologice, dih cau
za calității slabe Și inconstante a 
réziriei. Noi am cerut încă dih ähül 
1957 sprijinul Institutului de cer
cetări alimentare, pentru a stabili 
o soluție tehnică corespunzătoa
re. Timp de doi ani institu
tul a efectuat tin studiü, dar 
neconcludent și fără rezultate prac-

»Viața lui Klim Samghin* apărută 
de aurind întf-ô nouă - ediție lomî- 
neaBcă e una dintre cărțile de sea
mă ale litetaturll mondiale din pri
ma jumătate de secol. Ea marchea 
zâ Uh moment important în opera 
lui Gorki, a cărei încununare o re
prezintă prin cuprinderea socială și 
prin perspectiva superioară. Odată 
cu primele formulări teoretice asupra 
realismului socialist fri artă, Gorki 
ă cteat romanul în care această 
metodă 8e adlrana cU diversitatea 
vieții șl cu puterea superioară de 
înțelegere și explicație a marxi-sm- 
leninismului.

Semnele noii metode se iviseră 
mai de mult în scrisul Iul Gorki, 
încă din 1902 pie
sa „Micii bur
ghezi" a dat via
ță unul nou tip 
de personaj ■ — 
Nil, muncitorul 
conștient ale că
rui cuvinte șl 
acte forme sparg 
cedă a micilor burghezi, în timp 
ce romanul „Mama" este considerat 
ca actul de naștere al realismului 
socialist.

înnoirea în tematică și perspec
tivă artistică e înfăptuită in „Viața 
lui Klim Samghiii” cu mijloacele 
vaste ale roman,ulul-cronică. Sub
titlul cărții este : „40 de ani“. Se 
perindă prin roman faptele unei pe
rioade de Cotitură din istoria Rusiei 
șl a lumii, așa cum le trăiește Klim ■ 
Samghin. Sînt anii Cîiid hătodnicii 
pregăteau execuția lui Alexandru 
II, apoi perioada de lichidare ideo
logică a narodnicismului, închega
rea partidului soclttl-democrat, lup
ta bolșevicilor împotriva menșevis- 
rriului, baricadele primei revo
luții ruse, haosul . idéologie în 
căre s-au inecdt intelectualii bur
ghezi în timpul terorii stolîpiniste, 
războiul, anul 1917. i

Cele citeva sute . de perso
naje șl întreaga desfășurare a ro
manului Sé concentrează în jurul 
unul singur personaj, urmărit a- 
pröape pagină cu pagină.- în. opozi
ție cu el sînt înfățișate forțele 
care în acești 40 de ani au 
condus masele spre triumful re
voluției. Apar de-a lungul romanu
lui mal multe figuri de bolșevici — 
în munca ilegală, pe baricadele din 
1905. Prin intermediul lui Klim Sam- 
ghim, Gorki face procestil fnteîéc- 
tUalului burghez.

gure pe asasin de discreția lui.
„Viața lui Klim Samghin11 nu e nu

mai un deosebit document artlstio 
despre o perioadă crucială a isto
riei. Cărțile de o asemenea amploa
re dau implicit răspuns dezbateri
lor literare, condamnă erorile și re
zolvările slrnrpilstéi. Pentru., cititori 
sau scriitori, lecția lui Kiitn Sainghin 
îșl păstrează neștirbită prospeți
mea. Z

' ■ ■ - SrLVÎAN IÖSIFESCU

seril (16; 18; 20). CER SENIN : Aurel 
Vlaicu (15,30; 18; 20,30). CINTECUL PO
RUMBIȚEI CENUȘII : B. Delavrancea 
(19; 18; 20).

în turneu
DEVA (core 

■.uScîntëii“). — rjm 
■ipetivui ' teatütiltii 
rife stăț din Vâiêâ 
Jililuf îiîtfëpiTtldë, 
îheëjiîhd de / du- 
ffliflfëâ; un nölt 
turneu prin cen
trele muncitorești 
ale regiunii Hits 
nedoara cu piesa 
uDoi medici11 de 
Hans Pfeiffer,

Piesa, pusă pen
tru primă dată în 
scenă îa Petroșani, 
a fost prezentată 
nu de mult în 
premieră pe țară 
în Valea Jiului. 
Primul spectacol 
al turneului a fost 
prezentat în fa
ță siderurgiștilor 
și constructorilor 
hunedoreni.

rilor dih întreprinderile construc
toare de inaȘihi pentru ridicarea ni
velului tehnie ai preduseior.

Colectivul uzinei noastre, dezvol- 
tînd colaborarea cu institutele de 
cercetări, cu oamenii de știință, va 
depune în acest an eforturi sporite 
pentru aplicarea unor soluții, meto
de și procedee tehnologice înaintate, 
aducînd astfel împreună o contri
buție tot mai mare la ridicarea ni
velului tehnic al producției, la în
deplinirea exemplară . a sarcinilor 
trasate de partid.

dovedește că apropierea științei dé 
viață afe o mare importanță atît 
pentru dezvoltarea științei, cît și 
pentru, grăbirea progresului tehnic. 
Acum, cînd ne concentrăm efortu
rile pentru înfăptuirea sarcinii tra
sate de partid, de a introduce și fo
losi pe scară largă tehnica înaintată, 
este necesar să dezvoltăm pe toate 
căile colaborarea uzinei cu institu
tele de cercetări științifice, cu 
oamenii de știință — cu atît mai 
mult ' cu cît toate întreprinde
rile și unitățile agricole socialiste 
cărora le livrăm tractoare au față 
de uzina noastră cerințe mari, pe 
deplin justificate, mai ales în ce 
privește calitatea producției. Esen- 
țiâl este ca această colaborare să 
fié îndreptată spre problemele prin
cipale ale producției, spre găsirea 
urtor soluții tehnice și științifice 
care au o înaltă eficacitate. în 
Ce privește îmbunătățirea metode
lor de elaborare și turnare a oțe
lurilor spre a li se asigura maxi
mum de proprietăți mecanice și 
tehnologice, ar trebui că cercetă
torii Institutului de cercetări meta
lurgice să se afle în primele rînduri. 
După părerea mea, cercetătorii me- 
talurgi ar putea să contribuie mai 
activ la ridicarea nivelului tehnic 
al producției, la extinderea folosirii 
în industria constructoare de ma
șini a oțelurilor carbon 45, 60, pre
cum și a oțelurilor microaliate cu tice. Direcția’ tehnică din Ministerul 

, 1 .iii industriei Alimentare, în loc să în- 
„/urne institutul să aprofundeze 
cercetările, a apreciat că ele nu mai 
pot fi continuate deoarece nu ar 
corespunde... specificului acestei 
ramuri. Merită relevat însă că re
zolvarea acestei probleme ar fi adus 
numai uzinei de tractoare o econo
mie anuală de 1—1,5 milioane lei, 
în afâră de economiile ce àr fi re
zultat din reducerea procentului de 
rebuturi.

Desigur, tettiele • de mai SUs 
sînt numai cîteva dintre cele care 
sé impun studiate îh institute Și îh 
uzină. Exista încă multe probleme, 
de pildă aceea a folosirii Uhor nisi
puri cu conținut ridicat de silice și 
lipsite de fêldspât, a căror rezolvare 
va putea face și mai rodnică lupta 
muncitorilor,' tehnicienilor și ingine-

> Cu telefericul
? agfo Postăvarul.

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : SEARA DE BALET — 
(orele 19,30).

Teatrul de stat de opereta : 
DON PASQUALE — (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „L L. CARA- 
GIALE“ (Sala domedla) : RËGËLE LEAR 
— (oifele 19,30). (Salo Sttttlid) : BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEAȚRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Schltii Măgureanu nr. 
1) : SFÎNTA IOANA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sabia nr. 70) : 
CRED IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PÈNTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORË 
VINCENZO 
copii) : DOI 
(orele io).

TEATRUL 
GIU.LEȘTț : 
(orele 19,30).

• ■ TEATRUL _________
BIRI BOM — (orële 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 
16). (Sala Orfeu) : CEA MAI FRUMOASA 
STEA — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASÈ" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE : — (orele 20). (Sala Victo
riei) : CONCERT ÎN RE... HAZLIU — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CÏNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CÎNTE- 
cul și .tocul — (Oțele 20).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Docitmêntareie 
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
și DIN NöU -SPRE STÈLE : Maxim 
Gorki (10 j i2,40j 19,20; ii; 20,40),
INSULA — clhenlaseop : Repübliea (10; 
12; 16i iȘ‘ 19; fii), Elena Pavei (10; 12; 
15; Wj 10; fii). FRumoaSA Lu- 
RETTb : Pallia jiOI il,4s; 13,30: 16,10; 17; 
19; 21). 1. Ö. Frimü (9,00; 11,001 13,30; 
15.90i 17,S6j 10,90; 21,00), Mlôfitâ (10| 12j 

31’‘ CVRsA DE 100 KILO- 
MlWRi.;. Mâgheru <0,15; ii, 19; 19,15; 16,16; 
17,191 10,15: 21,19). București (9,30; 11,16: 
13,19; 17; 19; 21), V. Alecsandrl (10,30;

12,30; 14,30; 10,30; 18,30; 20,30), Gh. Doja 
(9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
Libertății (10; 12; 14; 10,30; 18,30; 20,30;
22.30) . FII FERICITA, ANI ! : Lumina 
(rulează In continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) . înfrățirea între popoare (10,30;
19; 18; 20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 
21). CINCI ZILE și CINCI NOPȚI : Ti
neretului (16; 18,15; 20,30). MUZICANTUL 
ORB : Central (10,30; 12,30; 14,30; iG,30; 
18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21). S-A FURAT O BOMBA : Victoria 
(10; 11,45; 13; 15,15; 17; 18,45; 20,30), Mo
șilor (15) 17; 19; 21), Floreasca (19), N. 
Bălcescu (15; 17; 19; 21). CEI PA
TRU DE PE MOANA : Timpuri noi 
(9,30; li,25; 13,20; 15; 17,10; 19,05; 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 13 la cinematograful 13 
Septembrie. PORTO-FRANCO : 13 Sep
tembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). ALEK
SANDR NEVSKI ; Cultural (16; 18,15; 
20,15). PRIMELE ÎNCERCĂRI — ambele 
serii : Alex. Popov (de la orele 10 ru
lează în continuare pînă la orele 20,20). 
PROFESORUL MAMLOCK : 8 Martie
(15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). CAIDUL : Grlvița
(10,30; 12,05; 13,40; 15,15; 17; 18,45; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). SOMBRERO : 
C-tin David (15,30; 17; 19; 20,30). IN
NOAPTEA SPRE 13 : Unirea (14,30; 10,30; 
18,30; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), 3Ö De
cembrie (15; 17; 19; 21). SECERIȘUL 
VERDE : Flacăra (15; 17; 19; 21), 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL RARA CUPO
LA : MuilCă tië; 18,15; 20,30). CĂLĂTO
RIE PESTE TREI MARI -- cinemascop 
ambele serii : PopUlât (15; 17,90; 20). 
pretutindeni Trăiesc oameni : 
Döhea Siffio (iöj 19: 2Ö). RÖSEMAKiE : 
M. Erhlneacd (15; 17; 19j 21). TÔM DE
GEȚELUL rulează ia eiHèûiatografui 
Ilié Fintliie (14,30| 16,4S; 19; 21,15), ÖAS- 
TtetUL DIN 6asms i Luceafărul (16; 
17; 10; fii); FÔVÊSTÊ DESPRE Ö FATĂ 
rulșază la cinematograful G. BaCSViâ 
(DĂl/h«. 20). NU E LOC PENTRU 
animale SALBATtcE rulează ia cine
matograful Olga Banele (15; 17; 19: 
20,45). SECRETUL CIFRULUI : DrumUl

. TELEVIZIUNE. Ofele 19,00 •— Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cel 
mici : „HAI SA POVESTIM“. 19,35 — 
EMISIUNE DE ȘTIINȚA ȘI TEHNICA. 
19,55 — Filmul artistic „CERUL BALTI
CEI — Seria Il-a. 21,15 — EMISIUNE DE 
ARTA PLASTICA : „BORIS IVANO- 
VICI PROROKOV“. 21,30 — PROGRAM 
DE ROMANȚE. In încheiere : sfaturi I 
pentru telespectatori și ultimele ’ \

RADIO, MARȚI 13 FEBRUARIE
9 Cîntă Ansamblul popular al Radi&u,. 
fuziunii poloneze — orele 10,08 — I ® Dic
ționar muzical — orele 10,30 — Ie Arii 
flin opere interpretate de soliști rornînl
— orele 12,00 — I o Muzică de cameră — 
orele 12,15 — II o Jocuri populare ronii- 
nești — oțele 12,43 — II o Emisiunea 
Studioului de radio Iași — orele 14,00
— I 9 Tineri interpteți de muzică popu
lară romînească — orele 14,30 — II e Mu
zică ușoară de compozitori sovietici — 
orele 15,40 — II ® MUzică din operete și 
opere — orele 15,45 — I » Tribuna ra
dio — orele 16,50 — II o Trio cU clari
net de Saint Saëns — orele 18,05 — II 
é Program muzical pentru fruntașii în 
producție — orele 19,25 — Ie Opéra 
„Trandafirii Doftahei“ de Norbert Petri 
(primă audiție) — orele 19,30 — II e Scri
itori la microfon — oreîe 21,15 -Io Con
cert de muzică populară romînească — 
orele 21,30 — Ie Melodii lirice — orele 
22,30 — II è MUZică de cameră — ofele 
23,15 — IL

CUM VA FI VREMEA
Tlmptil probabil pentrii Zilele de 14, 15 

și 16 fêbftiârie ! vrêtnê umedă, eu eet 
ndtos. Local vor cădea precipitații SUÔ 
fofmă de lapoviță și ninsoare. Vint slab 
pins la patrivit din vest. Temperatura 
ștațfPhafă. Miuimeto Vor fi cuprinse 
îhtre mlnUs 0 șl pluB 2 grade, iar maxi
male intre minus 2 șl plus 3 gradé. Local 
ceață.

(oi'ele 20). (sala pentru
LA ARITMETICA —

MUNCITORESC C.F.R;- 
FÀTA CU PISTRUI —

EVREIESC DE STAT : CIRI
bor, titâH, aluminiu. Prlii înlocuirea in, 
oțelului aliat, folosit în prezent de afi 
uzina noastră la fabricarea coroa
nelor mari, cu un oțel-carbon de 
calitate corespunzătoare, s-ar rea
liza o economie de circa un milion 
lei anual. De asemenea, consider că 
este necesar să fie efectuate cu mai 
multă consecvență cercetările pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
elaborare a fontei btute la Calan, 
Hunedoara și Reșița pentru a se 
înlătura retasura exagerată, fragili
tatea etc. care provoacă . uneori 
greutăți uzinelor constructoare de 
mașini și altor întreprinderi. Prin 
îmbunătățirea calității fontei, colee- 
tîv'Ul üzihei noâstre ai1 puteâ reduce 
și mâi riîUlt pfôëêiltul flë rêbvltUïi 

L ia plêâêiê tuffiatê și,, după e&ieuiete 
biieufui *la ihceputul' 1- fâeutë, s-ar feallZa îhsëitihatê eCô- 
Iunii martie. 1 fiöftiiL

priiTi^vară
< .........

fâ'éè CUhoSCUte pübii- tiVe dé artă populată și
18. de tricotaj. Modele-



Moaa
3

Zile de vacanță studențească. Tineri bucureșteni citind ziare și 
reviste la Casa de cultură a studenților din Capitală,

Odată cu apropierea noului cam
pionat de fotbal, echipele și-au inten
sificat antrenamentele. Dufniriică, ma- 
jöritatea förmajiilor din categoria A au 
susținut meciuri amicale în aer liber, 
fie în-compania unor echipe din a- 
ceeași categorie, fie cu echipe din ca
tegorii inferioare.

în Capitală, amatorii de fotbal au 
avut de ales între stadionul Giuleșfi 
și stadionul Progresul — în ambele 
locuri s-au disputat la aceeași oră 
meciuri amicale. Rapidișfii au primit 
„acasă" vizita echipei Dlnamd-Bacău. 
Luai în ansamblu, acest joc a fost 
egal, fapt reflectat de altfel și de sco
rul final (0—0). Bucureștenii au avut, 
e drept, inițiativa în unele momente 
a’e inëclülui dar îh'Sîntarea nu 
puiuț descurca în fața fermității și 
sivităfii apărătorilor oaspeji. Nici 
nâmo nu s-a rezumat cum îi era 
chiul, la un joc de apăr.ărfe. Oaspeții 
eu căutat destul de insistent să iniție
ze atacuri spre poarta lui Dungu.

La meciul din Giuleșfi, fazele spec
taculoase n-au lipsit, Din păcate însă,

spre sfîrșitul meciulûi echipele au 
căutat să-și rezolve înfîièfàfea la ba
lon printr-o serie de „dueluri" nespor
tive, Este un aspect pe care l-au re
ținut, firește, și antrenorii respectivi, și 

măsurile corespun-sperăm că vor. luă 
zăfoare.

Fotbaliștii de la 
antrenament public 
pei Dinamo-Obor. 
priză 
nici un _ 
tegoric și a marcat 3 puncte — là 
primele două și- cu concursul direct 
al adversarilor. Scor final 3—1.

★

Alte rezultate : Petrolul—Poiana Cîm- 
pina 5—2, Minerul—.Corvihul 1—1, Fa
rul—Dinamo București 1-r-1, Tractorul 
Brașov—Steaua 0—5.

Lotul reprezentativ dej juniori care 
se pregătește pșiifrti- tuMeül U;E, 
a iusținut la Brașov uh ‘meci de veri
ficare cu echipa Steagul Roșu, Unicul 
gol l-a Înscris tn primă .repriză Pav
lovich din formajia juniorilor

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Progresul au făcui 
în compania echi- 

După o primă re- 
egală,-îh.çare nu s-a înscris 
gol, Progresul’ a dominat ca-

președințiePrimirea de câtrc
Marii Aflunâri Nationale 
a ambasadorului Cubei 

In P. P. nominö
Luni la amiază, președintele Ma

rii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a primit în audiență de 
prezentare pe Manuel Yepe Menen
dez, ambasador extraordinar 
plenipotențiar al Cubei în 
Romînă.

>#

A apărui revista

TELE6IBAME EXTERNE

Și
R. P.

„ProbSeme economice“-
nr. 1-1962

Primul număr din acest an al re
vistei „Probleme economice” cuprin
de următoarele articole : „Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști 
— tribună a experienței înaintate” 
(editorial) ; „Planul de stat pe anul 
1962 — al treilea an al planului șe- 
senal” ; ;,Asigurarea agriculturii so
cialiste cu cadrele necesare” (de N. 
DONDERA) ; „Progresul tehnic și 
unele probleme ale organizării pro
ducției și muncii” (de SIMION ZEI- 
GHER) ; „Introducerea tehnicii noi 
în industria de prelucrare a lemnu
lui” ; „Reformiștii francezi și epoca 
noastră” (de ARMAND POPPER).

In cadrul rubricii „Din planul de 
activitate științifică al Institutului de 
cercetări economice” sînt publicate 
articolele : „Permanentizarea brigă
zilor de producție în gospodăriile a- 
gricole colective” (de V. V. TOPOR, 
R. GEORGESCU, GH. VLĂDICĂ) ; 
„în legătură cü corelația dintre creș
terea producției și 
muncii și creșterea 
bază în G.A.C.” (de 
„Criterii și forme de
tribuirii suplimentare în G.A.C.” (de 
C. GRIGORESCU).

Revista mai cuprinde rubricile 
„însemnări”, „Critică și bibliografie”, 
„Informații științifice”, „Scrisori 
tre redacție”. j.

produciivității 
retribuirii de 
TR. LAZĂR) ; 
aplicare à re-

că-

9 • 1 •

o

Lîngă Moscova

s-a 
ma- 
Di- 

obl-
•«F.A.

Gradina botanică 
îșî îmbogățește coiediiie

Grădina Botanică din București- face 
schimburi de seminje cu peste 500 gră
dini botanice și Instituții similare din 
fără și străinătate. Acum o săptămînă, 
catalogul Grădinii Botanice, cu cele, peste 
2000 de specii de plante cu care’poate 
face schimburi, a lost trimis la 538 gră
dini botanice și instituții similare din 
străinătate. Totodată s-au primit aproape 
200 cataloage de semințe din U.R.S.S., 
Australia, S.U.A., Franța, Japonia, O.lahda 
și din alte țări. Pe baza acestor cata
loage s-au făcut comenzile pentru noi 
specii de plante care vor îmbogăți ac
tualele colecții ale Grădinii Botanice din 
București. De asemenea, zilele acestea 

primit o serie de semințe prê/ioase 
UiR.S.S., Anglia, R.F.G. și din alte

VIENA 12 (Agerpres). — Intr-un pinge în mod categoric orice încăl- 
discurs' rostit la i 
Viena, vicecancelarul . ,
Pittermann, s-a referit la problema 
neutralității Austriei.

B. Pittermann a declarat că ho- 
tărîrea privind neutralitatea Aus
triei, consfințită în-constituția țării,- , . _
nu a fost impusă din afară, ci a fost • că neutralitatea’ în mod diferențiat. 
adoptată de parlament. în constițu-. pornind de la sistemul politic al sta
ție se arată că în scopul menținerii telor vecine. ' 
independenței și integrității .sale te- Ar fi util, a -spus în continuare

postul de radio . care din afară a neutralității Aus- 
il Austriei, B. triei.

— un nou aeroport 
internațional

fi

Nimic nu poate dăuna atît de mult 
prestigiului și stabilității politice a 
republicii noastre, a spus B. Pitter
mann; că eventuala. părete a unor 
țări că Austria și guvernul său apli-

independenței și integrității .sale te
ritoriale, Austria proclamă dé bună fi, Pittermann,' ca membrii guver- 
voie neutralitatea permanentă. No- nului și' deputății parlamentului să 

.............. stabilească contacte personale cu oa
menii de stat din alte țări cu care 
Austria ar dori , să întrețină relații 
bune, pentru ca aceste state șă se 
convingă că guvernul și parlamentul 
austriac tind spre menținerea-heu-■ 
tralității și stabilirea de relații bune 
cu toate țările«

O ©O-----------

țiunea de neutralitate implică obli
gația Austriei de a nu încheia ali
anțe militare cu alte țări și totodată 
de a apăra eficient neutralitatea de 
orice încălcare. Sînt sigur că majo
ritatea covîrșitoare a poporului aus
triac este convinsă ca și pînă acum 
de justețea acestei hotărîri și res-

Moscova, la ateriza lingă galerie, duete direct la locul de 
parcare a avioanelor. La 
aerogară se va construi 
un-dispensar pentru pi- 
loți, o clădire unde vor 
funcționa un oficiu poș
tal și alte diferite ser
vicii.

La construirea aero
portului Domodedovo 
s-a 'ținut seama nu nu
mai de avioanele exis
tente, ci' și de perspec
tivele de viitor, cînd se ■ 
vor crea- nave aeriene--

e* Lîrigă 1 , - __ _ .
Domodedovo, se cons- așa- cum' o navă acos- 
truiește un aeroport in- tează' la 
ternațional, unul din tura-cu capitala se va 
cele mai mari din lume.
Acum se. fac ultimele 
pregătiri pentru inau
gurare ; pe piste, pilo-

.ții care vor conduce^ construiește :și o auto- 
navele aeriene, cunos- stradă, iar' ceva mai tîr- 
cute in lumea întreagă ziu se' vă construi o ii-' 
— „TU-104“, „TU-114", 
„AN-10" — aù în
ceput antrenamentele.
La marginile : aerogării 
se vor amenaja două 
galerii-peroane, care se

. vor află ' la nivelul a- 
vionuhii ; acesta va

chei. Legă-

face comod și ușor : 
■.liniile de cale- ferată
vor ajunge direct pînă 
la poarta aerogării ; se

nié- suspendată care va
. transporta' în. 15 minute' 

pasagerii la Moscova. .
Tot ce este necesar ■ perfecționate,

unui avion —combusti- Prin noua aerogară 
bil, aer, gaze, apă — se vor pleca și sosi cîteva ' 
va debita prin con- mii de persoane pe oră.''

Poporul Kenyei trebuie să obțină independența 
anul acesta

Declarația lui Jomo Kenyatta
dependența anul acesta. Kenyatta a 
subliniat, de asemenea, că va cere 
guvernului Mării Britanii să lichide
ze toate bazele militare dilate pé 
teritoriul Kenyei și că această tară 
o dată devenită independentă, „va 
întreține relații prietenești cu toate 
țările lumii".

Relatările agențiilor occidentale 
d© presă lasă să se întrevadă că

LONDRA 12 (Agerpres). — în ca
pitala-Marii Britanii au început să- 
sosească fruntașii, politici din Ke
nya care vor participa la conferința 
privind soarta acestei colonii, pro
gramată să înceapă la 14 februarie.

După cum transmit agențiile de 
presă, președintele partidului Uniu
nea națională africană . din Kenya,, 
țo-rno Kenyatta, și Tom Mboya, se
cretar general al partidului, au de- guvernul Marii Britanii nu este din
dărăt la sosirea lor la Londra că pus să accepte revendicările po- 
poporul Kenyei trebuie să obțină in- porului Kenyéi.

------------O ©O------------

Numeroși soldați și. ofițeri părăsesc tabăra 
lui Boun Oum-Fumi Nosavan

XIENG KUANG 12 (Agerpres). — In provinciile Attopeu, Saravan, 
Postul de radio „VOCEA LAÔSU- pe frontul de la Hin Hop și în alte 
LUI“ a transmis la 11 februarie un localități au trecut de partea trupe- 

lor régale și Neo Lao Haksat mai 
mulți ofițeri superiori împreună cu 
sdldații în subordine și armamentul 
pe Care-1 aveau asupra lor. în de
clarațiile lor, ofițerii și soldațil 
rebeli au . arătat. că au trecut de 
partea forțelor armate regale și Neo 
Lao Haksat deoarece sînt nemulțu
miți de politica promovată de Boun 
Oum — de sabotare a formării unui 
guvern de coaliție, precum șl de 
continuare a atacurilor împotriva re
giunilor eliberate. ,

comentariu în care a arătat că agra
varea situației în Laos este un re
zultat al politicii promovate de Boun 
Oum care, sprijinit de Statele. Unite, 

■șLa intensificat atacurile împotriva 
regiunilor aflate sub controlul tru
pelor regale și Neo Lao Haksat.

La începùtùl acestei luni, a anun
țat postul de radio „Vocea Laosului", 
gruparea de la Savannaket a mobi
lizat încă 1.000 de soldați caise, cu 
ajutorul trupelor tailandeze, sud- 
vietnameze și ciahkaișiste au dezlăn

țuit atacuri în mai multe regiuni 
' ale Laosului.

A luat sfîr$ii campiönatui de hochei lui Interzonal de jah ,de ila Stockholm, 
pe gheată al R. S. Cehoslovace. Titlul Petrosian à cîștlgai la Teăchncr, OlMs- 
de campioană a tării a fost cîștigat de son la Aaron, Filip l-a îriyins pe Bol- 
echipa Rtida Ilvezda Brno, care a bdc.m la muiat-e.a 43-at Cuellar eu ne- 
toializat 51 de puncte, urmată de Slo- grele a cedat la Portisbh, Jar Bilek a 
van Bratislava — 43 puncte, Dukla obținut Victoria jn. fata lut) Herman. 
Jihiava — 43 puncte etc. S-a terminat remiză partida Schtve-

* ber—Bisguler. Partida Ghellef—Uhl-
Echipa de fotbal a Elveției, una din 

cèle 10 fofmatii calificate pentru tur
neul final al campionatului mondial 
din Chile; a fost surprinzător învinsă 
Cil 3--1 (0—1); la Casablanca, de echi
pa Mafociilui.

★
Niithăi O partide s-au terminat după 

5 Oté de joc in rUlifla a 10-a a turneu-*

manii s-a întrerùpt. Ghéllér are șan
se dé Cîșllg.

*
Atletul Hans Gjrodotzki din R. D. 

Germană a cîștigat orosul internatio
nal organizat la Geneva de asociația 
sportivă muncitorească elvețiană „Sa- 
tus". Grodotzki a parcurs distanța de 
8.450 m. lh 2B’21”4/10. (Agerpres)

Informat i î
Jefzy Semkov,.dirijor la. Op.er.a 
VarșoVia, a avut duminică seara 

muzicală a spectacolului 
la Teatrul de Operă și

...» 
din 
conducerea 
„Rigaletto" ._ -------------
Balet al R. P. Rornîne. In continuarea 
turneului, muzicianul polonez va dirija 
doiiă concerte ale Filarmonicii de Stat 
„Bănatul” din Timișoara.

é Sîmbătă și duminică, un numeros 
public craiövean a luat parte la con
certele simfonice prezentate de Filar
monica de Stat „Oltenia", sub Condu
cerea lui Eduard Fischer, din R. S. 
Cehoslovacă. Solistul concertului, a- 
fost violoncelistul Vladimir Orlov, ar
tist emerit.

- ----- !—o©o-—

Neliniște ■ la -.-W4i
cu complotul ■ de la Colombo

COLOMBO 12 (Agerpres). — , Pro
blemele asiatice, scrie săptămînalul 
„LA TRiDUNE DES NATIONS"/?pro
voacă multe griji Departamentului 
de Stat",, cît și Iul Harriman, Investit 
de președintele Kennedy cu iutéfi 
lărgi în , problema politicii america
ne în această regiune a lumii.

La situația dificilă dih Laos șl 
Vietnamul de Süd se adaugă „afa
cerea tenebroasă" din Ceylon.

După cum se știe, la sfîrȘitul iii- 
nii ianuarie un grup dé ofițeri cèy- 
lonezi ău foșt arestați pentru orga
nizarea unui complot cate avea 
drept scop '.„lichidarea doainnéi 
Bôhdaîanâilté, cate după asasina
rea soțului el, deține funcția d» 
p.rim-ministru al Ceylonului“.

ington în legătură

„La Tribune des Nations" relatează 
că la Washington domnește neliniș
te deoarece „cercetările ar putea 
descoperi la ofițerii arestați, care 
de altfel se bucurau de raporturi 
biine cu ambasada americană din 
Colombo, Uriels dovezi demascatoa
re. Specialiștii ' englezi în probleme
le Asiei de sud-est, întotdeauna bine 
informați, au anunțat cu o plăcere 
diabolică pe Colegii lor americani 
că cef arestați nu au avut timpul 
necesar pentru a distruge unele 
scrisori și nici să. facă dispărute 
uriașele sume de dolari înainte de 
a fi arestați“.

„Iată de ce, precizează săptămî- 
nalul francez, Departamentul de 
Stat așteaptă cu neliniște știrile so
site din Colombo".

Automatizarea uilor procese 
de producție în uzinele poloneze

In Polonia se acordă, trei oameni.
o atenție tot mai mare 
automatizării. .procese- ___ ______ __ ....
Itir de producție. Re- täte. Prin darea în. ex-, 
cent g fost construită o 
linie automată la fa
brica de utilaj de tele
comunicații . din Craco
via. Ea îndeplinește 42 
de operații de pro
ducție și 
munca a 50 de munci
tori. Linia. ...... ...... ..
este deservită de numai

înlocuiește

automată

Centrala de
Recent a fost dată în 

exploatare centrala de 
termoficare de la Kis
pest. Centrala furni
zează 100 de tone de 
abur pe oră. Fiind co
nectată la sistemul
nergetic dl țării, ea 
poate produce și 12,5 
MW de energie elec
trică..-.

é'

f *»

i .*jn<'
Pină nü lectrotehnice din Tar

de mult, fabrica pro- now. Au fost date în ■ 
ducea lunar 20 de reos- exploatare două " " 

automate pentru 
dUcția carcaselor 
toatelor electrice, 
selor automate etc.

La fabrica de becuri . 
electrice „Roza LuXem- ■ 
burg” din Varșovia, da- ’ 
torită automatizării, 
productivitatea muncii., 

crește anul acesta 
16 la sută.

ploatare a. liniei auto
mate, fabrica va pro
duce zilnic 24 de reos- 
täte.

Automatizarea proce
selor de producție se 
desfășoară pe scară' 
tot mai largă și la 
uzina de aparate e- cu

linii 
pro
mo-. 
pre-

va

termoficare de la Kispest
Centrala furnizează 

abur la 7 uzine din Bu
dapesta. Prin darea in 
exploatare a noului o- 
biectiv se vor realiza 
însemnate economii de 
fonduri și forță de 
muncă. Coșul centralei 
este prevăzut cu un 
dispozitiv mecanic și

electrostatic pentru re
ținerea funinginei.

In 1963, centrala de : 
termoficare de la KiS* - 
pest va fi lărgită, ca
pacitatea ei dublîndu-sèi ■ 
Astfel, vor primi abur 
alte 7—8 întreprinderi 
din Budapesta, precum 
și un cartier de locuin
țe cu 2.800 aparta
mente.

/

B. D. GERMANA, Noi case de locuit la Neubrandenburg,

La Havana, am avut prilejul să întîlnim pe Fidel Castro Ruz, pri
mul ministru, și pe Osvaldo Dorticös Torrado, președintele Cubei, și 
i-ăm luat un interviu pentru ziarul „Scînteia" lui Ernesto Guevara, 
ministrul Industriei.

în sala Senatului din Capitollu, 
deosebit de înaltă, solemnă, unde 
altă dată răsunau discursurile ipo
crite ale reprezentanților regimului 
latifundiarilor, am ascultat cuvînta- 
rea clară, răspicată, de o logică 
iierblnte am spune, a președintelui 
Dorticăs, care, gata de plecare în 
ittintea delegației cubane la confe
rința de la Punta del Este, și-a găsit 
răgazul să onoreze ședința inaugu
rală a sesiunii Comitetului Executiv, 
al Organizației Internaționale a Zia
riștilor. La cuvintele de salut, preșe
dintele a adăugat o substanțială re
latare despre distanța imensă par
cursă de presa cubană de la lipsa 
de libertate și înjosirea din trecut, 
la misiunea actuală de exponent al 
intereselor poipoiutai.

îr tilnîre cu Fidel Castro
De neuitat a fost seara în care 

Fidel Castro ne-a acordat nouă; tu
turor participanțiler ta sesiunea Co
mitetului Executiv al O«I.Z<, un „in
terviu colectiv“ sau o „conferință 
de presă" în salonul „Primave
ra" al marelui hotel „Habana li
bre", Faptele glorioase ale po
porului cuban au făcut cunos
cut în lumea întreagă portre
tul conducătorului său. Proillul de 
medalie, nasul ușor aoviliU; privirile 
vulturești, ținută de campanie : bas
că „verde oliVo" trasă pe-o ureche, 
haină de vint largă, comodă, cu 
fermoare, pantaloni militari strînșl 
jos, în jambiere — întreagă această 
înfățișate, neobișnuită pentru cine 
nii cunoaște istetia Cubei șl a revo
luției cubane, este familiară aatăzi, 
privită cu simpatie șl admirație pe 
toate meridianele, unde au rÄeptil“ 
dit-ö ziarele șl döcumentäröle Cine
matografice.

în cele două vizite pe care le-am 
făcut în Cuba, l-am văzut pe Fidel 
în împrejurări felurite : 
ore 
mii 
cuvintele, 
spațiu al pieței José Marti ; dlscu- 
tînd pasionat au colaboratorii săi 
apropiați ; îmbrățișînd neobosit pe 
numeroșii oaspeți veniți din toate 
țările lumii și ne-am convins că 
orice fotografie, orice imagine cine
matografică nu pol reda deoît prea 
puțin din tumultul Interior, aerul 
prietenos, verbul inspirat, din tot 
ceea ce face farmecul și ține de 
viața agitată a acestui dîrz condu
cător politic și militar.

Pe nesimțite s-a creat atmosfera 
unei convorbiri amicale — priinuil- 
minis'tru, în picioare, invită în fața 
microfonului pe cei ce doresc să-i 
pună întrebări, .glumește, cu ei în. 
mal multe limbi, dă prioritate, cu 
curtoazie, unei ziariste. Întrebările 
sînt diverse, de la trăsăturile revo
luției cubane pînă la revoluția cul
turală în Cuba și la conferința de 
la Punta del Este.

Fidel Castro arată că revoluția 
cubană ă avut din primul moment 
un caracter marcat ăntiimperi-alist 
și a proclamat profunde schimbări 
economice și sociale. La început, 
revoluția avea ca obiectiv imediat 
răsturnarea tiraniei militare pro-im- 
perialiste șl instaurarea unul regim 
de guvernare corespunzător intere
selor poporului șl națiunii. A fost o 
luptă pentru eliberarea națională șl 
pentru cucerirea puterii revoluționa
te a popOrulili, conduCÎndu-1 înainte 
pe baza unul program amplu. A- 
Coste prime obiective ale revoluției 
au antrenat largi pături ale poporu
lui. Imperialiștii au căutat să pre-

zinte caracterul revoluției ca o tră
dare. Trădare a oui ? Trădare a im
perialiștilor ? Gînd oare s-a decla
rat revoluția cubană aliată, priete
nă sau adeptă a imperialismului 
sau a metodelor sale de exploatare 
colonială, discriminare, asuprire a 
oamenilor ? Revoluția n-a fost, nicio-vorbind ________

întregi în fața sutelor de dată —■ cum propaganda imperia- 
de oameni dare-i sorbeau Hstă a încercat de asemenea să 

facă să se creadă —■ n-a fost nicio
dată revoluția burghezilor, n-a fost 
niciodată revoluția claselor de sus...

...Çeea ce a hotărît victoria îm
potriva imperialismului și împotriva 
agenților lui în țara noastră a fost 
.lupta poporului, a muncitorilor și 
țăranilor, a acelora care, plătind un 
preț scump de' sacrificii și sîttge, 
au cucerit puterea politică. Acesta 
esté adevărul revoluției, adevărul 
istoric — în fața ochilor întregului 
popor —- cu privire la revoluția 
cubană ; este o revoluție „de los 
humildes, por los humildes, para los 
humildes“.

Imperialiștii cni încercat de ase
menea, pe de altă parte, să facă să 
se areadă Că noi toți eram marxiști 
încă din prima zi și Că ascun
deam situația noastră de marxiști. 
Este, o altă minciună a impe
rialismului. Noi eram ca muzi
cianul care are vocație pentru mu
zică ; faptul de a avea vocație 
pentru muzică nu-i dă însă dreptul 
să se numească muzician dacă 
încă n-a studiat teoria muzicii. Noi, 
cînd am început această luptă, da, 
aveam unele cunoștințe, aveam 
simpatie față de marxism. Insă nu 
puteam să ne numim, numai pentru 
atît, marxiști, după cum cineva 
care studiază primele lecții de sol- 
fegii nu se poate chema maestru în 
ale muzicii. Vasăzică, aveam 
cație, aveam înclinație 
sens ; cunoșteam primele 
toiul luptei am căpătat 
învățătura teoretică, ci

ö Omeni
îngrămădiți în uriașul

vo- 
în acest 

note și în 
nu numai 
și o altă

mare învățătură, care este. învăță
tura practică. N-am învățat numai 
din cărți, ci am învățat și de la 
acest mare dascăl care este revo
luția însăși.

Vorbind despre progresele dobîn- 
dite în însușirea marxism-leninismu- 
lui. Fidel Castro arată că revoluțio
narii cubani, cu toate aceste' pro
grese, nu pot pretinde că sînt revo
luționari desăvîrșiți. Ei se străduiesc 
să învețe necontenit, „fiindcă .gîndi- 
rea revoluționară se dezvoltă și se del Este și la puține zile înaintea 
îmbogățește cu lupta de fiecare zi".

...Politica noastră —■ spune mal 
departe Fidel — nu e o politică sec
tară, oi noi menținem strînse legă
turi de prietenie, nu doar cu 
partidele comuniste, ci și cu toate 
organizațiile progresiste, democrati
ce și de stînga din America Latină, 
așa cum primim mereu aci toate 
delegațiile mondiale, pe un plan de 
prietenie și pe un plan de egalitate.

Despre revoluția culturală, Fidel 
vorbește îndelung, cu pasiune și 
mîhdrie : „Cuba teritorrio libre de 
analfabetismo", Cuba — prima țară 
din America Latină în care analfa
betismul a scăzut la 3,9%, unul din 
cei mai reduși indici din lume, 
mai coborît deoît indicile analfa
betismului în Statele Unite... . ...

trăiesc în localități unde nu există 
universități...

După mai bine de trei ore de răs
punsuri debitate cu o pasiune ora
torică și un consum de energie o-

„Anul eliberării", „Anul reformei a- 
grare", „Anul învățămîntului", iar a- 
cum „Anui planificării". Fiecare an 

_ _______ _______ _ a fost marcat de însemnătatea mai 
bișnuite la mitinguri, răspunsuri e-x tnarodață unui aspect sau altul. Anul 
chivalînd Cu un întreg discurs, Fi- 
dpi Castro né-aduce aminte, în trea
căt, cu delicatețe, că ora e tîrzie, 
dincolo de miezul nopții și mai sînt 
și alte treburi de făcut. (Ne aflam 
în ajunul Conferinței de la Punta

ce Vă, fi înfăptuită,. . Astfel au fast jină în. construirea unei fabrici de
Amil u««1 if J1«L. . I >... > I « < ' . . ..

marii adunări populare, care avea 
să adopts a doua Declarație de la 
Havana...).

De vorbă 
cu Ernesto Guevara

Ernesto „Che" Guevuta ne pri
mește în biroul său din clădirea cu 
multe etaje a Ministerului Industri
ei. E 2 noaptea și titularul acestui 
minister a avut pînă acum mul
te ceasuri de muncă încordată. 
Sosește, dlfect din sala Teatrului 
„Garcia Lorca", de Ia ședința de 
inaugurare a conierinței de la Ha
vana a popoarelor Americii Latine.

TăVatăș de luptă apropiat al lui 
Fidel Gastro, „el comandante" Gue
vara — bărbat vînjos, încă foarte 
tînăr, abia trecut de treizeci de ani 

Reforma universitară înfăptuită în dintre fruntașii legendaru-
Cuba adaptează universitatea ce
rințelor revoluției. Dar aceasta nu 
era suficient. Cum puteau să stu
dieze fiii muncitorilor și țăranilor 7 
Trebuia să organizăm un Vast pian 
de burse pentru a înlesni tuturor 
tinerilor, din întreaga insulă, posi
bilitatea dé' a urma cursuri tehnice, 
secundare, pieuniversitare și univer
sitare. Cu ce resurse 7 Resursele 
se găseau aici; -în cartierele 'aris
tocratice ale milionarilor și ale 
exploatatorilor oare părăsiseră ta
ra... în toiul acesta, revoluția, fără 
a cheltui un ban în plus, a putut 
afocla educației bunuri în valoare 
de poste 3Û0.Û00.Û00 de dolari. Nici 
nu știau milionarii ce frumoase orașe nă ceva despre principalele obiecti- 
școlare construiau pentru revoluție, ve ale dezvoltării economiei cuba

ne în acest an și în perspectivă.
— Noi am dat fiecărui an un nume 

oare să exprime importanța sarcinii

lui război de eliberare a Cubei — 
ălături de Camilo Cienfuegos sau de 
Raul Castro — și autorul cunoscutei 
cărți „La Guerra de Guerrillas", care 
sintetizează ' cu rigoare științifică 
experiența de luptă a unui popor.

Sîntém vizibil stînjeniți să-1 obo
sim la această oră. „Che" bagă de 
seamă și se grăbește să ne.ajute: 
ne întinde o cutie de havane, ne 
îmbie să bem un pahar de „jugo, de 
naranfă" și se declară gata să răs
pundă la întrebările ziarului „SCÎN- 
TËIA*. . .

După cum se știe, anul 1962 este 
numit în Cuba „Anul planificării". 
L-am rugat pe Guevara să ne spu-

ciment și în lărgirea capacității de 
producție a alteia. Discutăm, de a- . 
semenea, condițiile punerii în ex
ploatare a unor instalații- petroliere ■ 
pe care le importăm din țara dv.

Cît despre liniile miari de dezvol
tare ale industriei cubane, „Che” . 
Guevara ne arată că se creează o 
industrie destinată să înlocuiască 
bunuri de consum și mijloace de 
producție care, ca o consecință a 
măsurilor de blocadă economică im
perialistă, nu mai pot fi importate ; 
totodată în Cuba se urmărește dez
voltarea industriei grele. „Ne gîn- 
dim — ne spune ministrul cuban — 
să dezvoltăm producția nichelului, 
produs de bază al industriei noastre ■ 
grele, Și, în același timp, o sursă im
portantă de devize". In sfîrșit, E. ■ 

ții specifice Cubei care i-ar permi
te țării să-și echilibreze balanța e- 
conomică. De exemplu : dezvoltarea 
produselor derivate din trestia de 
zahăr — naylon, hîrtie, alcool, ace
tonă, acid acetic etc. Gama produ
selor derivate din procesul de in- 
dustrializare al trestiei de zahăr e 
foarte amplă.

Ascultînd cuvintele noastre pline 
de admirație față de numeroasele 
construcții de case noi, școli, spita
le pe care le-am văzut la orașe și 
sate, față de realizările în domeniul 
social obținute într-un timp atît de 
scurt, Ernesto Guevara ne-a arătat 
că această operă se dezvoltă coor
donat cu întreaga, dezvoltare eco
nomică a țării.

— Poporul çuban a reușit să ca
pete maximum ceri putea, da revo-

Aceasta va permite să urmeze 
cursurile universitare tinerilor din 
familiile cu mijloace reduse, care

planificării înseamnă că în acest an 
se va pune uri mare accent pe as
pectul : plariiiicării. Ca atare, țelul 
principal nu e de a atinge anumite 
procentaje sau obiective, cît obiec
tivul organizării în general. Avem 
și o serie de aspirații concrete în 
domeniul agricol și industrial. Ast
fel, în domeniul agricol: se urmă
rește să se realizeze autoaprovizio- 
narea în ce privește anumite pro
duse indispensabile . poporului. Pe 
această . linie, un . accent mare se 
pune pe producjia. de orez, fasole, 
uleiuri vegetale, pasări, ouă, lapte, 
r' 
deosebită se dă creșterii porcilor), 
în privința plantelor industriale, 
dezvoltăm hameiul și culturile de 
bumbac, cafea, cacao și tutun, cul
turi de export.

Trestia de zahăr constituie încă 
partea fundamentală a economiei 
noastre. Noi ne străduim să diver
sificam comerțul, să diversificăm 
producția ; în domeniul agricol s-au 
iăcut multe lucruri, însă trestia de 
zahăr ~ este mai departe moneda 
noastră. Aceasta înseamnă că fie
care gram de zahăr pe care-1 mă- 
cinam sau îl fabricăm, fiecare mică 
economie pe care o îngăduie o mă
rire a productivității, constituie un 
procent de noi fabrici, de noi posi
bilități de diversificare a economiei 
noastre, de noi posibilități de a ob
ține, la nevoie,- un produs de con- 
sum. O țara care, asemenea Cubei, juția în . această etapă. Trebuie să 
depinde de comerțul exterior legat, avem ^rijă ça raportul dintre servi- 
de ramurile industriale existente, °iriè sociale și investițiile în scopuri 
dacă nu produce excedente expor- productive să fie cît mai adecvate, 
labile, nu poate să-și procure nici 
riiateria primă,, nici agregatele ne
cesare pentru ca industria să func
ționeze și pentru a se putea construi 
noi industrii.

Măi departe, Ernesto Guevara ne 
arată că s-a căutat să se dezvolte 
o serie de ramuri industriale în 
care se primește ajutor din partea 
țărilor socialiste.

De pildă, Romfnia — spune minis- _______ ___
irul Industriei al Cubei — ne spri- (Continuare în pag. IV-a)

Eforturile cele mai mari în do
meniul social și cărora li se acordă 
o importanță deosebită s-au îndrep
tat spre sectorul , educației de toate 
gradele. De exemplu, am acordat 
burse ia 50.000 de persoane. Con
strucțiile de locuințe,, inclusiv de 
școli, spitale, și în general cons
trucțiile unor edificii de folos social

NESTOR IGNAT
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Mesajul lui „N. S. Hrușciov conținînd propunerea ca lucrările 
Comitetului celor 18 state să înceapă la nivel înalt

MOSCOVA 12 (Agerpres).- — TASS transmite textul integral al sau vor putea să participe; aceasta 
mesajului președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, nu trèbuie să fie o piedică în calea 
adresat președintelui S.U.A., J. Kennedy, și primului ministru al-Marii participării noastre la lucrările lui. 
Britanii, H» Macmillan. .i; . . m ‘ " "

„Stimate domnule președinte, ceasta să nu tragem învățămintele
Stimate dpmnule prim-ministru, cuvenite.
Mă adresez dy. într-o problemă După părerea noastră, acum lu- 

care, după Cum rezultă din mesa- crul cel mai important este ca 
jul dv. din 7 februarie a.c., vă prea- Comitetul celor 18 să purceadă cu 
cupă și pe dv. . ' ....................

Nu poate să nu mă bucure fap
tul că și dv. vă gîndiți la rolul pe 
care îl va juca în rezolvarea proble
mei dezarmării Comitetul celor 18 
state constituit recent, care își va 
începe lucrările la 14 martie 1962 
la Geneva și la care vor participa 
țările noastre. Acest lucru este im
pus și de faptul că, prin hotărîrea 
celei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N-.U., guvernelor țărilor 
reprezentate în1 acest comitet’li s-a 
încredințat cauza atît de vitală a 
popoarelor — dezarmarea generală 
și totală.

Nu mai este nevoie dc dovedit că 
de^ felul în carç se vor- desfășura lu
crările în acest comitet va depinde 
m mare măsură evoluția situației 
internaționale: în viitor. Va reuși 
oai;e comitetul să se ridice la înălți
mea de unde tot ce este îndepărtat și 
greu să apară apropiat și realizabil, 
va face oare comitetul față sarcinii 
mărețe ce i-a fost încredințată — 
de a elabora tratatul cu privire- la 
dezarmarea generală și totală ? Sau 
chiar de la primii pași noul organ 
pentru dezarmare va începe să se 
împiedice de aceleași dificultăți' din 
cauza cărora au suferit un fiasco 
organele precedente ? Acestea sînt 
întrebările la care caută în prezent 
răspunsul oricine căruia nu-i este 
indiferent viitorul omenirii. Și a- 
ceste întrebări preocupă popoarele 
cu. atît mai adine și mai puternic 
c.u. cît cursa înarmărilor se întețește 
tot mai mult, devorînd munca și 
avutul _ a sute de milioane de oa
meni, iar pericolul unui nou război 
Crește, concretizîndu-se în cantități 
tot mai mari de arme.

Am impresia că trebuie să avem 
în. vedere toate acestea pentru a 
aprecia în mod just importanța pe 
care o capătă în actualele condiții 
tratativele în problema dezarmării, 
care vor fi reluate la Geneva. ■ 

Veți fi probabil de acord cu mine 
că. s-a desfășurat o anumită acti
vitate pregătitoare în vederea a- 
cestor tratative. Pentru prima dată 
în întreaga istorie a tratativelor, un 
organ pentru dezarmare are o di
rectivă destul de precisă — princi
piile fundamentale ale dezarmării 
generale și totale, aprobate de A- 
dunarea Generală a O.N.U. Esté dă
tător de speranțe și faptul că în 
prezent din organul de dezarmare 
fac parte reprezentanți ai tuturor 
celor trei grupuri principale de sta- 
ter existente în lume : state socia
liste, state aparținînd blocurilor 
militare ale puterilor occidentale 
ȘÎ state neutre. Acestea sînt, fără 
îpdoială, fapte pozitive.

Totodată, noi toți nu putem să 
nu ne dăm seama că urmează să 
mai întreprindem eforturi cu ade
vărat uriașe pentru ca tratativele 
în problema dezarmării să dea roa
dele așteptate. Este suficient să fa
cem o comparație între programul 
sovietic de dezarmare generală și 
.totală și celelalte propuneri pre
zentate la a XVI-a sesiune a Adu- 
■mării Generale a O.N.U., opuse pro
gramului nostru, pentru a ne con
vinge în mod evident de munții pe 
care trebuie să-i urnim din calea 
spre un acord.

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să se îngrijească din timp ca 
lucrările Comitetului celor 18 sa nu 
treacă pe linia moartă și să nu fie 

. reduse, în ultima analiză, la discu
ții sterile între funcționari. S-a în
tâmplat prea des ca diferite comi
tete, subcomitete și comisii pentru 
dezarmare, create în număr mare 
în trecut, să-și întrerupă existența 
•lipsită de glorie, pentru ca din a-

c

elan și pe .o cale justă la lucru, să 
capete un impuls care să-i permi
tă să lucreze productiv, cu randa
ment înalt.

Cine este în stare să manifeste o 
asemenea inițiativă ? Cine poate 
trece mai repede peste ideile ruti
nare și divergențele cu care, aido
ma unui, bulgăre de zăpadă, se aco
peră chiar de la începutul lor tra
tativele cu privire la dezarmare? 
Cred că acest lucru trebuie să ape
se pe umerii acelora care sînt in
vestiți cu încrederea cea mai mare 
a popoarelor și posedă absolut toa
te'. împuternicirile.

Călăuzinduse de aceste conside
rente, guvernul sovietic propune ca 
baza lucrărilor Comitetului celor 18 
să fie pusă de șefii de guverne (de 
state) ai țărilor reprezentate în a- 
cest comitet.

în acest scop, șefii de guverne ar 
trebui să sosească pînă la 14 martie 
la Geneva și să efectueze ei înșiși 
partea cea mai importantă și com
plicată a activității care revine la 
început Comitetului celor 18. S-ar. 
putea ca această idee să pară nu 
tocmai obișnuită, dar trebuie să fiți 
de acord că ca este pe deplin justi
ficată de măreția scopului și de 
condițiile în care își- începe activi
tatea Comitetul pentru dezarmare.

în zilele noastre au intrat temei
nic în practica relațiilor interna
ționale contactele directe dintre 
conducătorii de stat : întîlnîrile, 
conferințele, schimbul de mesaje, 
participarea personală la lucrările 
celor mai reprezentative organe in
ternaționale. Este și firesc. Cu, cît 
distanțele dintre state sînt parcurse 
mai repede și armele de distrdgere 
devin tot mai teribile, cu atît mai 
mult crește răspunderea oamenilor 
de stat și se impune mai multă 
perspicacitate și înțelepciune în re
zolvarea problemelor internaționale 
importante și altor probleme care 
la prima vedere par secundare, în- 
trucît ele toate își au rădăcinile în 
problemele războiului și păcii.

Acest lucru este cu atît mai just 
în ce privește dezarmarea, care a- 
fectează interesele cele mai pro
funde ale statelor, interesele secu
rității lor. și necesită pentru rezol
varea ei un deosebit spirit de pre
vedere; suplețe și căutări pline de 
curaj. 4

Nu voi ascunde că am'primit me
sajul dv. comun în momentul cînd 
lucram la mesajul către șefii guver
nelor statelor reprezentate în Co
mitetul pentru dezarmare al celor 
18 state. Provoacă satisfacție faptul 
că considerentele noastre au, în ge
nere, aceeași orientare. împărtășesc 
întrutotul ideea expqsă de dv. în 
legătură cu răspunderea personală 
ce revine șefilor de guverne în con
ducerea tratativelor în problema 
dezarmării și în legătură cu faptul 
că starea de lucruri din Comitetul 
celor 18 trebuie să fie obiectul unui 
schimb mai larg de păreri între noi.

Totuși, de ce trebuie să facem nu
mai o jumătate de pas și să ne li
mităm la a fi reprezentați la înce
putul lucrărilor Comitetului pentru 
dezarmare de către miniștrii Afa
cerilor Externe ? Dacă vrem să fim 
consecvenți pornind de la conside
rentele expuse de dv. ajungem în 
mod inevitabil tocmai la propune
rea pe care o face guvernul sovietic 
și anume : lucrările Comitetului 
pentru dezarmare să înceapă la cel 
mai înalt nivel.- Lucrările Comitetu
lui celor 18 la nivel înalt pot începe 
chiar și în condițiile în care nu toți 
șefii de guverne (de state) care fac 
parte din acest Comitet vor dori

<>•<>----------

Se înțelege de la sine că miniștrii 
Afacerilor Externe ai țărilor noastre 
trebuie, de asemenea, să participe 
la lucrările Comitetului celor 18, 
atît împreună cu șefii guvernelor, 
cît și în perioada ulterioară a lucră
rilor comitetului.

în favoarea propunerii noastre 
cu privire la participarea șefilor de 
guverne la lucrările Comitetului ce
lor 18 pledează, așa dar, foarte 
multe considerente. S-ar putea, fi
rește, să existe oameni care să în
țeleagă propunerea noastră în sen
sul că Uniunea Sovietică pune, chi
purile, din nou la ordinea zilei o 
conferință la nivel înalt și să în
ceapă să chibzuiască dacă există 
sau nu în prezent condiții pentru o 
asemenea conferință. Țin să preci
zez dinainte că în cazul de față nu 
este vorba de o conferință la nivel 
înalt, după cum se obișnuiește să 
fie considerată, ci de participarea 
șefilor de guverne la lucrările Co
mitetului celor 18 cheat de O.N.U. 
și nu de examinarea unui larg cerc 
de probleme internaționale, ci de 
tratative în legătură cu o problemă 
concretă — dezarmarea. Numai cel 
care nu este cîtuși de puțin inte
resat în rezolvarea problemei dezar
mării poate afirma că nu s-au 
copt condițiile pentru examina
rea ei.

Firește că nu putem conta că șefii 
guvernelor vor reuși de îndată să 
desfășoare la Geneva o asemenea 
activitate îneît nu va rămîne decît 
să se semneze tratatul cu' privire la 
dezarmarea generală și totală. Dar 
dacă, în urma eforturilor lor, se va 
da o orientare justă tratativelor 
următoare și se va schița cuprinsul 
tratatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală, chiar și acesta 
va fi un progres uriaș pe care îl aș
teaptă de mult popoarele. Credem 
că merită, merită foarte mult să se 
facă o asemenea încercare, care în 
caz de reușită, lucru pe care îl 
speră în mod sinceT guvernul so
vietic, promite să producă o coti
tură în relațiile internaționale șl să 
apropie omenirea de realizarea vi
sului ei secular de pace.

Nu este pentru nimeni un secret 
că Ia nivelul șefilor de guverne se 
duc adesea tratative în legătură cu 
intensificarea pregătirilor militare. 
Dar dacă așa se prezintă situația, 
pe ce bază se poate obiecta împo
triva ținerii primelor ședințe ale 
Comitetului celor 18 la nivel înalt 
pentru a se depune eforturile cuve- 
njțe în vederea unui scop atît de 
nobil cum este dezarmarea ! Isto
ria: nu ne-ar ierta dacă ar rămîne 
vreo posibilitate nefolosită pentru 
examinarea problemei dezarmării ' 
într-un forum atît de autorizat ca 
întîlnirea șefilor guvernelor celor 
18 state, convocată în mod special 
în acest scop.

Vreau să sper că veți înțelege 
just motivele căițe au îndemnat gu
vernul sovietic să propună ca lucră
rile Comitetului celor 18 state să 
înceapă la nivelul șefilor de gu
verne (de state) și veți adopta o 
atitudine pozitivă față de această 
propunere.

Am adresat mesaje cu același 
conținut tuturor șefilor de guverne 
(de state) al țărilor reprezentate în 
Comitetul celor 18 pentru dezar
mare”.

Cu stimă,
N. HRUȘCIOV, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

10 februarie 1962
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(Urmare din pag. IlI-a)
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Opinia publică congoleză Îngrijorată 
dc soarta lui Antoine Gizenga

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres).— 
D. Fedeașin, corespondentul agenției 
TASS, transmite :

Opinia publică congoleză continuă 
să manifeste o grijă serioasă în le
gătură cu soarta patriotului congo- 
lez Antoine Gizenga. In pofida asi
gurărilor oficiale date de 
că securitatea lui Gizenga 
gurată“, la Leopoldville 
părerea unanimă că viața
ine Gizenga este într-o măsură mai 
mare primejduită decît acum cîte- 
va zile.

autorități 
este „asi- 
domnește 
lui Anto-

După punerea în libertate 
a pilotului Powers

LONDRA. — Agenția France Presse 
transmite : Eliberarea lui Powers, pi
lotul avionului „U-2", a fost primită cu 
satisfacție în cercurile britanice auto
rizate. Anumifi observatori inferpre-. 
fează de pe acum acest gest ca un 
indiciu de destindere, care ar putea 
pregăti calea spre o conferință la ni
vel înalt.

Acest optimism constatat la anumiji 
observatori în general bine informaji 
nu se manifestă la Whitehall.
’Ziarul englez OBSERVER scrie : „Este 

posibil ca punerea în libertate a .lui 
Powers să aibă scopul de a arăta că 
„se deschide o nouă fază în care se va 
încerca o apropiere americano-sovie- 
fică".

Neliniștea congolezilor față de 
soarta continuatorului credincios al 
operei lui Lumumba s-a accentuat 
în mod deosebit după apariția în 
ultimele numere ale ziarului „Le 
Courrier d’Afrique", organ al ele
mentelor reacționare prooccidentale, 
a unor știri din care reiese că „po
trivit unor zvonuri" care circulă în 
rîndurile populației, Gizenga „este 
otrăvit cu o otravă cu efect lent“.

Temîndu-se de acțiuni populare, 
reacțiunea ia măsuri de „precauție". 
Aceste măsuri însă nu pot împiedica 
poporul congolez să continue lupta 
pentru punerea în libertate a lui 
Antoine Gizenga, luptător consec
vent pentru libertatea și unitatea 
Congoului.

„New York Herald Tribune“ ;
Pentru ce nu s-a sinucis î

NEW YORK. — După cum transmite 
agenjia REUTER, „New York Herald 
Tribune" într-o știre publicată pe prima 
pagină, se întreabă dacă Powers a 
fost un erou sau „un om care nu și-a 
făcut datoria față de țara sa". Ziarul 
se întreabă pentru ce nu a lăsaf ca 
avionul să explodeze cu el, sau de ce 
nu a folosit pistolul sau otrava pe care 
le avea asupra sa.

-----O»O—

SCURTE ȘTIRI
BUDAPESTA. Secretariatul F.M.T.D. 

a dat. publicității o declarație în care 
exprimă solidaritatea totală a tinere
tului lumii cu lupta tineretului din 
Franța împotriva pericolului fascist și 
cere să se pună capăt războiului din 
Algeria, prin tratative între guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria și 
guvernul francez.

SCOVA. însărcinatul cu afaceri 
al \\ t.S.S. în Franța. Serghel Nein- 
clna. ia făcut o vizită lui Couve de 
Murvîlle, ministrul Afaoerllor Externe 
al Frănței, șl a protestat împotriva ex
ploziei la 8 februarie a unei încărcă
turi cu plastio in fata unei clădiri care 
aparține ambasadei sovietice la Paris. 
Couve de Murvllle a răspuns că ia 
act de protest. El și-a exprimat regre
tul în legătură ou explozia și a adău
gat că va examina problema despăgu
birilor.

TEL AVIV. Ministrul de 
Israelului, Levi Eshkol, a 
nouă devalorizare a lirei
* patra ou înoepere din 1949. Noul 
curs al lirei Izraeliene va fi de 3 lire 
pentru un dolar S.U.A., în comparație 
cu 1,8 lire per dolar cit er« înainte, 
în pofida asigurărilor guvernului că 
devalorizarea va contribui la stabili
zarea preturilor, ziarele anunță majo
rări substanțiale de prețuri la unele 
mărfuri șl servicii.

Finanțe al 
anunțat o 
izraeliene,

Primele ecouri 
ale propunerii sovietice

• APRECIERI POZITIVE 
DE A CREA O ATMOS-

LA CAIRO

Deschiderea Conferinței scriitor^ - 
din țările Africii și Asiei

CAIRO 12 (Agerpres). — La 12 fe
bruarie s-a deschis la Cairo, într-o 
atmosferă solemnă, cea 
Conferință a scriitorilor 
Africii și Asiei.

In numele guvernului 
Arabe Unite, ministrul 
Orientării Naționale al R.A.U., Sa- 
ruat Okașa, a adresat un salut par-

de-a doua 
din țările

Republicii 
Culturii și

ticipanților la conferință și le-a urat 
succes în muncă.

La conferință participă numeroși 
delegați din țările afro-asiatice, pre
cum și un număr de observatori din 
alte țări, printre care acad. Geo 
Bogza, membru al Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romină.

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite : N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, a trimis o telegra
mă de salut participanților la cea lupta împotriva imperialismului, : 
de-a doua Conferință a scriitorilor spune în telegramă, toate popdar

Oto-

Declarajia președintelui Sukarno

DJAKARTÄ 12 (Agerpres). — La 12 
februarie președintele Indoneziei, Su
karno, a declarat reprezentanților pre
sei, în calitatea sa de șef al coman
damentului suprem pentru eliberarea 
Irianului de vest, că „în curînd“ spre 
frontierele Irianului de vest va fi tri
mis un nou contingent de voluntari. 
Agenția Antara anunță că președintele 
a făcut această declarație după ședin
ța comună a statului major operativ 
pentru eliberarea Irianului de vest și 
a șefilor statelor majore ale celor trei 
genuri de forje armate, pe care a pre
zidat-o în dimineaja zilei de 12 fe
bruarie la Bogore,

Generalul-maior Djani a declarat 
de asemenea că cel de-al doilea con
tingent de voluntari va pleca din Su
rabaja la 15 februarie. Primul contin
gent de voluntari a părăsit portul 
Tandjoengpriok la 10 februarie.

DJAKARTA. Autoritățile indonezie
ne au arestat, 33 de complotiști în 
insulele Molusce. Complotiștii făceau 
parte dintr-o rețea ramificată a unei 
organizații diversioniste, descoperite 
în timpul cercetărilor în legătură cu 
atentatul împotriva președintelui 
Sukarno, care s-a produs Ia Makassar. 
După cum anunță agenția Antara, a- 
ceastă organizație diversionistă era 
finanțată direct de colonialiștii olan
dezi.

din țările Asiei și Airicii, care are 
loc la Cairo. „ -,

In marea luptă pentru pace, în 
lupta împotriva imperialismului) se 

- ■ ■ ----țâre
le apreciază eroismul scrHtte',or 
din țările Asiei șl Africii care ç* ' y . 
activ, împreună cu toate iorțelw 
gresiste, pentru viitorul luminos al 
omenirii.

N. S. Hrușciov urează participan- 
ților la conferință succese în acti
vitatea lor de întărire a unității și 
solidarității popoarelor Asiei și 
Africii. în lupta lor pentru liberta
tea și fericirea popoarelor.

----- O «O------

De partea poporului indonezian
DJAKARTA 12 (Agerpres). — De

clarația guvernului sovietic cu pri
vire la. Iriahul de vest a fost întîm- 
pinată favorabil în Indonezia. „Mos
cova ne sprijină“, este titlul artico
lului de fond al ziarului „INDONE
SIAN HERALD“ din 12 februarie. 
Declarația oficială pozitivă a 
U.R.S.S. are în prezent o însemnă
tate deosebită, scrie ziarul, îritrucît 
președintele Sukarno a făcut deja o 
apreciere a utilității demersurilor 
diplomatice în problema retrocedării 
Irianului de vest. Politica guvernu-

lui sovietic la O.N.U. și în alte or
ganizații internaționale a arătat că 
simpatia sa este de partea poporului 
indonezian.

Demonstrație împotriva 
șomajului în Turcia

ISTANBUL 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : Potrivit relatărilor presei, 
în orașul Antalya a avut loc o mare 
demonstrație în semn de protest îm
potriva șomajului care ia amploare. 
La demonstrație au luat parte cons
tructori, mici comercianți și me
seriași. Demonstranții au Cerut auto
rităților să ia măsuri pentru lichida
rea șomajului și îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale poporului munci
tor.

Peste 1.000 de persoane au trecut 
încolonate pe străzile orașului, scan- 
dînd lozincile: „Vrem să căpătăm 
de lucru", „Domnule guvernator, cînd 
stai la masă gîndește-te la cei 
ilămînzi 1".

— ----------o.o-----------

Ministrul de Justiție al S. U. À. primit cu râcealâ
la Djakarta

DJAKARTA 12 (Agerpres). — La S.U.A. în problema transporturilor 
12 februarie, ministrul de Justiție al militare olandeze spre Irianul de 
S.U.A., Robert Kennedy, a sosit în 
capitala Indoneziei, Djakarta. Dată timpinat cu deosebită răceală vizita 
fiind poziția adoptată de guvernul lui R. Kennedy.

vest, populația indoneziană a în-

Greve și demonstrații în Franța împotriva
represiunilor polițienești de la 8 februarie

PARIS 12. — Corespondentul A- 
gerpies transmite : In semn de pro
test față de continuarea nestînje- 
nită a acțiunilor teroriste ale O.A.S. 
șl pentru a protesta împotriva re
presiunilor polițienești, mal multe 
organizații politice șl sindicale fran
ceze au organizat pentru ziua de 
12 februarie o grevă generală de o 
jumătate de oră în Franța, precum 
și o manifestație în memoria victi
melor reprimării de către poliție a 
demonstrației antifasciste din 8 fe
bruarie.

La chemarea sindicatelor, luni di
mineață, între orele 11,30 șl 12 a

Nixon și Rockefeller 
dau „sfaturi“

avut loc la/Paris și in principalele , munlșt, au adresat populației che- 
orașe ale /Franței o grevă pentru - • “-1 •-
cinstirea memoriei celor opt vic
time.

In ce privește manifestația pro
gramată pentru seara zilei de luni 
12 februarie, Ministerul de Interne 
a anunțat, așa cum a fost cazul și 
pentru demonstrația din 8 februa
rie, că „tn virtutea stării de urgen
ță", instituită de guvern în Franța, 
demonstrația este' interzisă. Forțe 
foarte importante de poliție și jan
darmerie au iost masate pe căile 
de acces spre Piața Republicii unde 
urma să aibă loc demonstrația. In 
centrul Parisului, întreaga circula
ție a fost perturbată ca urmare a 
cordoanelor de poliție ■ și a depla
sării unităților de poliție și jan
darmi. Numărul „forțelor de ordine" 
concentrate luni seara în jurul Pie
ței Republicii depășea 30.000.

In după-amiaza de, luni au avut 
loc în orașe de provincie —: Marsi
lia, Lyon, Le Mans, Nantes — ma
nifestații în memorig celor căzuți 
joi și pentru apărarea instituțiilor 
republicane.

La Paris, după .cum s-a anunțat, 
organizațiile sindicale și de masă, 
organizațiile studențești și de tine
ret și în primul rînd partidul co- în toată

mări ceiîndu-i să participe în nu
măr cit mai mare la funeraliile ce
lor opt victime ale represiunii dez
lănțuite de poliție împotriva demon
strației din 8 februarie. In fața ac
țiunii unite a comuniștilor, socialiș
tilor, republicanilor, autoritățile au 
fost obligate să accepte organiza
rea unui cortegiu care va parcurge 
străzile Parisului de la Bursa Muncii 
șl pînă la cimitirul Père Lachaise.

Populația aduce în sala Bursei 
Muncii un ultim salut celor opt vic
time ale represiunii polițienești : 
Daniel Féry, în vîrstă de 16 ani, 
funcționar la secretariatul tehnic al 
ziarului „L’Humanité“, Anne Godau, 
salariată la serviciile poștale, în 
vîrstă de 24 de ani, Fanny Dewer.pe, 
în vîrstă de 31 de ani, Suzette Mar
torell, mamă a trei copii, Jean-Pierre . 
Bernard, secretar al Secțiunii din a- 
rondismentul 15 al partidului comu
nist, Eduard Lemarchand, munci’ ir 
tîmplar, Raymond Wintgens, mi 
citor tipograf, Hippolyte Pinat, . 
dar. Pentru a le cinsti memoria-, ■ 
ganizațiile democratice din Franța 
au organizat pentru ziua de 13 fe
bruarie o grevă generală de o ju
mătate de zi sau de o zi întreagă 

țara.

După cum transmite agenția 
„Associated Press, în cadrul unui 
interviu radiotelevizat fostul vice
președinte al S.U.A., Richard Nixon, 
a declarat că președintele Kennedy 
„ar fi trebuit să meargă pînă la 
capăt în sprijinirea invaziei de anul 
trecut, împotriva Cubei, dar după 
cît se pare a urmat alte sfaturi și 
nu a pus la dispoziția invadatorilor 
suficient sprijin aerian".

„Acest punct de vedere — subli
niază agenția — a fost reafirmat 
duminică de guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, 
care tot în cadrul unui interviu te
levizat, l-a atacat pe președinte 
pentru nereușita invaziei și a amin
tit că planul a fost elaborat încă 
în timpul administrației Eisen
hower. Nelson Rockefeller și-a 
exprimat regretul pentru eșecul 
tentativei“.

• INTENSE CONSULTĂRI DIPLOMATICE 
ÎN RELATĂRILE PRESEI • ÎNCERCĂRI

ÎN JURUL PROPUNERII
presă occidentali se întîlnesc apre
cieri pozitive asupra propunerii so
vietice în care sînt recunoscute cu 
luciditate sensul și însemnătatea ei. 
Corespondentul din Washington al 
agenției France Presse transmite că 
în Statele Unite „gestul Iul Hruș- 
ciov este considerat ca o nouă do
vadă de bună voință...”.

Corespondentul agenției ameri
cane United Press International 
consideră că noua propunere a lui 
N. S. Hrușciov constituie „o iniția
tivă în vederea soluționării unei 
ample serii de probleme între Est șl 
Vest”.

FERA DE SCEPTICISM
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Deși în tot cursul zilei de luni, la 
Washington nu s-a dat publicității 
mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
guvernelor membre ale Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
posturile de radio americane, pre
cum și presa din S.U.A., l-au a- 
nunțat.

La Casa Albă și la Departamentul 
de Stat nu s-au făcut în cursul zi
lei de luni comentarii oficiale cu 
Srivire la noua propunere sovietică.

ar, după cum subliniază corespon
dentul din New York al ziarului 
„Izvestia", „în primele lor comen
tarii, evident inspirate de Depar
tamentul de Stat, ziarele americane 
chiar înainte ca marele public să fi 
luat cunoștință de textul mesajului 
lui N. S. Hrușciov, se grăbesc să-l 
învăluie într-o atmosferă de scepti
cism, încercînd să arunce o umbră 
asupra noii inițiative sovietice și s-o 
respingă, după’cum se spune, de la 
bun început".

Casa Albă a anunțat că președin
tele Kennedy va ține miercuri o- 
bișnuita sa conferință de presă în 
cadrul căreia, după cum se așteaptă, 
își va exprima punctul de vedere în 
legătură cu propunerile lui N. S. 
Hrușciov. Agenția France Presse a 
anunțat că ambasadorul Angliei la 
Washington, Ormsby Gore, a făcut 
cunoscută poziția guvernului său 
față de propunerea sovietică, suge- 
rînd că o asemenea întrunire la ni
velul cel mai înalt ar putea avea 
loc la o dată ulterioară după ce 
„conferința reprezentanților celor 
18 țări în problema dezarmării, 
care se va deschide la 14 martie, va 
înregistra progrese”.

In același timp, chiar In primele 
relatări ale corespondenților de

mai _______
care fabrică — dacă e posibil 
sută
însușească minimul tehnic.

Sarcinile fundamentale, spune Er
nesto Guevara, sînt mai departe : 
apărarea revoluției, apărarea ar
mată, ridicarea nivelului conștiinței 
revoluționare, mărirea pretutindeni 
a producției și productivității ca 
sarcină centrală a poporului cuban.

Ministrul Industriei rostește a- 
ceste cuvinte, cum a spus el însuși 
într-un interviu acordat radiotelevi- 
ziunii cubane, ca un îndemn calm, 
cu convingerea că 
greutățile d© înfruntat.

Se lărgește mișcarea antifascistăla sută din muncitori — să-și' le coordonăm . și proporționăm 
cadrul ritmului de dezvoltare al 
conomief de 12 la sută anual.

O problemă însemnată pentru
1 dezvoltarea economică a unei țări 

cum e Cuba, care a avut pînă de 
curînd un mare procent de anal- 

"fabeți, este pregătirea cadrelor ne- 
’ cesare pentru economie. L-am rugat 

pe ministrul ' Industriei să ne spu
nă ce se face în Cuba în această di-

•' recție.
— Majoritatea cadrelor noastre 

le-am ridicat din rîndul unor mun
citori care abia știau carte. Practi
ca le-a arătat că trebuie să învețe 
mereu. Acum, de pildă, sîntem pre
ocupați să-i ..specializăm, să le ri
dicăm nivelul de cunoștințe teore
tice și tehnice.,Astfel, în industrie 
avem în această privință un obiectiv 
precis : fiecare administrator de în
treprindere trebuie să fie absolvent 
a 6 clase. Există o școală de admi
nistratori pentru industrie care du
rează un an. Cei care n-au decît 
4—5 clase obțin aici, cunoștințe la 
nivelul clasei a 6-a, precum și Cu
noștințe de ecpqqmie politică, teh
nice, de structură a ministerelor pen- _
tru aa să poată cunoaște relațiile tuale și 
întreprinderilor cu ministerele. La „v.
cel de-al doilea curs se cere șă al nea- principalelor ___ ____
absolvite aceste, țaseț.qjase. Ca. școli xtmericane, imperialiștii americani 
de nivel universitar, există In pre- proclamă „embargoul”, se strădu-

în
e-

zenf una care începe să funcționeze 
în cadrul Universității de la Havana. 
De asemenea, Ministerul Comerțului 
Exterior are o'școală de pregătire 
de cadre.

Năzuim totodată ca un procent cît

PARIS 12 (Agerpres).— în rapor
tul său prezentat la Plenara C.C. al 
P.C. Francez, care a discutat pro
blemele luptei antifasciste și ale ' 
creării Frontului Unic, Paul Lau
rent, membru al C.C. al P.C. Fran
cez’, a spus printre altele : în timp 
ce nimeni dintre teroriști nu a fost. 
tras la răspundere pentru crimele

victimele guvernului au

oricare ar fi 
_ .. „toate sînt
probleme care se vor rezolva, se 
vor rezolva prin sacrificiile poporu
lui cuban și prin munca lui”.

De la brigadierii întîlniți, la San
tiago de Cuba, unde veniseră să-și 
ia bursele de studii după ce au al
fabetizat pe țăranii din satele pier
dute prin văile Sierrei Maestra, 
și pînă la lucrătorii harnici ai gos
podăriilor de stat din Pinar del Rio, 
la cealaltă extremitate a insulei, 
ne-am convins o dată mai mult de 
realitatea. . cuvintelor rostite de 
ErrieSto Guevara. Actuale atunci, 
în; zilele rușinoasei înscenări de 
la Punta del Este, profund ac- 

.1 acum, cînd, furioși că 
n-au .izbutit să obțină adeziu- 

gtate iaUno.

lese să strîngă cleștele economic în 
jurul Cubei libere, aceste cuvinte 
exprimă hotărîrea unul întreg popor: 
Cuba ■merge înainte, independent 
de hotărirlle O.S.A. (Organizația 
Statelor Americane).

1957
1958
1959 $600 Million

1960

ț-xitz-;

cietâțile nord-americane (exprimate In milioane de 
dolari anual). După cum se vede, de regulă, profitu
rile depășesc cu multe milioane investițiile. Iar aces
tea, după datele oficiale..,

Rovisla americană „United States News and World 
Report“ a publicat o semnlilcativă diagramă care o- 
glindește jaful monopolurilor. In tabel se arată inves
tițiile (investment) S.U.A. fn țările Americll Latine ?I 
profiturile (income) pe care le obțin in aceste țâri so-
—---------- - ' 1 1 ..----------------------------------------- --------------------- -------------- ------------- 1 1 " ■ ■■ -■'■' ' ■ -
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comise, ... __ . „
completat lista victimelor O.A.S. în 
popor crește conștiința faptului că 
el trebuie-să conteze pe propriile 
sale forțe, pe unitatea tuturor for
țelor sale, pentru a bara calea fas
cismului.

Raportorul i-a demascat pe aceia 
care, întocmai liderului socialist de 
dreapta Guy Mollet, încearcă să 
subaprecieze pericolul fascist.

Datoria primordială a partidului, 
a organizațiilor și membrilor șși — 
a spus el — este de a intensi, Sa 
pretutindeni munca propag^ 
tică de lămurire. Paralel cu lărgirea 
muncii de lămurire, sarcina cea mai 
urgenta este dezvoltarea acțiunilor 
antifasciste comune, crearea unui 
front unic.

Mișcarea antifascistă sç lărgește 
nu numai în întreprinderi, în car
tiere de locuințe, în instituții de 
învățămînt. Soldații, subofițerii și 
ofițerii republicani își unesc de 
asemenea forțele. Crește numărul 
comitetelor antifasciste în unitățile 
armatei franceze.

Legăturile partidului cu munci
torii, cu tineretul, cu femeile, cu 
toate păturile oamenilor muncii se 
întăresc tot mai mult. Acest lucru 
este dovedit prin intrarea în partid 
a 15.000 de noi membri, prin 
crearea a 650 noi celule de. partid, 
prin marele succes al , .campaniei 
strîngerii de mijloace pentru fondul 
partidului.
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