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Cursuri de ridicare a calificării Pe litoral

Planul tehnic sa fie îndeplinit 
în mod exemplar !

Planul tehnic are un rol impor
tant în introducerea sistematică a 
tehnicii noi în întreprinderi, în ridi
carea nivelului tehnic al producției 
— căi principale de sporire a pro
ducției și productivității muncii, de 
ridicare a nivelului calitativ al pro
duselor și de reducere a prețului lor 
de cost. Parte organică, esențială a 
planului de stat, el oglindește mun
ca de concepție din uzina sau fa
brica respectivă, sarcinile privind 
asimilarea de produse noi, introdu
cerea și extinderea mecanizării și 
automatizării producției, aplicarea 
unor procedee tehnologice avansate, 
efectuarea de cercetări tehnico-știin- 
țifice etc. Avînd la bază sarcinile 
trasate de partid și guvern, dezbate
rea planului tehnic pe anul 1963 s-a 
făcut în majoritatea întreprinderilor 
cu atenție și spirit de răspundere.

Organizațiile de partid, conduce
rile tehnico-administrative, munci
torii, inginerii și tehnicienii din în
treprinderi s-au convins în practică 
de importanța planului tehnic, de 
faptul că succesul în ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției este strîns legat de înfăptuirea 
Cu rigurozitate a prevederilor aces
tui plan.

Multe întreprinderi acordă o deo
sebită atenție realizării sarcinilor 
din planul tehnic în ce privește asi
milarea de produse noi la un înalt 
nivel. O muncă rodnică desfășoară 
în acest séns proiectanții și ingine
rii de la uzinele „1 Mai"-Ploiești. în 
prezent ei întocmesc proiectele și 
documentația tehnică pentru asimi
larea -unor noi tipuri de instalații 
pentru forajul sondelor, pentru 
agregatele de cimentare și pompe 
de noroi care vor lucra la presiuni 
înalte. Cadrele de proiectanți se 
străduiesc ca noile produse care vor 
fi asimilate să aibă performanțe 
tehnico-economice cît mai ridicate. 
Merită relevată, de asemenea, acti
vitatea fructuoasă desfășurată în 
această privință la uzinele „Strun- 
gul”-Arad, „Înfrățirea”-Oradea și 
altele.

Căutările creatoare pentru asimi
larea în fabricație a noi mașini și 
utilaje la nivelul tehnicii avansate 
se împletesc cu preocuparea de a 
ridica performanțele tehnico-econo- 
mice la produsele din fabricația cu
rentă. Rezultate tot mai eficiente în 
acest domeniu se obțin la uzinele 
^Unirea’' din Cluj. Mașinii de filat 
cu inele, unul din produsele de 
bază ăle uzinei, i s-a redus prin re- 
proiedtare gabaritul unor piese 
principale, obținîndu-se o scădere a 
greutății mașinii cu circa 350 kg ; 
de asemenea, la carda de bumbac 
s-a modernizat instalația electrică,

Folosesc dispozitive 
moderne

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
La Uzinele metalurgice din Sinaia 
continuă să se desfășoare acțiunea 
de echipare a mașinilor-unelte uni
versale cu dispozitive de înaltă pro
ductivitate. Astfel, în următoarele 
luni dispozitivele pneumatice utili-
7 a la strângerea pieselor pe strun- 
g urie paralele vor Ifi adaptate, pe 
ba'Za proiectelor realizate de ing. 
Adrian Georgescu și tehnicianul Dan 
Bucur de la serviciul tehnolog-șef 
al uzinei, la încă 12 strunguri și la
8 mașini de frezat de diferite tipuri.

Aceste dispozitive micșorează e- 
fortul fizic al muncitorilor, sporesc 
productivitatea muncii și aduc 
nual economii de circa 60 000 lei.

s-a simplificat instalația de automa
tizare etc. Toate aceste modernizări 
au dus la ridicarea randamentului 
mașinilor respective, făcînd ca ele 
să țină pasul cu tot ce apare nou 
în tehnică.

în planurile tehnice pe acest an 
sînt oglindite și preocupările colec
tivelor a numeroase întreprinderi 
pentru introducerea și extinderea 
unor procedee tehnologice moderne, 
pentru perfecționarea continuă a 
tehnologiei de fabricație. Convingîn- 
du-se că tehnologia modernă aduce 
mari avantaje tehnico-economice — 
calitate mai bună a pieselor, econo
mii de metal și o mai înaltă produc
tivitate a muncii — metalurgiștii 
uzinelor „23 August” din Capitală 
și-au propus, printre altele, să extin
dă în acest an metoda de turnare în 
forme întărite cu bioxid de carbon 
la peste 8 000 tone de piese, iar for
jarea în matrițe și matrițe cu figuri 
multiple la circa 9 000 tone de piese.

Problema este ca în fiecare între
prindere să fie luate în considerare 
posibilitățile reale de aplicare într-o 
măsură din ce în ce mai mare a 
procedeelor tehnologice moderne. 
Este necesar' ca prevederile planului 
tehnic în ce privește introducerea 
și extinderea tehnologiei moderne, 
ca de altfel toate prevederile aces
tui plan, să fie îndeplinite întocmai, 
conform graficului și nu în asalt, în 
ultimul trimestru, așa cum s-au pe
trecut lucrurile anul trecut într-o 
serie de întreprinderi. Se înțelege 
că pentru aceasta este nevoie să se 
muncească cu perseverență, să se 
creeze condiții tehnice și organiza
torice corespunzătoare.

Un capitol important al planului 
tehnic este cel referitor la efectua
rea unor lucrări de modernizare a 
mașinilor și utilajelor aflate în func
țiune. Perfecționarea mașinilor și 
agregatelor existente este una din 
rezervele cele mai mari ale pro
ducției, un izvor nesecat de creș
tere continuă a productivității mun
cii și de îmbunătățire a calității pro
duselor. La uzinele de vagoane din 
Arad, un însemnat număr de mașini 
și utilaje au fost modernizate, iar 
în atelierele de ’forjă și turnătorie 
s-au executat anul trecut multe lu
crări de mecanizare și mică meca
nizare la care au fost atrase și co
lectivele altor secții și sectoare din 
uzină. Dar nu așa stau lucrurile 
peste tot. în unele uzine sînt încă 
mașini care ar putea fi modernizate 
în vederea măririi randamentului 
lor. Organizațiile de partid și comi
tetele sindicatelor din întreprinderi 
au datoria să analizeze periodic felul 
cum sînt gospodărite fondurile, alo
cate pentru lucrările de mecanizare 
și automatizare, să urmărească în
deaproape stadiul îndeplinirii pla
nului de modernizare a utilajelor, 
ținînd seama de eficiența econo
mică.

Planurile tehnice ale întreprinde
rilor cuprind sarcini importante și 
cu privire la folosirea cît mai bună 
a capacităților de producție exis
tente, la ridicarea indicilor de uti
lizare a mașinilor, agregatelor, in
stalațiilor etc. în numeroase fabrici 
și uzine există însemnate rezerve 
interne în acest domeniu și ele se 
cer cît mai bine valorificate, spri- 
jinindu-se orice propunere și iniția
tivă valoroasă izvorîte din rîndurile 
muncitorilor și tehnicienilor. Să nu

(Continuare în pag. V-a)
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Bugetul regiunii 
în discuția deputății or 

sfatului popular
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri a avut loc cea de a șaptea se
siune a Sfatului popular regional 
Argeș. Deputății întruniți în sesiune 
au analizat executarea planului de 
stat local și a bugetului local pe 
1962, au dezbătut și aprobat bugetul 
Pe 1963. De asemenea, în cadrul se
siunii au fost aleși asesorii populari 
regionali,

Așa cum s-a desprins din raportul 
prezentat în sesiune și din discuțiile 
purtate, din bugetul sfatului popu
lar regional anul trecut s-au alo
cat importante sume pentru întreți
nerea parcurilor, a zonelor verzi și 
pentru salubritate, pentru repararea 
și întreținerea drumurilor pe o lun
gime de 1245 km. în 1962 au fost 
date în folosință cu fonduri din in
vestiții 5 școli cu 56 săli de clasă, iar 
din fondurile realizate prin contribu
ția voluntară a cetățenilor au fost 
construite 173 săli de clasă ; la multe 
școli medii și elementare s-au făcut 
întrețineri și amenajări ; în mediul 
rural au fost electrificate 50 de sate; 
s-au înființat 103 cinematografe; din 
fondurile de investiții s-au construit 
anul trecut pentru oamenii muncii 
din orașele și centrele muncitorești 
ale regiunii peste 1000 de aparta
mente.

Pentru anul 1963 s-au alocat de la. 
bugetul sfatului 
importante sume 
economiei locale 
șocial-culturale.

popular regional 
pentru finanțarea 

și pentru acțiuni

Odată cu introducerea tehnicii noi și a procedeelor 
avansate de muncă, în întreprinderile industriale din 
regiunea Banat se desfășoară o largă acțiune de ridi
care a calificării profesionale a tinerilor muncitori. La 
propunerea organizațiilor U.T.M., în uzinele siderur
gice și constructoare de mașini din Reșița, Arad, Oțe
lul Roșu, Timișoara, precum și în întreprinderile in
dustriei ușoare și alimentare din regiune, au fost orga
nizate 567 de cursuri, urmate de peste 15 000 de tineri. 
Pe baza celor învățate la aceste cursuri, tinerii turnă
tori de la Uzinele constructoare de mașini-Reșița, de 
pildă, au contribuit la îmbunătățirea calității pieselor 
de mare tonaj și la reducerea consumului de metal. 
Tot pe baza celor învățate la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale, tinerii sudori de la Uzinele de 
vagoane-Arad și de la Uzinele mecanice-Timișoara au 
extins aplicarea sudurii la noi construcții metalice.

în aceste zile de iarnă, cînd și pe 
litoralul Mării Negre termometrul arată 
frecvent temperaturi sub minus 10 gra
de, s-a redeschis sanatoriul balnear 
Eforie-nord. Aici, bolnavii urmează 
tratamente cu împachetări de nămol, 
însoțite de cure de hidro și electro- 
terapie.

Pe litoral mai funcționează în sezo
nul rece și sanatoriile de la Techirghiol 
și Mangalia (ultimul avînd o capacitate 
de 500 locuri pe serie).

în timpul acestei 
ierni, în sanatoriile 
de pe litoral își pe
trec concediul sau 
își refac sănătatea 
10 000 de oameni 
ai muncii.

Colectiviștii din 
Sulița și Dracșani au 
avut vineri seara ca 
oaspeți pe membrii 
Filarmonicii de stat 
din Botoșani care 
au prezentat la că
minele culturale din 
aceste localități con
certe de muzică 
populară romînească. 
In seara aceleiași 
zile, Ansamblul „Ci- 
prian Porumbescu” 
din Suceava a pre
zentat 
cultural 
Vlădeni, 
toșani,
„Rapsodia 
veană”.

Mecanizatorii do la S.M.T. Urzic oni, regiunea București, sînt aproape 
gata cu reparatul la tractoare și mașini agricole. In fotografie : Me
canicii Gheorghe Niculae și Alexandru Mușat executînd ultimele verifi
cări la tractoarele reparate. (Foto : Agerpresï

Ne scriu corespondenții voluntari despre adunările generale ale G. A. C.

Pentru recolte bogate
Sesiune științifică

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). 
— La clubul întreprinderii de 
construcții siderurgice Hunedoara 
a avut 
științifică 
discutat 
lucrările 
triale și 
doarei. Au luat parte ingineri 
tehnicieni constructori și numeroși 
muncitori fruntași în producție. Cu 
acest prilej au fost prezentate refe
rate privind folosirea rațională a 
utilajelor de construcții pe șantiere, 
metode noi de muncă în construcții, 
îmbunătățirea lucrărilor, metode prin
cipale de reducere a prețului de cost.

O nouă linie 
maritimă

loc o sesiune tehnico- 
în cadrul căreia s-au 

unele probleme privind 
de construcții indus- 

social-culturale ale Hune- 
Și

Recent s-a întors dintr-o călătorie 
de 50 de zile cargoul „Cluj". Cu a- 
ceastă cursă a fost deschisă o nouă 
linie maritimă Constanța—Manches
ter, „Clujul" fiind primul cargou ro- 
mînesc care a intrat în acest port 
englez. In primele zile ale lunii ia
nuarie au sosit în portul Constanța 
petrolierul „Prietenie", după o călă
torie în Brazilia, cargourile „Buzău" 
și „Mangalia", aducînd diferite 
mărfuri din țări mediteraneene.

Zilele trecute a avut loc adunarea 
generală a colectiviștilor din comu
na Făcăeni, raionul Fetești, 
de seamă prezentată de tov. Toma
Dimache, președintele G.A.C., a 
glindit realizările obținute de har
nicii colectiviști în anul trecut.

La întocmirea planului de pro
ducție pe 1963, colectiviștii din Fă
căeni au ținut seama de experiența 
căpătată în anii trecuți, căutînd să 
descopere noi posibilități pentru 
sporirea producției agricole. S-au și 
creat condiții pentru obținerea unei 
recolte mai bune, s-a asigurat 
mai mult de jumătate din

Secția cazangerie a Uzinelor „Vulcan“ din Capitală. Muncitorii Stellan Mureșanu și Iulian Diamandi se 
numără printre fruntașii secției. Ei își îndeplinesc și depășesc cu regularitate sarcinile de producție și dau 
lucru de bună calitate. (Foto ! Gh. Vinfilă)

Gerul a împodobit cu chiciură pomii în lun
ca Argeșului, păienjenișul de sîrmê ce se fes 
pe șantier. Din biroul constructorilor se văd 
clădirile Complexului de industrializare a lem
nului. Unele sînt terminate, altele sînt în fini
saj, la cîteva se toarnă temeliile. Dincolo de 
clădiri se întinde, pînă departe, Piteștiul.

în mai pufin de un an, constructorii au ridi
cat cea mai mare parte a clădirilor viitorului 
complex. De undeva, din interiorul fabricii 
de mobilă, răzbate zgomotul mașinilor aflate în 
rodaj. Se construiește într-un ritm intens. Unele 
obiective ale complexului au fost terminate cu 
cîteva luni mai devreme. In ciuda gerului din 
aceste zile pe șantier se muncește cu hărnicie.

Mîndrie
recomandă 
betonișfi. 
recomandă

zîmbifor fînă-— Ion Mazdrac, se 
rul șef al brigăzii de

— Ion Mazdrac, se 
mai în vîrstă decît el.

— Veri ?
— Nu, frați, răspunde cel mai 

curios, avem același nume. Doi Ion în familie. 
E o întreagă poveste.

Și istorisește o întîmplare cu haz de acum 
30 de ani, cînd s-a născut fratele mai mic, ac
tualul șef de brigadă.

— N-a venit pe lume singur, continuă el. ci 
cu o surioară. Gemeni. S-a hotărît ca pe el să-l 
cheme Păun și pe soră Ioana. Cel care s-a dus 
la p.-imărie a făcut însă o încurcătură. Așa că au 
rămas Păuna și Ion.

Cei doi frați Mazdrac sînt oamenii de nă
dejde, din cea mai bună brigadă de betonișfi 
a șantierului. Brigada lucrează acum zi și noap
te, pe schimburi, la terminarea uscătoarelor 
(a fabrica de mobilă.

Șeful brigăzii vorbește cu mîndrie despre 
20 de oameni, majoritatea tineri. Ei execută 
numai lucrările propriu-zise ci și pe cele pre
gătitoare turnării betonului. Toate lucrările exe
cutate au primit calificativul „excepțional".

Dar iată că apare un betonist.
— Ce s-a întimplat tovarășe Laibăr ? îl în

treabă secretarul organizației de partid a șan
tierului, venit la brigada de befoniști cu tre
buri.

— Vă rog să vorbiți cu cei de la stație. A- 
seară ne-au făcut-o. 
Ce era să facem,

ur. altul, ceva

mare. Știu, e

de

cel
nu

N-au mai avut nisip, 
să stăm ? Am mers pe

CONSTRUCTORII
DIN LUNCA ARGEȘULUI

la alte puncte de lucru, am găsit nisip și l-am 
adus la stația de betonare. Au lucrat și ei, 
am avut și noi materie primă.

Pornim mai departe. în drum, spre altă bri
gadă, Ion Stancu, secretarul organizației 
partid, își amintește...

— Au uitat să vă spună befoniștii cheztia 
electricienii. înfr-o seară turnau betonul și, 
știu cum s-a întimplat, dar s-a întrerupt lumina. 
Electricianul de serviciu era la peste 3 kilometri, 
la stația de pompe, unde repara ceva urgent. 
Trebuiau 
găsit-o 
ore ? Mi se pare că se angajase să termine lu
crarea pînă a doua zi seara, l-a luat pe fra- 
te-său și pe încă unul și au pornit-o după elec
tricienii șantierului. „Cunoașteți pe aici vreun 
electrician ?" Ei bine — au găsit unul. Nu era 
cine știe ce hibă, dar trebuia un om de specia
litate A reparat-o repede, totul n-a durat de- 
cît ceva ma' mult de un ceas. Echipa din 
schimb a turnat beton pînă dimineața. Asfa-i...

de

cu 
nu

să aștepte pînă termină. Aș, ți-ai 
cu Mazdrac. Să piardă el cîteva

derne verifică fiecars sudură. Calitatea — 
excepțională.

Coman e un bărbat voinic, cu ochii vii, care 
te privesc prietenoși. Totul în el exprimă forja, 
încredere în cei din jur. A învățat meserie 12 
tineri. Al 13-lea...

— Chiar azi a sosit. E un puști de vreo 17 
ani. Trandafir îl cheamă. N-are încă vreo califi
care. Stînd de vorbă cu el am văzut că vrea 
să înve(e. îl învăț meserie și pe el...

„plîngâtor“

Al 13-lea
ce se avîntă 

Pui 
ger. 
po- 
de 

prin

Scheletul metalic al podului 
peste Argeș e pudrat de promoroacă. 
palma pe el și pielea se lipește ca friptă. E 
O mînă de oameni, căfărafi peste arcadele 
dului, sudează, 
licurici. Macaraua se 
aer încă un tronson 
Coman, șeful echipei de 
drumul, apoi, cu comenzi 
locul său. Nu e un lucru 
piesă de asamblat are 6—7 tone. Și ele trebuie 
să se îmbine „la milimetru“. Aparatul de sudură 
revarsă scîntei. Podul se avînfă 
Argeș.

Trebuie să f'l un maestru în 
a face suduri de bună calitate 
Irul coboară sub o anumită cifră. Aparate mo-

Aparatele lor scot roiuri 
rotește purtînd 

metalic. Constantin 
sudori. îi urmărește 
scurte, îl fixează la 
ușor. Cea mai mică

îndrăznej peste

meserie pentru 
cînd termome-

Nicolae Tudose, șeful brigăzii de zidari, vor
bește repede, presărînd în fot ce spune cîto o 
glumă.

— în rezervor, toate ar fi tost cum ar fi fost, 
da n-ar fi „plîns” peretele. (Brigada lui a exe
cutat tencuielile de izolare hidrofugă a unui re
zervor de 2 500 mc). Afară era qer, înăuntru 
cald. Improvizasem noi niște sobe, ca să se 
usuce tencuielile. Și, fiindcă afară era cu minus 
iar la noi cu plus, se prelingea apă pe perete. 
A fost putină treabă. Suprafața de beton tre
buia spălată bine cu apă, așterneam un strat de 
tencuială, așteptam să se usuce pînă la un a- 
numit punct și așezam al doilea strat peste el. 
Dacă înfîrziai pu(in, degeaba toată osteneala.

■ Și să nu credefi că se usca atunci cînd voiai. 
Cînd avea el chef. Uneori se înfîmpla treaba 
asta noaptea, la cînfatul cocoșilor. Și atunci tre
buia meșterit. Zece zile am dus-o așa. Dar a 
ieșit lucru de calitate. Cel mai tare ne necăjeau 
„lacrimile« acelea. Le spălam într-o parte șl 
apăreau în alta. Acum s-a terminat. Rezervorul 
are un obraz... hidrofug.

Lucrul cel mai important
Tov. Stancu ne vorbește despre mecanicul 

Gheorghe Aldea.
— A stat în cîmp, în ger, zi șl noapte, ca »8

mînța necesară și s-au executat a- 
rături adinei pe întreaga suprafață. 
Planul prevede și dezvoltarea secto
rului zootehnic.

La discuții au luat parte 42 de co
lectiviști, care au făcut propuneri 
pentru mărirea producției la hectar, 
pentru extinderea culturilor de le
gume și a culturilor irigate și obți
nerea de producții sporite la fermele 
de animale. (De la Constantin Frîn- 
cu, colectivist).

*
Planul de producție dezbătut de 

curînd în adunarea generală a gos
podăriei colective din satul Iabla- 
nița, raionul Vînju-Mare, cuprinde 
multe măsuri pentru întărirea gos
podăriei.

,Va crește sectorul zootehnic al

gospodăriei și de aceea ne-am plai 
nificat să mai construim o maternii 
täte pentru scroafe, un saivan peni 
tru 1 500 oi etc.

Anul trecut, noi am cultivat cu irt 
o suprafață mică de teren. Din va
lorificarea inului am obținut totuși 
venituri frumoase. Ne-am propus 
cultivăm o suprafață 
adunare, colectiviștii 
suprafața planificată 
semănată cu porumb
cu încă 55 ha. Propunerea a fost a- 
probată și trecută în plan. încă de 
a doua zi, colectiviștii au și pornit la 
treabă pentru fertilizarea terenului 
care va fi cultivat cu porumb. Acum 
consiliul de conducere se preocupă 
de procurarea materialelor necesare! 
construcțiilor. (De la Vasile Bobîlcă, 
colectivist.

mai mare, 
au propus 
pentru a 
să fie mărită

Excelenței Sale
Dr. S ARV AP ALLI RADHÄKRISHNAN

Președintele Republicii India
New Delhi

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării Republicii 
India, în numele Consiliului de Stat, al poporului romîn și al meu per
sonal, adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și urez marelui popor 
indian prieten fericire, prosperitate și pace.

Păstrînd o vie amintire despre vizita întreprinsă în minunata dum
neavoastră țară, îmi exprim încrederea că prietenia și colaborarea multi
laterală romîno-indiană se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor 
noastre popoare și al înțelegerii internaționale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

'Excelenței Sale
Domnului JAWAHARLAL NEHRU 

primul ministru al Republicii India 
New Delhi

Cu prilejul sărbătorii naționale a Indiei, transmit Excelenței Voastre 
călduroase felicitări din partea guvernului romîn și a mea personal și 
urez poporului indian prieten noi succese în dezvoltarea pașnică a tării 
sale, prosperitate și progres.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica India se vor dezvolta continuu, în 
avantajul ambelor popoare, în interesul apărării păcii și al promovării 
colaborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

controleze probele de presiune la care sînt 
supuse conductele pentru apă, pe care le-a 
montat el. Aici primea mîncare și n-a plecat 
pînă nu a văzut rezultatul muncii sale.

Secretarul de partid al șantierului e mîndru 
de oamenii în mijlocul cărora lucrează. Dar și 
constructorii complexului se mîndresc cu se
cretarul de partid. El lucrează la atelierul de 
prefabricate, execută tipare. De calitatea lor 
depinde calitatea prefabricatelor. Oamenii de 
aici și-au propus să realizeze ei betonul B-500, 
care are capacităfi portante mult superioare. 
Asta pentru a nu mai face comenzi ia alte în
treprinderi. N-a fost lucru ușor, dar nu s-au 
lăsat pînă n-au izbutit. La toată această izbîn- 
dă Ion Stancu a contribuit cu multe zile și nopfi 
de experimentări și căutări.

Despre succesele lui nu vorbește însă. Cînd 
! le-am pomenit și-a dat șapca pe ceafă și, în
văluind întregul șantier cu privirea, a spus :

— Vedefi, fot ce se realizează aici e munca ’ 
tuturor, a tuturor constructorilor. Acesta e lu
crul ce! mai important.

★
Fapte obișnuite care se întîlnesc pretutindeni 

pe șantier. Oamenii vorbesc despre ele cu 
simplitate, cu modestie.

Și ca o încununare a acestor strădanii se 
înalfă, zi de zi, modernul complex de industria
lizare a lemnului, de lîngă apa Argeșului.

VASILE TINCU

Unitățile agricole socialiste au pri
mit în ultimul timp noi diafilme cu 
subiecte agricole pentru cercurile de 
învățămînt agrozootehnic. Printre 
acestea se numără : „Folosirea amen
damentelor și îngrășămintelor verzi“, 
„Folosirea sfeclei de zahăr în hrana 
animalelor“ etc. Gospodăriile agri
cole de stat și colective au la dispo
ziție anul acesta 20 de diafilme în 
25 000 de copii cu explicații în lim
bile romînă și maghiară.

Metoda ilustrării lecțiilor teoreti
ce la învățămîntul agrozootehnic cu 
ajutorul cinematografului este tot 
mai larg utilizată. Rețeaua cinema
tografică a trimis la sate 13 filme 
documentare agricole. De asemenea, 
se prezintă lunar jurnalul „Noutăți 
din agricultură” care cuprinde rea
lizări ale cercetărilor științifice și 
experiența unităților agricole socia
liste în diferite ramuri de producție 
agricolă.

(Agerpres)
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CLUJ (coresp. j.Scint&li"). — în 
scopul generalizării experienței 
înaintate în învățămîntul de par
tid, Comitetul orășenesc de 
partid' Cluj a organizat în ultimul 
timp schimburi de experiență cu 
propagandiștii din diferite între
prinderi. Projpagandiștii cercurilor 
de Istorie a iP.M.R., Istoria P.C.U.S. 
anul II și Statutul P.M.R. au parti
cipat la o discuție pe teme de 
metodică. Cu colectivei© celor 
31 puncte de consultații din 
oraș a fost organizată la Uzina 
de pielărie și încălțăminte o con
sfătuire în cadrul căreia tov. Nagy 
Iuliu a împărtășit din experiența 
punctului de consultații al uzinei, 
în cadrul unui schimb de experien
ță cu propagandiștii de la între
prinderea „Metalul roșu' s-a pre
zentat referatul „Importanța studie
rii pe bază de conspect a ma
terialului bibliografic". Asemenea 
schimburi d© experiență au avut 
loc și la punctele de consultații 
de la Direcția regională C. F. R., 
fabrica de medicamente „Terapia" 
etc.

CAREI (coresp. „Scinteii"). — In ca
drul noului an tn învătămîntul de partid, 
Comitetul raional de partid Carei a or- 

ț ganlzat două seminarii de economie a- 
grară ; unul pentru 52 de ingineri agro
nomi și medici veterinari care lucrează 
în gospodăriile colective și altul pentru 

ț 44 de președinfi de gospodării colec
tive.

Temele dezbătute în seminarii se 
referă la probleme fundamentale ale 
politicii economice ale partidului și sînt 
strîns legate de sarcinile privind dez
voltarea agriculturii raionului ; ele au 
fost stabilite de comitetul regional de 
partid în urma consultării unui mare 
număr de specialiști din agricultură, 
președinfi de gospodării colective, 
activiști de partid și de stat din toate 
raioanele regiunii. Dintre temele dez
bătute în cele două seminarii amintim:

a. ' . ' -uu • ■ 1 : u.Învățămîntal de partid —la nivelul sarcinilor actuale
„Sarcinile trasate de cel 'de-al III-lea 
Congres al partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii“, „Problemele spo
ririi producfiel și productivității muncii 
în G.A.C.“, „Organizarea șl planificarea 
agriculturii socialiste“, „Organizarea te
ritoriului în G.A.C. și zonarea produc
ției“. In programul semlnarlilor sini 
prevăzute și teme care vor fl tratate 
dilerenfiaf, jinlnd seama de nivelul de 
pregătire al cursanfilor.

Cursanfii îmbină studiul bibliografiei 
țcuprinzînd documente ale partidului 
nostru, expunerile tovarășului Gh, 

nară a Marii Adu- <
nări Nationale și 
cu prilejul celei 
de-a 15-a aniver- 
sări a proclamării
R. P. Romine, materiale ale ședințe
lor Consiliului Superior al Agriculturii 
din decembrie 1962 etc.) cu au
dierea de expuneri ținute de lectori 
ai comitetului regional de partid și de 
secretari ai comitetului raional de 
partid.

In ' scopul generalizării experienței 
înaintate din agricultura raionului, co
mitetul raional de partid va organiza 
vizite ale cursanfilor seminariilor de 
economie agrară la S.M.T. Carei, la 
Casa agronomului din Petin șl la cîteva 
gospodării de stat și colective fruntașe.

HUNEDOARA (coresp. „Scîn- 
teii"). — în vederea ridicării nive
lului de pregătire politico-ideolo- 
gică a propagandiștilor, a întăririi 
legăturii propagandei cu viața, la 
Cabinetul orășenesc de partid Hu
nedoara se organizează, paralel cu

Astfel, secretari ai

seminariile la temele cuprinse în 
programul de învățămînt, expu
neri și dezbateri cu privire la pro
bleme actuale ale politicii partidu
lui, ale construcției socialiste în 
țara noastră.
comitetului orășenesc de partid și 
cadre de conducere din economie 
au prezentat în fața propagandiș
tilor de la toatei formele de învăță
mînt expuneri despre caracterul 
științific al politicii partidului nos
tru, realizările obținute în anii pu
terii populare în industrializarea 

regiunii Hunedoara, sarcinile dez
voltării agriculturii socialiste în 
regiune. Pentru propagandiștii 
cercurilor de economie concretă 
s-au ținut expuneri referitoare la 
principalele prevederi ale planului 
pe anul 1963 și sarcinile actuale ale 
luptei pentru ridicarea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost și asigurarea unei înalte cali
tăți a produselor siderurgice.

Se întreprind, de asemenea, ac
țiuni în scopul îmbunătățirii meto
delor de conducere a cercurilor 
de învățămînt. Propagandiști cu 
bogată experiență, printre care 
tov. Cornel Lupu de la distilăria 
de gudroane, Gh. Gheorghișor de 
la serviciul de cercetări din Com
binatul siderurgic, Mircea Popescu 
de la Teliuc și alții au prezentat 

referate pe temele : „Ce întreprind 
pentru legarea studiului de viață, 
de sarcinile practice“, „Cum con
duc convorbirea în cercul de învă
țămînt“, „Despre modul de întoc
mire și conținutul expunerilor ți
nute în fața cursanților" și altele.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînfeii"). — De 
la începutul noului an în învăfămîn- 
tul de partid, Comitetul orășenesc 
P.AA.R, Ploiești a organizat două 
consfătuiri cu propagandiștii, în 
drul cărora au

ca-
fosf făcute expu

neri . pe diferite 
teme actuale ale 
politicii partidului 
și informări asu
pra hotărîrilor or
ganelor locale de 
partid. La ultima 

din aceste consfătuiri, organizată re
cent, tov. Petre Vîlcu, secretar al 
comitetului orășenesc de partid, a 
jinut o expunere referitoare la sarci
nile întreprinderilor din Ploiești în 
anul 1963 și la contribuția pe care 
este chemată s-o aducă propaganda 
de partid la mobilizarea oamenilor 
muncii în vederea realizării planului 
la toți indicii,

Organizarea acestor consfătuiri 
constituie o inițiativă bună, dar comi
tetul orășenesc de partid nu-și poate 
desigur limita la aceasta rolul în con
ducerea învă|ămîntului. în timp 
ce în alte orașe din regiune, secre
tarii și membrii 
conduc seminarii 
pagandiștilor, (in 
tafii, controlează 
mîntului de partid în 

birourilor orășenești 
de pregătire a pro
iecții, dau consul- 

desfășurarea învăfă- 
cercuri, Comi-

felul orășenesc de partid Ploiești Iasă 
pregătirea propagandiștilor aproape 
exclusiv pe seama cabinetului re
gional.

★
In acest an școlar un nu

măr însemnat de cadre de partid, 
de stat și din economie din re
giunea București, tovarăși care 
lucrează în domeniul muncii ideo
logice sau au absolvit școli supe
rioare de partid și de stat urmează 
studiul individual al marxism-leni- 
nismului pe lingă cabinetul regio
nal de partid. Studiul acestor tova
răși a fost orientat spre următoare
le cicluri de probleme: victoria defi
nitivă a socialismului în țara noas
tră ; programul desăvîrșirii cons
trucției socialiste elaborat de Con
gresul al III-lea al partidului ; a 
treia etapă a crizei generale a ca
pitalismului ; materia și formele ei 
de existență : învățătura marxist-, 
leninistă despre stat ; învățătura 
marxist-leninistă despre interna
ționalismul proletar etc. Proble
mele din cadrul fiecăreia dintre a- 
ceste teme sînt studiate pe baza 
operelor lui Marx, Engels, Lenin, 
a documentelor partidului nostru, 
precum și a documentelor mișcării 
comuniste internaționale.

Comitetul regional de partid a 
încredințat unor cadre cu o temei
nică pregătire politico-ideologică 
sarcina de a îndruma pe tovarășii 
ce studiază individual. In cadrul 
convorbirilor lunare au loc discu
ții și schimburi de păreri cu pri
vire la principalele probleme ale 
temei respective.' dezbateri pe mar
ginea unor referate prezentate de 
cursanți. In planul de pregătire a 
tovarășilor care studiază indivi
dual sînt prevăzute, de asemenea, 
lecții pe probleme de bază ale teo
riei marxist-leniniste, consultații 
colective, informări asupra sarci
nilor actuale ale organelor și or
ganizațiilor de partid din regiune.

Aparatul modern de fotocoagulare, cu care a lost înzestrat recent 
Spitalul clinic de ochi din Capitală, permite tratarea unor afecțiuni ale 
globului ocular iără intervenție chirurgicală.

« ț^inemato grafe)

Fabrica Partizanul Roșu Brașov, Colectivul do creație ai întreprinderii lucrează la noile modele de stofe și 
țesături pentru sezoanelo de primăvară și vară. Pfnă tn prezent au executat circa 30 de noi articole tn 140 desene 
cu contexturi și culori de o bogată varietate. în fotografie, un nou model de țesătură supus examenului.

(Foto : Agerpres)

Sere pentru. legume 
pe lingă întreprinde

rile industriale

„Unitățile socialiste din a- 
gricultură — ne scria cores
pondentul voluntar Mihai 
Busuioc din Tr. Severih — 
au amenajat în ultimii ani 
numeroase sere pentru culti
varea legumelor timpurii. 
Cred că ar fi util să se stu
dieze posibilitatea construirii 
unoi sere și pe lîngă unele 
întreprinderi industriale care 
dispun.de căldură reziduală, 
în momentul de fajă, nefo- 
losifă. Construcția acestor 
sere ar fi mai economică, 
iar pe de altă parte s-ar 
asigura o producție sporită 
de legume pentru aprovizio
narea orașelor și a centrelor 
industriale".

Scrisoarea a fost trimisă 
Consiliului Superior al Agri
culturii. In răspunsul primit 
se arată că, în.planul de con
strucție a unor noi sere, s-a 
prevăzut ca majoritatea a- 
cestora să fie amplasate pe 
lîngă diferite întreprinderi 
industriale.

Un nou traseu
de autobuze I.R.T.A.
Mai mulji muncitori care 

lucrează la Săvlneșfi — se 
arată înfr-o scrisoare adresa

mas:

tă.redacției — au cerut auto
bazei. I.R.T.A. Piatra Neamț 
punerea în circulație a , unor 
autobuze I.R.T.A. între Săvi- 
neșli și comuna Calu. Con
ducerea autobazei a pus o 
condiție : să se repare mai 
î.ntîi drumul. După ce drumul 
a fost reparat, autobaza a 
uitat de promisiunea făcută.

Referindu-se la această 
scrisoare, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor ne face cunoscut că 
(traseul menfionat a fost des
chis de curînd, circulînd trei 
curse de autobuz pe zi.
Proiectul a fost aplicat

„De mai muife luni — 
ne-a scris corespondentul 
voluntar Zamfir Pocfăriță — 
s-a făcut un proiect, pentru 
încălzirea atelierului ‘ de re
parat turbine din cadrul în
treprinderii de transporturi, 
ateliere și bază tubulară 
(I.T.A.B.T.) Tg. Jiu. O lucra
re simplă și necesară. Pro
iectul însă a rămaș pe hîrlie. 
Ar fi cazul să se ia măsuri 
pentru executarea acestei lu
crări“.

Zilëlo acestea, Consiliul 
regional al sindicatelor Olte
nia, căruia l-am trimis scri
soarea spre rezolvare, ne-a 
comunicat că proiectul a 
fost aplicat în practică. S-a 
montat o conductă de aburi

care asigură încălzirea în 
condiții bune a atelierului.

Cererile și sesizările — 
rezolvate operativ

Intr-o scrisoare sosită la re
dacție să semnala faptul că, 
la exploatarea minieră Ani
na, rezolvarea cererilor și 
sesizărilor lasă de dorit. Nu 
există o evidență precisă a 
scrisorilor și cererilor primi
te din partea minerilor, a fe
lului cum au fost ele rezol
vate. De asemenea, nu este 
judicios organizată primirea 
în audiență a salariaților de 
către conducerea exploată
rii.

Pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate în această 
scrisoare — ne răspunde 
Consiliul local al sindicafe- 
lor-Reșița — în urma cerce
tărilor efectuate, s-au luat o 
serie de măsuri concrete. S-a 
întocmi’ un registru pentru 
cereri și sesizări, Toate scri
sorile primite de conducerea 
exploatării sînt păstrate în- 
tr-un dosar special, împreu
nă cu răspunsurile date 
muncitorilor. Au fost afișate 
la loc vizibil zilele și orele 
de primire în audiență. 
Toate aceste măsuri au con
tribuit la rezolvarea mai 
operativă a scrisorilor și 
cererilor muncitorilor.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne: Boris Godunov — (oréle 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini — (oréle 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiàle" (Sala Comedia) : Cercul 
de cretă caucazian — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 15,30); 
Dezertorul — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru): Prima zi de li
bertate — (oréle 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș — (orele 20). Tea
trul „LUcia Sturdza Bulandra" (bel. Schi
tu. Măgureahu 1) : Tache, lanké și Cadir
— (orele 19.30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahiâ nr. 76): Proștii sub clar de lună — 
(orele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Fata cu pistrui — (orele 19.30). 
(Sala: Palatului R.P. Romîne) : Antigona 
și ceilalți — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Lozul cel mare — (orele 20). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala O. 
Miile) : Logodnicul de profesie se însoa
ră — (orele 20). (Sala Libertatea) : Emil 
și detectivii — (orele 17); Micuța Dorrit
— (orele 20). Ansamblul de cintece și 
dansuri al C.C.S.: Drag nii-1 cîntecul și 
Jocul ! — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Muzica 
bat-o vina — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocoluj pămîntului în 30 de melodii — (o- 
rele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : Harap alb — (orele 16). Circul do 
stat ; Stelele Varșoviei — prezentat de 
ansamblul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Povestea anilor în
flăcărați— film pentru ecran panoramic : 
Patria (11; 15; 18; 21). Balada husarilor : 
Republica (10; 12; 15; 17; 19: 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17: 19; 21), Gh. Doja 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), 23 August 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Volga (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Transportul, rulează 
la cinematografele Magheru (10; i2; 15; 17; 
19; 21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19: 21). Ma
rile speranțe, rulează la cinematografele 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Floreasca (14 30; 16,45; 19; 21,15), V. Alec- 
sandrl (10,30; 13; 15,30); Seara prietenilor 
filmului (orele 19). Meșter la toate rulea
ză la cinematografele ,1. C. Frirhu (10; 
12; 14; 16,15; 18,30: 20,45), Unirea (16; 18:
20) . Sub cupola albastră: Tineretului (9; 
U,15| 13,30), 8 Martie (15,30: 18; 20,30), Dru
mul Serii (16; 18,15; 20,30). Povestiri ve
sele: Cultural (16; 18,15; 20,15). Telefonista, 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(tn continuare de la orele 10 pînă la orele
21) , și Flacăra (16; 18,15; 20,30). Pentru un
zîmbet senin; Grivlța (15,30; 18; 20.30),

Doncă Simo (16; 18.15; 20.30). Tlntln și 
misterul „linei de aur", rulează la cine
matograful Constantin David (15.30; 18 ;
20,30). Contele de Mbnte Cristo — cine
mascop (ambele serii) : V. Roaltă (9,30; 13; 
16,30; 20). Post restant rulează la cine
matograful T. Vladimirescu (15: 17; 19; 
20,45). Mirajul: Munca (16: 18.15; 20.30), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Omul de lîn
gă tine ruléàzâ la cinematografele 
Popular (16 : 18.15 : 20,30). B. De-
lavrancea (16; 18; 20). Pompierul atomic: 
Moșilor (16; 18; 20). Tinerii — cinemascop: 
rulează la cinematografele M. Eniinescu 
(11,30; 14; 16,30; 19; 21.30), 30. Decembrie 
(10: 12,15; 16; 18.15; .20,30). Cartouche — 
cinemascop: Libertății (130: 11.45; 14 ; 
15,15; 18,30; 20.45).

TELEVIZIUNEOrele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 10,15 — Filmul pentru copii: 
„Scufița roșie". 19,30 - Transmisiune 
din sala de conçérte a Radioteleviziunii: 
Concértül susținut de orchestrele de mu
zică de estradă șl populară ale Radio
televiziunii. Dirijori : Victor Predeșcu. 
artist emerit, și Sile Öinicu. 21.30 — Ac
tualitatea cinematografică. în încheiere : 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: Vremea s-a încălzit ușor 

în Ardeal și Moldova, rămînînd geroasă 
în rest. Cerul a fost variabil. Tnnourări 
mai accentuate s-au produs în jumătatea 
de nord a.țării, unde a nins .intermitent. 
Izolat, in sudul țării, s-a pîodus ceață 
dimineața. Vîntul a suflat in general 
slab, exceptând Dobrogea, unde a pre
zentat intensificări din nord-vest. Tem
peratura aerului, la ora 14, înregistra va
lori cuprinse între minus 4 grade la Pi
tești și Cîmpulung Moldova și minus 20 
de grade la Craiova. In București: Vre
mea a fost géroasâ. cu cerul senin. Vîn
tul a suflat slab Témperatura maximă 
a fost de minus 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 ianuarie. Tn țară: Vremea se men
ține geroasă, cu cerul variabil. Local va 
hinge. Vînt slab pînă la potrivit.. Tempe
ratura se menține coborîtă. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 16 și minus 26 
grade, iar maximele între minus 5 și mi
nus 15 grade. Ceață slabă dimineața șl 
seara In București: Vremea se menține 
geroasă, cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura se menține coborîtă.

Relațiile economice sînt definite 
'din punctul de vedere al esenței lor 
de economia politică, iar între diferi
tele fenomene economice există a- 
numite relații cantitative. Asemenea 
relații cantitative au fost cercetate de 
clasicii marxism-leninismului, care 
le-au dat o expresie matematică în 
lucrările lor. Intr-adevăr, obiectul 
matematicii fiind, după definiția dată 
de F. Engels, acela de a studia „for
mele spațiale și relațiile cantitative 
ale lumii reale“, cercetarea cu ajuto
rul metodelor matematice a laturii 
cantitative a fenomenelor economice 
se impune pentru știința economică 
in mod natural.

In condițiile socialismului, metode
le matematice nu numai că își găsesc 
o largă aplicare, dar utilizarea lor 
devine o necesitate imperioasă. Con
strucția socialistă pune sarcini deo
sebite ca, de pildă, elaborarea cit 
mâi judicioasă a planurilor de dez
voltare a economiei naționale, de
terminarea căilor de folosire cit 
mai eficace a resurselor materiale și 
de muncă, a celor mai bune metode 
de planificare și organizare a produc
ției industriale și agricole, elaborarea 
principiilor de repartizare rațională 
a forțelor de producție, rezolvarea 
unor probleme tehnico-economice în 
cadrul diferitelor ramuri, întreprin
deri etc. Prin utilizarea metodelor 
matematice, care fac posibilă o ri
guroasă prelucrare a datelor nume
rice ale proceselor studiate, econo
miștii sînt în măsură să ridice la un 
nivel mal înalt și mai precis analiza 
fenomenelor economice. Dacă avem 
în vedere faptul că la volumul ac- 
tuäl al producției fiecare procent de 
reducere a cheltuielilor, de sporire a 
acumulărilor, de creștere a produc
ției înseamnă o uriașă economie de 
muncă socială,- exprimată în multe 
milioane de lei, apare și mai evi
dentă însemnătatea practică a spo
ririi exactității calculelor economice 
și de planificare.

★
'Asistăm astăzi la o impetuoasă 

dezvoltare a științei. Din fiecare dis
ciplină științifică se desprind noi ra
muri în care apar multe lucrări va
loroase din punct de vedere teoretic 
și aplicativ, încetățenind în mod de
finitiv aceste recente domenii de in
vestigație științifică.

Cibernetica, teoria informației, 
cercetarea operațională, programa
rea lineară etc. sînt noi ramuri ale 
matematicii, cu o vechime în medie
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mal mică de două decenii, dar care 
astăzi au în știință și tehnică o im
portanță necontestată. De pildă, cu 
ajutorul ciberneticii s-au construit 
mașini electronice de calcul care 
efectuează mai multe sute de mii de 
operații pe secundă. Toate recentele 
cuceriri ale matematicii, deși își păs
trează caracterul lor abstract, au 
pornit de la necesități concrete, din 
tehnică, din viața practică a omului 
și s-au întors cu eficiență sporită 
acolo de unde au pornit, dovedind 
în mod strălucit rolul de seamă pe 
care îl au matematicile în progresul 
necontenit al științei și tehnicii.

Un proces de colaborare asemănă
tor celui dintre matematică și téh- 
nică a avut loc din cele mai vechi 
timpuri între matematică și econo
mie. Spre deosebire însă de trecut, 
astăzi economia folosește nu numai 
operațiile elementare ale matema
ticii, ci cele mai moderne și înalte 
metode ale ei. După cum vom arăta 
mai jos, acest procedeu are loc cu 
precădere în economia socialistă.

In aplicarea metodelor matematice 
și îndeosebi ale statisticii matemati
ce, un loc deosebit îl ocupă elabora
rea modelelor matematico-economi- 
ce. Elaborarea acestor modele are 
drept scop exprimarea exactă — cu 
ajutorul ecuațiilor algebrice, diferen
țiale, cu derivate parțiale, șl al rela
țiilor cu caracter stochastic — a ra
porturilor cantitative, tot mai varia
te, dintre procese și fenomene. Un 
exemplu clasic de model economico- 
matematic îl constituie schema re
producției capitalului social elabo
rată de K. Marx și dezvoltată de 
V. I. Lenin, ale cărei principii fun
damentale sînt valabile și pentru 
reproducția socialistă lărgită. Me
toda balanțelor folosită în economia 
socialistă reprezintă o formă deose
bită a schemelor lui K. Marx. Mo
delul matematico-economic folosit 
astăzi în planificare este însă evident 
mult mai complex decît cel dat de 
K. Marx și face apel, în mod necesar, 
la un aparat matematic modern.

Planificarea trebuie să realizeze 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale, cores
punzător cerințelor legii dezvoltării 
planice proporționale a economiei 
naționale și legii economice funda-. 

mentale a socialismului. Ea este me
nită să realizeze proporții economice 
juste între producția mijloacelor de 
producție și producția obiectelor de 
consum, între industrie și agricultu
ră, precum și între diferitele ramuri 
ale acestora, între veniturile bănești 
crescînde ale populației și volumul 
mărfurilor de consum, între acumu
lare și consum etc. Pentru realizarea 
acestor sarcini, planificarea folosește 
sistemul de balanțe de plan ale e- 
conomiei naționale și balanțele de 
documentare și de analiză economi- 
co-statistică. Din sistemul balanțelor, 
elaborat și aplicat cu succes în sta
tistica din țările socialiste, fac par
te : balanța materială centralizată a 
producției, consumului și acumulării 
produsului social ; balanța resurselor 
de muncă, inclusiv balanța utilizării 
timpului de muncă ; balanța finan
ciară sintetică oglindind producția, 
repartiția, redistribuția și utilizarea 
finală a venitului național. De mare 
importanță este balanța sintetică a 
economiei naționale, care caracteri
zează trăsăturile și particularitățile 
principale ale producției socialiste.

Se înțelege că nu e suficientă o sin
gură variantă de plan; problema con
stă în elaborarea mai multor varian
te și alegerea variantei optime în 
raport cu condițiile materiale exis
tente. Elaborarea multor variante 
conduce la un număr atît de mare 
de calcule, îneît se impune folosirea 
mașinilor electronice.

Alegerea variantei optime se poate 
efectua numai cu ajutorul unor pro
cedee matematice. în acest scop se 
construiește schema balanței legătu
rilor dintre ramuri, prin aceasta înțe- 
legîndu-se nu numai legăturile din
tre ramurile economiei naționale, ci 
și cele legate de activitatea în do
meniul investițiilor, comerțului exte
rior, legături între regiuni etc. A- 
ceastă schemă mai poartă și numele 
de balanță șah. Ea se prezintă sub 
forma unui tablou matricial în care 
elementele matricei reprezintă can
titatea produsului creat într-o ramu
ră și transferat pentru consum pro
ductiv într-altă ramură. Tabloul ma
tricial mai cuprinde produsul final 
creat în fiecare ramură, adică acea 
parte a produsului global care nu in
tră în consumul altor ramuri pentru 
producția curentă și forța de muncă 
folosită în producție. Sub o altă for
mă, balanța șah se poate alcătui fo- 
losindu-se coeficienții tehni'ci ai con
sumurilor de materiale și de forță de 
muncă. Acești coeficienți arată cît 

se consumă din produsul unei ramuri 
pentru producția unei unități de pro
dus al altei ramuri.

Cu ajutorul matricei fundamentale 
în șah se pot. rezolva numeroase pro
bleme de planificare în domeniul 
prețurilor, salariilor și acumulărilor. 
Dificultatea principală în rezolvarea 
acestor probleme constă în calculul 
matricei inverse matricei fundamen
tale. în cazul cînd numărul ramu
rilor considerate este mare, adică 
tocmai în cazul care prezintă interes 
în problemele practice ale planifică
rii, acest calcul nu poate fi efectuat 
decît cu mașini electronice.

Calculele de plan cu ajutorul me
todelor matematice nu se reduc nu
mai la ecuațiile matriciale mai sus 
arătate. Aceste ecuații provin din 
linearitatea relațiilor dintre ramuri, 
pe cînd în realitate există dependen
țe funcționale de ordin mult mai ge
neral. De aceea, pentru rezolvarea 
problemelor complexe ale economiei 
este nevoie să se aplice metodele 
calculului diferenția] și integral.

Metodele statisticii matematice își 
găsesc tot mai mult aplicații în de
terminarea ritmului de dezvoltare a 
economiei. în cadrul sarcinilor stabi
lite de partid, în planurile anuale și 
de perspectivă se stabilesc nivelurile 
pe care trebuie să le atingă — pînă 
la sfîrșitul perioadei planificate — 
producția globală, producția diferite
lor ramuri în expresie naturală, vo
lumul investițiilor etc., ca și ritmu
rile corespunzătoare acestora. în a- 
ceastă privință, un exemplu ni-1 o- 
feră Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. cu privire la pla
nul de 6 ani (1860—1965) în care s-au 
stabilit corelații științifice între di
feritele ramuri ale economiei. Rit
mul realizat în primii trei ani ai șe- 
senalului, dezvoltarea continuu as
cendentă, proporțională a economiei 
noastre naționale dovedesc justețea 
corelațiilor cantitative prevăzute. 
Stabilirea ritmurilor nu se face arbi
trar, ci plecînd de la nivelul realizat, 
pe baza posibilităților reale ale între
prinderilor, a folosirii rezervelor de 
care ele dispun, îneît să se asigure 
îndeplinirea unor sarcini sporite. De
terminarea precisă a unui asemenea 
ritm poate fi făcută numai prin fo
losirea metodelor matematice, deoa
rece se bazează pe rezolvarea unor 
ecuații algebrice de ordin superior.

Eficiența analizei economice canti
tative și a calculelor de plan este 
condiționată, după cum am văzut, de 
utilizarea metodelor de alegere a va
riantelor optime. Acest procedeu este 
aplicabil nu numai la nivelul econo
miei naționale, ci chiar și în între
prinderi. Probleme ca: găsirea va
riantei optime a prețului de cost, va

rianta optimă a planului de trans
port, încărcarea maximă a utilajelor, 
obținerea unei producții maxime în
tr-o gospodărie agricolă, utilizarea 
cea mal economică a unei cantități 
de materii prime, îmbunătățirea folo
sirii suprafețelor agricole etc., se re
zolvă prin metoda programării mate
matice. Cea mai răspîndită dintre 
programările matematice este pro
gramarea lineară.

Marea eficiență a programării li
neare a determinat elaborarea de noi 
metode, legate în special de teoria 
proceselor întîmplătoare. S-au născut 
astfel așa-numita programare sto- 
chastică, ramură a științei încă în 
plină dezvoltare, precum și progra
marea nelineară și programarea di
namică.

în legătură cu aplicațiile matema
ticii în economie au apărut unele teo
rii recente din domeniul teoriei pro
babilităților ca, de exemplu, teoria fi
relor de așteptare, problema stocaje- 
lor și investițiilor etc. Să. luăm de 
exemplu o fabrică în care există un 
atelier de reparație a mașinilor. Cît 
de mare trebuie să fie capacitatea 
atelierului, pentru ca să nu se întîm- 
ple aglomerări de mașini care stau 
prea mult la reparat, sau atelierul 
să nu lucreze prea mult timp fără 
întreaga lui capacitate și iarăși să se 
producă o pagubă ? Răspunsul la a- 
ceastă problemă îl dă teoria firelor 
de așteptare. Marea varietate a si
tuațiilor de acest fel întîlnite în 
practică face din teoria firelor de 
așteptare una din cele mai atractive 
și utile teorii matematice.

în economia socialistă sînt create 
condiții principial diferite de cele 
din economia capitalistă pentru folo
sirea matematicii în calculele econo
mice. Cel mai important și vast do
meniu de aplicare a , matematicii, 
care se ridică la nivelul economiei 
naționale, este acela al calculelor de 
plan. Un atare domeniu nu există și 
nu poate exista în lumea capitalistă. 
Uriașa experiență în elaborarea pla
nurilor și balanțelor de plan, realiza
tă în țările socialiste, oferă astfel 
metodelor matematice cele mai in
teresante domenii de investigație și 
aplicație în economie.

Matematică este folosită în proble
me concrete pentru ridicarea eficaci
tății economice. Ea nu poate fi folo
sită la studiul calitativ al fenomene
lor sociale și cu atît mai puțin, cum 
încearcă unii economiști din lumea 
capitalistă, la fundamentarea baze
lor teoretice ale economiei politice.

Analizînd problemele principale 
ale aplicării metodelor matematice în 
économie, este necesar să subliniem 
în mod deosebit importanta determi
nantă a studiului prealabil al esenței 
fenomenelor și proceselor economice. 

Clarificarea raportului dintre teoria 
economică și aparatul matematic, în 
cadrul căruia primatul revine teoriei 
economice, are o importanță hotărî- 
toare, realizîndu-se astfel premizele 
aplicării eficiente a metodelor mate
matice în cercetare. Totodată, aceas
ta contribuie la demascarea încercă
rilor economiștilor burghezi contem
porani de a da, cu ajutorul formu
lelor matematice, o aparență științi
fică concepțiilor vulgare econome- 
trice.

Se poate spune că aplicată pe baza 
învățăturii marxist-leniniste, care dă 
o explicație științifică proceselor so- 
cial-economice, matematica esté în 
socialism un important instrument 
de cercetare a acestora.

■k

In țara noastră, cercetările de ma
tematică aplicată în economie sînt de 
dată recentă. In Romînia burghezo- 
moșiereâscă. cercetarea șțîiriț'ifidă în 
acest domeniu eră situată pe uri plan 
secundar, în calea aplicării ei ridi- 
cîndu-se; multe obstacole.

In noile condiții deosebit de favo
rabile create cercetării științifice de 
regimul nostru democrat-popular, 
matematica,. întoemâi ca și celelalte 
științe, a cunoscut o puternică dez
voltare. Problemele multiple puse 
de dezvoltarea economiei noastre na
ționale pe baze științifice asigură 
matematicienilor un cîmp vast de ac
tivitate creatoare. în Directivele Con
gresului al ni-lea al P.M.R. se sub
liniază: „Ținînd seama de rolul deO-; 
sebit de important al matematicii în 
rezolvarea problemelor puse dé cer
cetarea științifică și. de practică în 
diferitele domenii ale științelor natu
rii, se vor dezvolta lucrările de cal
cul mecanic, grafic și statistic, cu a- 
plicații în economia națională“. Tra- 
ducînd în viață aceste indicații, ma
tematicienii și economiștii noștri au 
început să dezvolte o serie de cerce
tări legate de aplicarea metodelor 
matematice în economie. Au fost în
treprinse cercetări în domeniul pro
gramării lineare privind unele pro
bleme de transporturi, în domeniul 
programării nelineare și stochasticé, 
s-au început studii asupra balanțelor 
statistice ale legăturilor dintre ra
muri pe linia producției și reparti
ției, s-au studiat modelul matematic 
al repartiției optime a sarcinilor pen
tru o anumită ramură industrială, 
modelul matematic al recoltării sfe
clei de zahăr și fabricării zahăru
lui etc.

După cum se știe, organizarea, dez
voltarea și intensificarea cercetări
lor economice sînt strîns legate, între 
altele, de utilizarea mașinilor electro
nice. Intîi de toate este necesară a- 
bordarea problemei legată de baza 

materială corespunzătoare, în cadrul 
căreia principalul loc revine mași
nilor. Mașinile de calcul care se vor 
realiza în țară trebuie să aibă per
formante înalte, la nivelul celor mai 
bune . modele produse în țările cu 
tehnica cea mai dezvoltată. în ace
lași timp, ar fi de dorit să se orga
nizeze și coordoneze mâi biné cola
borarea între matematicieni. econo
miști, planificatori, statisticieni și 
constructori dé mașini în vederea 
creării dé modele matematice apli
cabile în economie.

Este necesar, totodată, să sè icb.r- 
dé o. mai mare atenție pregătirii- ca
drelor în acést domeniu. In prêtent, 
situația nu este cea mai corespunză
toare. Absolvenții institutelor de în- 
vățămînt superior cu profil econo
mic ar trebui să aibă o mai temei
nică pregătire matematică; pe de altă 
parte, absolvenții facultăților de ma
tematică — de exémplù cei care se 
specializează'l.â Fa'ÇTijtatea de mate
matică și mecanică din cadrul Uni
versității din București în domeniul 
mașinilor de calcul — nu sînt înar
mați cu cunoștințele necesare de ecö- 
nomie.'.sdciălisfă/de plàfiificâre a e- 
conomiei socialiste etc. In vederea 
asigurării de cadre temeinic, pregă
tite în acest domeniu, organele de re
sort ale Ministerului Invătămîrttului 
ar trebui să îrribtihătățeă'scă actuale
le programe folosite în institutele și 
facultățile amintite.

Ne permitem âă emitem și o altă 
părere. Nu ar trâbui oare ca ciberne
tica, métoô'êle electronic© de calcul, 
cu ajutorul, cărora tehnicienii vor 
conduce în viitor întreprinderile 
automate, să facă parte din sfera 
de cunoștințe generale âle omului 
crescut în societatea socialistă ? Ar 
fi util, deci, să fie certetată de 
factorii competent] posibilitatea in
troducerii, acestor cunoștințe chiar 
în învătămîntul de cultură gene
rală. Acest lurru este cu putință. 
Problema perfecționării învățămîntu- 
lui matematicii în școala medie preo
cupă pe profesorii de matematică 
din țara noastră și, în soluția care 
sperăm că i se va da. va trebui să se 
ia neapărat în seamă toate cunoștin
țele de matèmâtiçS — accesibile ele
vilor din învătămîntul mediu — care 
joacă, un roi fundâtnertta) în știință, 
economie și tehnică

Prin concentrarea forțelor care se 
ocupă de aplicarea matematicii în 
economie, prin planificarea și orien
tarea mai judicioasă a cercetărilor 
din acest domeniu se vor obține pro
grese importante în folosirea și ex
tinderea metodelor matematice, spe
cialiștii putînd să aducă astfel o con
tribuție sporită la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid privind dez
voltarea economiei naționale.

dispun.de
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și mun-

La acvarium (Foto : A. Cartojan)

Rfi «BAcl, Ungă Sfîntu 
Gheorghe, pe Ca
lea Moșilor, au 
fost atelierele de 
legătorie și carto- 
naje ale lui Sfe- 
tea. Li se spunea 
„stabiliment“. Un
stabiliment mult mai mare era tipo
grafia, editura și librăria „Minerva“ 
de dincoace, din bulevardul Repu
blicii, fost bulevardul Academiei. 
Mai departe, peste drum de Cișmi- 
giu, era „Monitorul Oficial“. Dincolo 
de podul Șerban Vodă, cam față în 
față cu Institutul medico-legal,.se ri
dica imensă, din cărămidă roșie, bă- 
tînd și azi la ochi prin masivitate și 
înălțime, dar bătînd la ochi și mai 
mult în urmă cu cincizeci de ani, fa
brica fostă pe vremuri a lui Prymm și 
Bochori. întreprinderea avea capital 
german și confecționa pentru țara 
întreagă, ba chiar pentru Germania 
și alte piețe, ace și copci. Da, nu
mai aceste mărunte lucruri trebuin
cioase totuși croitorilor, croitorese- 
lor de meserie și oricărei gospodine. 
Ele rentau. Produceau firmei bene
ficii iriari, ținînd seama de faptul că 
mereu-mereu erau aduse alte ma
șini și mereu creștea numărul bra
țelor de muncă. „Brațele" erau mai 
mult ale femeilor, fetelor și copiilor, 
căci costau ieftin și puteau fi găsite 
ușor. Lucrau acolo și bărbați, dar 
el, foarte puțini la număr, aveau 
calificare de strungari, de fierari, de 
mecanici. Maistrul lor era tot ger
man.

BETB| anta fabrica judecind și după 
8ÏW. felul de trai, pe picior mare, al 

domnului Bochori. Pe domnul Prymm 
nu-1 știa nimeni. El se-afla cu domi
ciliul la Berlin și nu-și cunoștea în
treprinderea, nu avea habar, decît 
poate numai cercetînd harta, unde 
e Bucureștiul, unde e Romînia. Se 
punea întrebarea dacă, la urma ur
mei, „domnul Prymm" e un om sau 
o societate pe acțiuni. In cazul cînd 
era o făptură, ni-I închipuiam ca pe 
domnul Bochori, cu un trabuc gros, 
nelipsit în gură, cu îmbrăcăminte și 
ciupac (pălărie melon) ca de la 
Taica Lazăr, adică de la hala de 
vechituri din strada Sfînta Vineri. 
Ni-1 închipuiam de asemenea ner
vos, aspru, cu ochi suri-vineți, lipsiți 
de gene, încercănați de un tiv roșu, 
și care băgau de seamă, dintr-o- 
dată, cînd proprietarul lor se furișa 
într-o hală, dacă unele femei sau 
fete palavragesc, dacă unii băieți 
se sbenguiesc, dacă pe jos a căzut 
din jgheabul mașinilor sau de pe 
mese o copcă sau un ac ; ochi care 
împreună cu nasul (era gros, plin 
de vine și bubulițe) iscodeau prin 
privăți — nu cumva niscaiva derbe
dei mici joacă barbut acolo, nu 
cumva vreo scîrbă de fată se sărută 
cu vreo haimana de băiat. Dacă se 
întîmpla șă descopere vreo culpă 
de un fel sau altul, patronul îi tră
gea de urechi, înroșindu-le, și apoi 
își examina atent degetele mîinii 
— să nu fi luat vreo insectă cumva.

Oricum, de două-trei ori pe an, 
domnul Bochori pleca în Germania 
pentru a se întîlni cu nevăzutul sau 
nevăzuta Prymm (dacă era într-ade- 
văr o societate și nu unul ca el), iar 
după ce se întorcea știam că va tre
bui să mergem, cei mai răsăriți din
tre noi, dimpreună cu vreo patru 
vlăjgani, care îi erau și paznici și 
rîndași și vizitii, la Antrepozite pen
tru a încărca în camioane tot felul 
de piese și mașini.

întreprinderea prospera și, ca a- 
tare, se dezvolta, astfel că din nou 
apăreau la Mica Publicitate, în- „U- 
niversul", anunțuri cum că „Se cau
tă băieți, femei și fete la fabrica 
Prvmm și Bochori. Se plătește bine."

Se plătea, pentru douăsprezece- 
treisprezece ore de lucru pe zi, între 
40—80 de bani.

Că domnului Bochori îi mergea 
tot mai bine se vedea nu din înlo
cuirea hainelor înverzite, roase, cu 
altele mai bune și nici a ciupacului, 
despre care cîte o lucrătoare mai 
slobodă la gură spunea că nu l-ar 
întrebuința nici ca oală de noapte 
(ea avea altă denumire pentru oala 
de noapte). Bunăstarea se exprima 
prin cumpărarea altor Imobile înve
cinate și prin faptul că schimbase o 
brișcă răpănoasă, deocheată, cu 
care mergea pe la clienți și bănci, 
printr-o trăsură de lux cu roți de 
cauciuc, asemenea acelora care tre
ceau numai pe Calea Victoriei și la 
Șosea.

In vreo trei ani cît am lucrat a- 
colo — am plecat, mi-am încercat 
norocul în alte locuri, am revenit —

trecuse de la tră
sură la cupeu, a- 
poi mai cumpăra
se unul, își con
struise în curtea care da spre strada
Radu-Vodă, unde-și avea locuința, 
un grajd mare — mai mare, mai lu
minos, mai arătos decît locuința lui 
— și de la doi cai pe care îi vîndu- 
ee unor lăptari, ajunsese la vreo 
patru perechi. Erau cai robuști și de 
rasă.

Din zgîrcenie, nu-și înțolise și vi
zitiii, astfel că, după înfățișare, locul 
acestora ar fi fost mai de grabă pe 
o saca decît pe capra unui cupeu. 
După înfățișare, n-ar fi fost nici lo
cul stăpînului în el.

Cînd dădea raita pe la prăvăliile 
din Lipscani și de pe Smîrdan, să 
încheie comenzi, să facă socotelile, 
negustorii ieșeau, după plecarea 
lui, în prag și rîdeau. Cînd pietonii 
căscau ochii la trecerea unei tră
suri așa de luxoase și zăreau înlă- 
untru-i într-o margine, speriat parcă, 
un roșcovan în straie amărîte, în 
loc să descopere vreun grangur cu
noscut, își dădeau, plini de nedume
rire, coate.

Cupeul celălalt era rezervat cu
coanei lui pentru vizite și copiilor, 
o fată și-un băiat între 8—10 ani, 
spre a-i duce la o școală nem
țească.

De trăsură se folosea părintele 
său, un bătrîn ca de optzeci de ani, 
înalt, frumos, de loc încovoiat, și, 
spre deosebire de fiu, foarte îngri
jit, ba chiar elegant îmbrăcat. Cine 
se pricepea, băga totuși de seamă 
că veșmintele-i erau după o modă 
veche. Avea și o barbă albă, nu 
scurtă, nu prea lungă, care-i sporea 
distincția. Fusese bancher.

Deși orb, ieșea în fiecare zi la 
plimbare, înainte de amiază> lai mă
sura îl oprea, fie la Tripcovici pe 
Calea Victoriei, fie la Ritz în strada 
Carol, bodegi de lux, cu aperitive 
și vinuri și alte băuturi fine, cu o 
clientelă aleasă. Cînd intra, vînză- 
torii și persoanele prezente îl întîm- 
pinau cu tot respectul, îl pofteau să 
se așeze pe un scaun. El refuza po
liticos, rămînea în picioare lîngă 
tejgheaua de marmoră, cerea un 
sandviș cu icre negre și un pahar, 
țtneori cu vin negru, alteori cu ver
mut. La un semn discret al său, i se 
dădeau și însoțitorului două chifle. 
Mușca și mesteca încet din sandviș, 
sorbea ușurel din pahar, schimbînd 
cîteva cuvinte despre vreme, despre 
bursă, despre politică — fie cu pa
tronul, fie cu vreo cunoștință — apoi 
dibuia cu mîna bastonul pe care îl 
lăsase lîngă el și-l chema cu o miș
care a degetului arătător pe însoți
tor care aștepta lîngă ușă, să se 
apropie și să-1 sprijinească de braț, 
înainte de a ieși, ducea mîna, cam 
tremurătoare, spre joben (avea un 
joben înalt, lucios) și saluta în 
juru-i.

însoțitorul era un băiețaș destul 
de jerpelit, dar nu mai mult 
vizitiul lîngă care se așeza, 
eu. Nu mi-e nici astăzi îndeajuns de 
lămurit cărei cauze datoram cinstea 
de a-1 duce de braț pe domnul Bo- 
chori senior. Poate pentru că eram 
totuși ceva mai puțin zdrențuit decît 
alții de seama mea din fabrică ; 
poate pentru că nu umblam desculț; 
poate pentru că mă tundeam, astfel 
că nu arătam lățos ; ori poate pen
tru că trecusem în atelierul de me
canică, vrînd să 
poate pentru că 
nu mă încăieram 
pentru că aveam

decît 
Eram

învăț o meserie ; 
nu mă înjuram și 
cu ceilalți băieți și 
în buzunarele blu

zei, totdeauna, o carte, o revistă sau 
o gazetă.

îmi spunea la un anume ceas 
meșterul, îmi spunea secretarul : 
„Hai, spală-te pe mîini și șterge-o Ia 
plimbare 1"

Desprindeam din vorbele lor o a- 
nume ironie care mă durea. Eram 
pus să fac în fond treabă de servi
tor, deși bătrînul se purta cu blîn- 
dețe și, din politețe, se credea în
datorat să mă întrebe în fiecare zi 
cum mă cheamă, ce vîrstă am.

Odată am simțit că-mi dogoare 
obrazul de rușine cînd, afltn- 
du-mă ca un popîndău pe capră, m-a 

văzut un prieten din mahalaua mea. 
Intr-alt rînd m-a zărit o verișoară, 
ucenică la un atelier de mode, și 
m-a înțepat în duminica următoare, 
cînd ne-am întîlnit la cofetărie, pre-

cum ca nu știa 
dacă o să-i mai 
fac tratație cu un 
cataif acuma după 

ce m-am boierit și din trăsură nu 
mai cobor.

O întîmplare caraghioasă a stîr- 
nit ciuda mea cea mai mare împo
triva patronului, determinîndu-mă să 
nu mai 
toare la 
voi lua 
într-o zi 
bătrînul 
pași mărunți distanța pînă la 
dura trotuarului unde se-afla 
sura, un golăneț s-a îmbulzit în noi. 
Bătrînul s-a clătinat, gata să-și piar
dă cumpătul și eram pe punctul 
de-a mă împletici și eu. Am vrut să 
exclam cu supărare : „Hei, ești 
chior, mă ?", 
să nu-1 jignesc pe orb. în clipa 
ceea am observat frămîntare 
preajma noastră și-a răsunat 
strigăt : „Puneți mîna pe hoț 1 
băgat mîna în buzunarul dumnea
lui". Cineva arăta spre bătrînul care 
începuse a se pipăi. „Nu, nu mi-a 
luat nimic", a șoptit el apoi. In vre
mea asta hoțul își făcuse vînt pe 
partea cealaltă, trecuse colțul, apu
case pe altă stradă. M-am pipăit 
fără vrere și eu. Ei da, golanul lung 
ca o prăjină, cu picioarele goale, 
nebărbierit, băgase mîna într-un bu
zunar, țintindu-1 de bună seamă pe 
al bătrînului. Din greșeală, îi scăpa
se într-al meu și îmi furase chi
flele.

Nu știu cum a povestit el acasă 
întîmplarea care atunci, după ce i-a 
fost lămurită, îi stîrnise un rîs blajin 
ca un scheunat de cățel. Se consi
dera obligat chiar să mă consoleze: 
„Nu e nimic. Mîine vei căpăta pa
tru". Dar a doua zi, dimineața, m-am 
pomenit cu domnul Bochori lîngă 
forjă unde nădușisem mînuind țoa
lele să se aprindă cărbunii. Era și 
meșterul meu prin apropiere. Meș
terul ținea la mine fiindcă se bro
dise să avem același nume de fami
lie, iar eu țineam la el atît pentru 
că voia să mă învețe meseria, cît 
și pentru că îl chema, cu numele în
treg, ca pe tata. Singura îndoială a 
meșterului, în legătură cu mine, 
că, deși încercasem să-i intru 
voie, nu-i puteam ține hangul 
trecere, sîmbăta seara...

Cînd patronul m-a întrebat 
fost în ajun, mi s-a părut că ......._
plarea îi prilejuise și lui și familiei 
lui buna dispoziție cu care o pri
mise bătrînul. Mi s-a părut că gura 
1 se lărgește într-un rînjet de cal. 
Am socotit că se cuvenea să zîm- 
besc și eu cu 
cînd am deschis 
domnul Bochori 
nind :

— Unde ți-au 
haimana și un bou ! 
pe domnul mare ? Dacă-i fura port- 
moneul și ceasul ?

împrejurarea aceea și altele des
pre care am mai amintit m-au făcut 
să părăsesc fabiica pentru a doua 
oară — și pentru totdeauna.

(S? e discută din cînd în cînd asu- 
<§*pra  legăturii dintre genul gaze

tăresc și cel literar; dacă unul vine 
în sprijinul celuilalt, dacă un scriitor, 
făcînd ziaristică, izbutește să-i ri
dice nivelul sau își dăunează sieși, 
stilului său, dacă meseria de gaze
tar ajută la cunoașterea vieții.

Aș vrea să lămuresc. întrucît mă 
privește, dar aș fi mîhnit dacă s-ar 
întîmpla să las impresia prezumțio- 
zității și a ingratitudinii, că ea nu a 
fost pentru mine determinantă în a 
cunoaște viața, în a stabili, cum 
suna acum cîțiva ani chestionarul

vreau să fac treaba umili- 
care mă silea, chit că îmi 
tălpășița. Pe cînd ieșeam 
din localul lui Tripcovici cu 
de brat, și parcurgeam cu 

bor- 
tră-

cu supărare :
dar m-am oprit la timp,

a- 
în 
un 
A

la

era 
în 

pe-

cum a 
întîm-

bună cuviință, dar, 
gura 
mi-a

ca să-i explic, 
închis-o, răc-

fos’ ochii 1 Ești o
Dacă-1 trîntea

unei anchete, „le
gături directe cu 
poporul".

Eu — de unde 
veneam dacă nu 
din rîndurile po
porului și ce cu
noscusem, în con- 

lume, dacă nu via-dițiile venirii pe 
ța, în tot ce avea mai adînc, mai 
greu, mai plin de învățăminte ?

Copilăria, care n-a fost copilărie, 
traiul împletit cu al clasei munci
toare, apartenența la mișcarea cla
sei muncitoare, experiența a doi ani 
de război care au ulcerat întîia ti
nerețe, a mea și-a altora ca mine, 
alcătuiau un capitol cuprinzător de 
viață și creaseră în orice caz „le
gături directe", destul de trainice, 
cu poporul meu pentru a mai fi avut 
nevoie de ajutorul gazetăriei înțe
leasă ca profesiune.

Mă refer la activitatea pe care, 
în condițiile din trecut ale mișcării 
și presei muncitorești, am fost nevoit 
e-o desfășor — paralel cu aceea de 
la „Socialismul", de la „Lumea 
Nouă“, de la foile sindicale — în ie- 
dacțiile presei democrate burgheze.

Cunoașterea altor aspecte, și a- 
nume ale vieții societății stăpînitoa- 
re, ale minciunii și dezmățului ei, 
ale politicianismului fără scrupule, 
ale vrăjmășiei pe care această so
cietate o nuirea poporului meu — 
da, această cunoaștere mi-a fost în
lesnită prin faptul prezenței 
cil în aceste redacții.

Hn măsura posibilităților, 
eu și alți „profesioniști"

căutam, 
cu ace

leași convingeri sau cu orientare a- 
propiată, să dăm expresie simțămin- 
telor noastre; căutam să introducem 
doleanțele asupririlor, să pledăm 
pentru ele. Izbuteam uneori, chit că 
apoi ne atrăgeam réprimanda pa
tronilor ale căror interese politice 
sau negustorești aveau de suferit. 
Eșuam alteori, dar reveneam în for
me ocolite.

Școala scriitoricească 7
Da, în sensul că ziaristica oferă 

putința unui contact viu, nemijlocit, 
cu problemele și manifestările vieții 
înconjurătoare.

în acest înțeles, munca de gaze
tar a venit în sprijinul activității 
mele pe planul literar atunci cînd 
mi-am propus să oglindesc o socie
tate pe care altminteri n-aș fi fost 
în măsură s-o cunosc. Am scris ar
ticole de redacție, am fost și secre
tar de redacție dar. cu deosebire la 
începuturile carierei, intrau în înda
toririle mele și funcții de reporter. 
Am făcut reportajul parlamentar, 
am cules știri politice din cluburi și 
de prin cafenele, am făcut reportaj 
judiciar la tribunal și la curțile mar
țiale.

Pe de altă parte, condițiile istovi
toare ale muncii gazetărești așa 
cum era dusă în trecut nu puteau fi 
prielnice desfășurării activității li
terare. Acesta nu a fost numai cazul 
meu, ci și al altora. Ne rămînea timp 
prea puțin. O realizam printre pică
turi, cum s-ar zice, astfel că ea se 
resimțea nu numai cantitativ, dar și 
calitativ.

înainte de a fi siliți să-și cîștige 
traiul din gazetărie, unii colegi ai 
mei avuseseră un sțagiu literar se
rios : colaboraseră la reviste cu 
proză, versuri, cronici ; tipăriseră 
volume. Alții, dintr-o serie cu mine, 
constituiau promisiuni remarcabile. 
Toți — cu un bagaj de cultură pe 
care își propuseseră 6ă și-l îmbogă
țească. Nutreau nădejdea că profe
siunea care le asigura oricum un 
mijloc de existență, pentru a fi ast
fel scutiți să recurgă la expediente 
degradante, nu-i va împiedica, pe 
unii, să continue activitatea începu
tă de mai-nainte, pe alții să se rea
lizeze potrivit năzuințelor și voca
ției.

își făceau iluzia că trecerea prin 
presă nu Va fi de lungă durată și 
că, folosind cea dinții conjunctură 
prielnică, vor reveni la uneltele pre
ferate.

(Continuare în pag. IV-a)

„Bună dimineața, Brașov!“

CARNET CULTURAL
Fanfara amatorilor 
în turneu la sate

Fanfara artiștilor a- 
matori de la atelierele 
de reparat material 
rulant Nicolina-Iași 
prezintă adesea pro
grame pentru oamenii 
muncii din oraș. In 
ultima vreme, membrii 
fanfarei au cîntat și 
în fata colectiviștilor 
din comunele și satele 
din împrejurimile la
șului. precum și din 
raioanele Hîrlău, Paș
cani si Negrești. Re
pertoriul a cuprins lu
crări de muzică popu
lară românească și din 
țările prietene, mar
șuri și cîntece de masă. 
(De la C. Petrovici, 
coresp. voluntar).

Pentru iubitorii

structii 
ianuarie 
nifestări au avut loc 
în cîteva școli medii 
și facultăți din Capi
tală.

de muzică

Muzeul „George 
Enescu” din Capitală 
este vizitat de nume
roși oameni ai muncii, 
studenți și elevi, dor
nici să cunoască viața 
și opera marelui nos
tru muzician. Anul 
trecut peste 50 000 vi
zitatori din întreaga 
țară au poposit în să
lile muzeului.

Colectivul muzeului 
a organizat în ultima 
vreme expuneri con
sacrate vieții și operei 
compozitorului, urmate 
de audiții muzicale, în 
școli, facultăți, case 
raionale de cultură ale 
tineretului, cluburi, 
pe șantiere de con-

etc. In luna 
asemenea ma-

Seară
literar-muzicală

BLAJ (coresp. „Scîn- 
teii”). — Biblioteca 
orășenească din Blaj 
a organizat de curînd 
o seară literar-muzi- 
cală pe tema : „Mi
hail Eminescu la Blaj”.

In cadrul manifes
tării, numeroși oameni 
ai muncii de la Com
binatul de industriali
zare a lemnului și din 
alte întreprinderi au 
ascultat o prezentare 
a operei poetului și a 
legăturilor lui cu Bla
jul. recitări și cîntece 
pe versuri scrise de 
Eminescu.

consiliile agricole. Alte 
50 de filme pe teme 
agrozootehnice rulează 
la sate în completare 
la unele filme artis
tice.

In comuna Buhoci 
filmele documentare 
cu teme agrozootehni. 
ce au fost vizionate 
pînă acum de 600 co
lectiviști. iar în comu
na Roznov de peste 
400 colectiviști.

Din activitatea
cercurilor literare

(co

Filme în sprijinul 
cercurilor agro-

zootehnice

BACÄU (coresp. 
„Scînteii”. — între
prinderea regională ci
nematografică Bacău 
a trimis la sate un 
număr de 70 filme do
cumentare în sprijinul 
învățământului agro
zootehnic de masă.

Grupate pe teme în 
28 de cicluri, filmele 
sînt prezentate colec
tiviștilor din cercurile 
agrozootehnice după 
un plan întocmit de

CONSTANȚA 
resp. 
Membrii 
cercuri 
regiunea 
desfășoară 
zile o vie 
te. Poefii și 
de la cercul literar 
„Luceafărul" din Cer
navodă, bunăoară, lu
crează la elaborarea 
unor texte pentru pro
gramele brigăzilor ar
tistice de agitație a- 
vînd ca temă : „Reali
zările poporului nostru 
muncitor în anii de 
democrație populară".

Cercurile literare din 
Constanța pregătesc o 
serie de lucrări în 
proză și versuri în
chinate eroicelor lupte 
ale muncitorilor cefe
riști și petroliști din 
februarie 1933.

Noi lucrări pregă
tesc și membrii cercu
rilor literare din Tul- 
cea, Hîrșova, Mangalia 
și altele.

,Scînteii“).
i celor 

literare
Dobrogea 

în aceste 
activita- 

prozatorii

11
din

Librăria „Cartea prin poștă*  din 
Capitală este cunoscută de mii de 
oameni din întreaga țară. Această 
unitate întreține legături permanen
te cu peste 40 000 de cititori de la 
sate — colectiviști, specialiști din 
agricultură, cadre didactice. Zilnic, 
factorul aduce librăriei scrisori prin 
care acești iubitori ai cărții răspîn- 
diți în toată țara cer informații cu 
privire la noile apariții editoriale. 
Răspunzînd acestor cereri, librăria 
„Cartea prin poștă" trimite cu regu
laritate cumpărătorilor săi perma
nent diverse materiale de informa
re în legătură cu cărțile de specia
litate și beletristice puse în vînzare 
sau în curs de apariție.

Punctul de informare bibliografi
că al librăriei întocmește liste de 
cărți pe domenii de activitate. Mii 
de cititori de la sate au primit în 
ultima vreme cărți poștale cu lista 
cărților nou apărute. Lunar, această 
unitate primește circa 5 500 de co
menzi. Iată cîteva din ultimele scri
sori sosite pe adresa librăriei „Car
tea prin poștă",..

„Trimiteți-mi, vă rog, „Legumi
cultura, vol. II", scrie Olimpia Voi- 
nescu, inginer la gospodăria de stat 
Averești, raionul Huși. „Vă rog 
să-mi expediați lucrări de istorie 
a literaturii romîne", solicită Gh. M. 
Ioniță, învățător în comuna Coțo- 
feni. raionul Craiova. Iar geologul 
Dumitru Iclozani, de la I. E. Mara
mureș, din raionul Vișeu, comandă 
următoarele lucrări : „Metode geo- 
chimice de prospectare a substanțe
lor naturale utile", „Calculul rezer
velor de substanțe minerale utila 
solide", „Studiu geologic al regiunii 
Roșia Meziad (munții Pădurea Cra
iului"), „Bucuria vieții“ de Irving 
Stonne ș.a.

Către acești clienți ai săi și către 
mulți alții, librăria a expediat anul 
trecut, prin poștă, peste 270 000 de 
cărți în valoare de 2 823 000 lei.

Fragmente din cartea cu același titlu 
aflată sub tipar la Editura pentru lite
ratură.

„Logodnicul de prolesle se Însoară“ Danek este o comedie
amuzantă, pusă In scenă cu multă fantezie de Radu Penciulescu pe 
scena Teatrului Tineretului. Iată-1 pe artiștii Ion Lucian și Tatiana 
Isckel într-o scenă din spectacol.

Tn cadrul colectivelor de estradă din 
Capitală și din alfe orașe s-au format, 
de-a lungul anilor, artiști talentafi, pe 
care publicul dorește să-i vadă în spec
tacole cu un conținut de actualitate, 
variat și bogat, spectacole pline de 
umor, străbătute de optimismul vieții 
de azi. Și trebuie spus că — departe 
de a fi doar un simplu divertisment — 
datorită accesibilității sale, teatrul de 
estradă are mari posibilități de a con
tribui, prin mijloacele care-i sînt pro
prii, la dezvoltarea conștiinței cetățe
nești, la combaterea fenomenelor ne
gative ce se ivesc, pe alocuri, în 
munca și în viața de fiecare zi. Mă
sura în care Izbutește să răspundă, cu 
arfă, acestui important rol educativ 
constituie, dealtminferi, principalul cri
teriu de apreciere a unui spectacol de 
esfradă.

Familia slujitorilor estradei a sporit 
recent cu un 
tineri și inimoși, reuniți într-o forma
ție a Teatrului
Primul spectacol ai acestei formații — 
revista „Bună dimineața, Brașov I — 
se face remarcat tocmai prin preocu
parea autorilor (Sandu Anasfasescu și 
Dan Dem. Ghițescu) de a realiza un 
program cu conținutul actual. Suc
cesul de care se bucură cele mai 
izbutite scenete, cîntece, cuplele răs
plătește dăruirea cu care artiștii brașo
veni — recrutați, în majoritatea lor, 
din rîndurile mișcării artistice de ama
tori — au pregătit această revistă de 
debut. Spectacolul, prezentat sub for
ma unei plimbări prin Brașovul zilei 
de azi, își propune să înfățișeze, cu 
mijloacele genului, imagini ale vieții 
noi din regiune, să treacă în revistă 
înfăptuiri ale constructorilor socialis
mului, să dezvăluie transformări pe
trecute în conștiința oamenilor. Ten
dința optimistă, mobilizatoare a pro-

mănunchi de artiști

muzical din Brașov.

teatral. Și chiar dacă din punct de ve
dere artistic spectacolul are încă anu
mite neajunsuri și inegalități (explica
bile, tn parte, și prin lipsa de expe
riență a colectivulu1), te poate afirma

gramului reprezintă, fără îndoială,
cel mai rodnic teren de manifes-
tare a talentelor care se formea-
ză în cadrul acestui nou colecfiv

că „Bună dimineața, Brașov 1« consti
tuie în ansamblu, pentru autori și inter
preți, un început plin de promisiuni.

Primul act începe cu un cuplet ir. 
terpretat cu temperament — pe o me
lodie bine cunoscută — de Nina 
Donțov-Tîrnoveanu : „Cînd te scoli 
dimineața“. Este vorba despre hărnicia 
și despre roadele pe care le culeg 
munc'forii și colectiviștii din regiune 
prezentate în imagini adesea sugestive.

Noile realități de la safe, schimbă
rile petrecute, în anii noștri, în men
talitatea țăranilor, constituie tema cu
pletului „Lada cu zestre« — scris cu 
umor și în mare măsură în vers popu
lar. Alături de Eliza Constantin, în 
acest moment al programului se afir
mă actorul W. Sibianu, îndeosebi prin 
naturalețea sa, prin felul savuros, spi
ritual în care folosește coloritul parti
cular a| graiului ardelenesc.

Este de salutat intenția autorilor de 
a combate, cu arma satirei, unele a- 
baferi de la normele de conviețuire 
socială (în sceneta „Vecinii“), neserio
zitatea în căsnicie (sceneta „Divor
țul"). Tratarea, în spectacolele de re
vistă, a unor asemenea teme de în
semnătate socială este cît se poate de 
necesară, implicînd, firește, atenție față 
de prospețimea și ținuta textelor, față 
de cal'fatea punerii în scenă.

Există în spectacolul „Bună 
neața, Brașov !« momente cu 
făți reale, numere de proză, 
cale (bunăoară reușitul trio „Alpin", 
alcătuit din S. Grozavu, M. Pantelimo- 
nescu și M. lonescu, cîntecele inter
pretate de M’oara Torceanu ș.a.) ori 
coregrafice (între care aparițiile solis
tice ale Silviei Catană). Ele îndreptă
țesc părerea că această formație — ne
cesară într-un oraș în plină dezvoltare 
și într-un centru turistic de însemnă
tatea Brașovulu' — și-a început acti
vitatea pășind, după cum se spune, cu 
dreptul. Ceea ce este bun în spec
tacolul la care ne referim impune, în 
continuare, o muncă perseverentă, de 
cizelare. Sînt unele probleme care pot 
fi rezolvate „din mers« — în vederea 
ridicării nivelului artistic de ansamblu 
al revistei la înălțimea celor mal Izbu
tite numere din program. Sînt, de a-

in-

dimi- 
ca 1 i- 

muzi-

temenea, și unele probleme de pers
pectivă — pr'vind dezvoltarea măies
triei interprefilor, asigurarea unor texte 
de calitate, ajutorul atent și calificat 
pe care fînărul colectiv ar merita și ar 
trebui să-l primească pe linia regiei, a 
arfei spectacolului de estradă.

în spectacolul inaugural al forma
ției de esfradă brașovene se observă, de 
pildă, că prologul este prea încărcat, 
îngreunînd inutil spectacolul. Străduin- 
du-se să dea revistei un ritm mai viu, 
mai antrenant, regia (Dan Dem. Ghi- 
țescu) ar putea să evite unele lungimi 
ce se fac simjie, bunăoară, și în sce
neta „Vecinii", care rămîne dealtmm- 
teri — ca și sceneta „Pantofii", unde se 
folosesc jocuri de cuvinte de mult cu
noscute și de o finută îndoielnică — 
sub nivelul genera] al revistei. Preocu
parea fafă de conținutul textelor, față 
de tematica de actualitate va trebui să 
fie dublată, în spectacolele viitoare, 
de o exigenfă artistică spor’fă, de o mai 
mare grijă fafă de unele genuri spe
cifice, în sensul, de pildă, al prezenfei 
unor buni cuplefiști — afît de necesari 
în programele de esfradă ; 
unor elemente talentate din

atragerea 
rîndurile

artiștilor amatori din localitate, înso
țită de o muncă asiduă pentru rid'ca- 
rea măiestriei lor, ar fi o cale de re
zolvare a acestei probleme. Socof'm, 
totodată, că revista ar cîștiga dacă a- 
pariția prezentatorilor (cei doi tineri 
care se plimbă prin oraș) ar fi punc
tată mai des cu momente umoristice, 
selecționate cu grijă.

Tn ce privește coregrafia (dansurile 
sînt puse în scenă sub îndrumarea 
Adrianei Dumitrescu), ar fi utilă o mai 
atentă pregătire a dansurilor folclori
ce, iar unele dansuri pe ritmuri mo
derna nl s-au părut încă nepuse la 
punct (ca în „popasul la restaurantul 
Carpafi“, unde inferprejii se mișcă 
d'sgrațios).

Partitura muzicală a revistei — care 
înmănunchează creații ale unor compo
zitori talentafi din localitate și din Ca
pitală — a fost aranjată de un muzi
cian înzestrat : Andrei Ghehann. Deco
rurile, semnate de Gh. Florescu Și Șt 
Țînfu, oferă spectacolului un cadru lu
minos, tineresc.

Bucurîndu-se dp un sprijin mal sub
stantial decît pînă acum, lucrînd în 
continuare, cu dăru’re și exigenfă, pen
tru ridicarea măiestriei, noua forma
ție de esfradă din Brașov va obține 
succese pe drumul maturizării sale ar
tistice, răsplătmd 
derea maselor de

așfepfările și încre- 
spectatori.

Un reușit spectacol de operetă
Teatrul de Sfat de Operetă din Bucu

rești a obținut, în ultima vreme, succe
se binemeritate afît în țară cît și în ca
drul unor turnee întreprinse peste 
hotare. Presa sovietică, de pildă, a scos 
în evidență cu căldură calitățile acestui 
ansamblu artistic, care înmănunchează 
interpreți de prestigiu, regizori, muzi
cieni și scenografi cu o bogată expe
riență. Un merit important a> operetei 
bucureștene îl constituie, fără îndoială, 
faptul că a promovat, în spectacolele 
sale, o seamă de creații originale, con
tribuind la îmbogățirea repertoriului de 
operetă cu lucrări romîneșfi interesante 
și ca tematică și ca realizare artistică — 
de la evocarea figurii lui Ciprian Po- 
rumbescu (în „Lăsafi-mă să cînf") șl 
pînă la actualizarea comediei clasice 
a lui Arisfofan, despre Lysisfrafa 
(în opereta cu același titlu, a cărei 
reprezentare a scos în evidență, din 
nou, posibilitățile mari ale acestui an
samblu). Colaborarea rodnică a teatru-

lul cu librefișfi șî 
s-au dedicat acestui gen, preocuparea 
pentru un repertoriu de calitate s-au con
cretizat în spectacole de ținută, prilej 
de afirmare a interprefilor consacrați ca 
și a unor talente tinere, cu reale pers
pective de dezvoltare.

Formarea, promovarea 
este o sarcină a tuturor 
teatrale, inclusiv a celor 
De aceea socotim că merită, cu 
mai mult, să consemnăm calitățile unui 
spectacol prezentat recent în premieră 
și care a prilejuit apariția — pe scena 
Teatrului de operetă din Capitală — 
a unor interpreți talenfați din fînăra 
generație. Este vorba despre spectaco- 

operefa „Mam-zelle Nitouche” 
Hervé — lucrare din repertoriul 
al genului (versiune romîneas- 
Val. Săndulescu). Opereta satirl- 
ipocrizia morale’ burgheze, pre-

cu compozitori car©

tineretului 
colectivelor 
de operetă, 

afît

Iul cu 
de F. 
clasic 
că de 
zează _____
Judecățile șl concepțiile care — pe te
meiul Inegalităfii sociale — se opun 
dragostei adevărata.

Realizat în direefia de scenă a Iul 
Barbu Dumitrescu (conducerea muzica
lă : Gherase Dendrino), spectacolul are 
un ritm viu, antrenant, punînd în va
loare latura satirică a textului, cre'onînd 
spiritual caracterele eroilor, în decoru
rile simple și sugestive semnate de 
Nicolae Lebas, tinerii arfișf’ se mișcă și 
cînfă cu dezinvoltură, răsplăti|i pe merit, 
și adesea la scenă deschisă, de aplau
zele spectatorilor.

Vorbind desp-e spectacol trebuie, în 
primul rînd, menționată creația realizată 
de Val: N:culescu, interpreta — cu re
marcabile calități, vocale și scenice —• 
a rolului titular. Verva, spontaneitatea 
ei trec rampa. 
Actrița dezvälu’e 
rile personajului, dragostea 
fă, pasiunea pentru teatru 
ascunde sub înfăfișarea smerită a ele
vei de pension obligată să se confor
meze canoanelor bisericești. Dîndu-i re- 
?'Lca.' *enorul George Hazgan este la 
înălțime în rolul Céléstin-Floridor, rea- 
lizînd cu bune mijloace jocul dublu al 
eroului — compozitor de operetă și, în 
același timp, profesor de muzică la 
pensionul de călugărite, slujbă ale că
rei rigori sînt incompatibile cu adevă
rata sa vocație. Petre Valentin este sim
patic în rolul locotenentului Champla- 
treux, după cum N. lonescu-Dodo izbu
tește o bună compoziție în rolul colo
nelului, iar Ruxandra Argeșiu eviden
țiază cu discreție fățărnicia directoarei 
pensionului^de domnișoare. Fără a ne 
propune să-i cităm pe toți interpreți! 
care au contribuit la reușita spectacolu
lui, mai amintim talentul comic al Iul 
Emil Popescu (Loriot), deși pe alocuri 
ni s-a parut că actorul șarjează peste 
măsură. Deoarece în rîndurile de fafă 
ne-am referit la distribuția de la pre
miera, amintim că în rolurile principale 
ale operetei apar, alternativ, și alți ar- 
h?t>, ale căror însușiri sînt cunoscute șl 
nne,c! r v° ?,ubli-rc : Cons*anfa Cîmpea- 
tin’ n IYa.s,l,u- T°ni Buiacici, Constan
tin Draghicl ș.a Nu este o distribuție 
„secunda« ci dacă se poate spune 
astfel, o altă distribuție, alcăfu'fă din 
inferprefi Mlenfafi. orîmîfi cu căldură 
d© iubitori? operetei.

lată, deci, un spectacol reușit, care 
scoate în evidență marile posibilități 
și rezerve artistice ale operetei bucu
reștene, existența unor valoroase ca
dre tinere ce merită a fi continuu spri
jinite în dezvoltarea lor.

cucerind 
cu umor

publicul, 
trăsătu- 

de via- 
care se

D. COSTUM ..
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Vechile com- 
înfîlnindu-se 

caută îm- 
alle com- 

i stabile.

la temperatura camerei, 
moleculele de oxigen și 
pe urma căreia rezultă 

un număr de ani. Dacă 
amestecul celor două

noi mult mai repede ca de obi- 
chiar în reacții care altfel ar fi 
greu de realizat. Pe această

E x cu rsii

Trenul gonește de-a lungul văii Tro- 
fușutui. Cilindri de ofel, coloane 
înalte de 50—60 metri, turnuri de ră
cire, conducte aeriene îl însoțesc cale 
de cîfiva kilometri. Sînt instalațiile noi
lor combinate chimice de la Borzeșfi și 
Onești în care se desfășoară complicate 
reacții chimice. Aici cantități mari da 
substanțe se află în prefacere, se rup 
legăturile dintre atomii care alcătuiesc 
moleculele lor, atomii intră în combi
nații noi, dînd naștere unor substanțe 
cu proprietăți cu fotul diferite de cele 
vechi.

ROLUL BURETELUI DE PLATINĂ

„simpatii" 
a se forma 

Una

Studierea îndelungată a reacțiilor 
chimice a permis oamenilor de știință 
să descopere că înăuntrul moleculei 
legăturile dintre atomi sînt înfăptuite 
de electroni. Existența în atom a unor 
electroni care nu s-au însoțit încă cu e- 
lectronii altui atom determină capaci
tatea atomilor de a se uni Intre ei, dar... 
nu oricum, căci și în acest domeniu 
există anumite „simpatii" și „antipatii". 
Știința a descoperit diferite meto
de de a sili moleculele să desfacă 
cu repeziciune legăturile dintre atomii 
lor, de a învinge obișnuitele 
și „antipatii" pentru 
rapid noi combinații chimice, 
dintre aceste metode este cataliza. 
Cu ajutorul ei se poate regla desfășu
rarea multor reacfii chimice, imprimîn- 
du-li-se viteze cu totul nebănuiie. lală 
un exemplu : 
reacția dintre 
hidrogen de 
apa necesită 
însă încălzim 
gaze la temperaturi de cîteva sute de 
grade, sau dacă menținem temperatura 
camerei și introducem în acesf amestec 
un burete de platină, observăm că 
hidrogenul reacționează rapid cu oxi
genul, dînd naștere apei. în acest pro
ces buretele de platină a rămas ne
schimbat. Simpla lui prezență a fost 
de ajuns pentru ca moleculele ambelor 
elemente să se combine chiar la tempe
ratură obișnuită.

Asemenea substanțe — solide, lichi
de sau gazoase, organice sau minerale, 
acizi, baze, săruri sau oxizi — care prin 
prezența lor modifică mult viteza pro
ceselor chimice, se numesc catalizatori. 
Reacțiile catalitice sînt foarte răspîndite 
și în natură. Numeroase procese bio
chimice din celulele organismelor vii se 
desfășoară sub influența unor biocata- 
llzatori — enzime sau fermenți.

Industria chimică modernă se bazea
ză îndeosebi pe reacții catalitice, întru- 
cît acestea oferă însemnate avantaje 
tehnice și economice. Astfel, fabricarea 
amoniacului din hidrogen și azot se 
face în prezența unor catalizatori de 
fier, cea a acidului azotic prin oxidarea 
amoniacului în prezența unor cataliza
tori de platină, cea a alcoolilor su
periori din oxid de carbon și hidrogen 
în prezența unor catalizatori metalici 
de cobalt sau de nichel. Unii polimeri 
folosiți în industria maselor plastice 
iau naștere numai cînd se utilizează 
catalizatorii specifici lor.

Catalizatorul bun pentru o anumită 
reacție poate rămîne cu toiul „indife
rent" în alte reacții. Capacitatea de a 
interveni în reacții depinde de com
poziția lui chimică, de modul în care 
a fost preparat, de starea sa fizică etc. 
Introducerea în catalizator, chiar și în 
cantități infime, a unui corp străin poa
te să mărească de sute și mii de ori 
acțiunea lui, după cum, în alte cazuri, 
îi poate reduce cu totul însușirile 
catalitice,

în ce constă „secretul" acțiunii cata
lizatorilor, dacă aparent ei nu participă 
la reacție, iar la sfîrșitul ei se regăsesc 
nemodificați ?

să

deSă presupunem că un amestec 
gaze trece peste un catalizator solid. 
Moleculele gazului se apropie de 
suprafața catalizatorului și rămin cîte- 
va clipe în contact cu ea. Aici se rup 
repede legăturile electronice ale mo
leculelor, iar ele se descompun în 
molecule nesaturafe, instabile

TRANSFORMAREA 
MOLECULELOR

(Urmare din pag. IlI-a)

In turneul din Olanda

de la Moscova.

(MMM

E. V.

care 
Poia- 
vadă

organizat 
un curs

dominată anul 
țărilor scandi- 
s-au clasat două

de haltere a primit

sport,. Dar cei care consi
deră probabil că știu su
ficient pentru a mai putea 
afla noufă(l sînt tocmai 
elevii cursului organizat 
de Federația de schi. 
Sîmbăta trecută, de pildă, 
la orele practice, progra
mate la trambulină, doar 
un singur antrenor și cîfi- 
va schiori au fost de față, 
ceilalți preferind să stea 
la... căldurică.

rafia de schi a 
tn acest sezon 
pentru antrenori șl sări
tori condus de cunoscu
tul și multiplul campion 
german Hary Glass.

Mulfi dintre cei 
vin în aceste zile la 
na Brașov caută să
cum se lucrează acolo. 
Era de așteptat ca acest 
curs organizat în Poiana 
Brașov să stîrnească inte
res în primul rînd printre 
cei car» practică acest

de 
sportivilor

Sînf 
din 
noștri 
apărut un săritor de la
trambulină de valoare 
care să ne poată repre
zenta cu succes într-o în
trecere internațională. A- 
ceasfa în ciuda faptului 
că la Poiana Brașov exis
tă trambuline care permit 
deprinderea acestei diflc1- 
le probe a schiului. Ținînd 
seama de acestea, Feda-

La fabrica „Blofarm" din Capitală 
se produce un sortiment larg de me
dicamente. Colectivul întreprinderii 
se mlndrește cu numeroase fruntașe 
In producție. între acestea se nu
mără șl muncitoarea Elena Petrescu. 
Iat-o reglînd distîlatorul pentru insu- 
lină. 

chiar 
ponente ale moleculei, 
pe suprafața catalizatorului, i 
perecheri noi și formează . 
binații, care vor fi iarăși 
Moleculele nou formate părăsesc su-' 
prafața catalizatorului și revin în mediul 
gazos înconjurător. Din amestecul de 
gaze sosesc pe suprafața catalizatorului 
alte molecule, iar procesul se repetă. 
Compoziția inițială a amestecului gazos 
se schimbă astfel continuu ca urmare a 
proceselor de pe suprafața catalizato
rului. Aici, ca pe un fel de estradă, se 
desfășoară reacțiile chimice, moleculele 
comportîndu-se cu fotul altfel decîf în 
existența lor obișnuită. Ele infra în com
binații 
cei și 
foarte

cale se pot realiza înfr-o singură etapă 
procese care, fără catalizator, ar nece
sita mai multe etape.

Pentru a putea lămuri acest meca
nism trebuie să facem o scurtă 
Incursiune în domeniul semiconductori- 
lor. S-a stabilit că cei mai mul|i dintre 
catalizatorii solizi sînt în același timp 
și semiconductor!. Dar abia recent s-a 
constatat că există o legătură între pro
prietățile lor electrice și rolul pe care-l 
joacă în reacțiile catalitice. Pe această 
bază oamenii de știință au elaborat 
teoria electronică a catalizei.

ELECTRONI Șl „LACUNE”

Semiconductorli sînt corpuri care 
conduc curentul electric mull mai slab 
decît metalele, dar mult mai bine de- 
cît dielecfricii. Știința și tehnica au 
realizat pînă astăzi două tipuri de 
semiconductor! : unii în care curentul 
electric se produce datorită mișcării e- 
lectronilor liberi înfr-o anumită direc
ție și alții în care curentul se datorește 
deplasării locurilor fără electroni, deci 
deplasării unor „lacune" sau „găuri". 
Spre deosebire de electroni, care sînt 
încărcați negativ, „găurile” se compor
tă ca sarcini electrice pozitive.

Amăgire I
Trebuiau, pentru atîta cîl primeau 

din partea patronilor, să trudească 
fără precupețirea timpului. Trebuiau 
să facă nu numai ce ar fi preferat. 
Comentarii privitoare la manifestă
rile vieții culturale ? Cronici, însem
nări despre teatru, cărți, expoziții, 
"concerte ? Nu era loc pentru ele 
decît atunci cînd lipseau alte „su
biecte“ — o crimă, o criză politică, 
un scandal în lumea bună. însă ast
fel de evenimente se produceau 
frecvent, dîndu-li-se totdeauna ca
racter de senzație, lungindu-le, 
lățindu-le, pentru ca alimentul oferit 
cititorilor să fie cît mai picant. Era 
loc pentru ele numai dacă se în- 
tîmpla ca reclamele și „Mica publi
citate' să fie într-o zi mai reduse, 
ceea ce punea pe gînduri adminis- 

. trația.
— Lasă-ne, domnule, cu chestiile

Carnet pugilistic

pentru
In acest an, pugiliștii noștri frun

tași au un program internațional 
deosebit de interesant. Cele mai im
portante întîlniri la care vor parti
cipa sînt desigur „Cupa Europei“ 
inter-țări și campionatele europene 
de la Moscova.

La „Cupa Europei“ — prima com
petiție pugilistică de acest gen — 
s-au înscris 8 țări și anume : Uniu
nea Sovietică, Italia. R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. D. Germană, Fran
ța. R. P. Bulgaria, Irlanda.

Tn urma tragerii la sorți, care a 
avut loc de curînd, echipele se vor 
întîlni astfel : Uniunea Sovietică cu 
Italia ; R. P. Polonă cu R. P. Romî
nă ; Franța cu R. D. Germană și 
R. P. Bulgaria cu Irlanda. întîlnirile 
vor avea loc tur-retur, prima etapă 
urmînd a se încheia pînă la sfîrșitul 
lunii martie. Echipa care acumulea- 
ză mai multe puncte se califică pen
tru etapa a II-a (semifinalele vor a- 
vea loc în septembrie, urmînd ca fi
nala să se desfășoare la începutul a- 
nului viitor).

Sarcina echipei noastre nu este 
deloc ușoară ; ea va trebui să înfrun
te în prima etapă — la 7 martie 
(București) și la 17 martie (Varșo
via) — una din cele mai bune echipe 
de box amator din lume : R. P. Po
lonă. La campionatele europene de 
pînă acum, boxerii polonezi au ob
ținut 19 titluri de campioni europeni. 
Lotul polonez va fi format și acum 
din cei mai buni pugiliști, cu un 
palmares bogat, dintre care remar
căm pe Adamski și Pietrzykowsky 
(foști campioni europeni și finaliști 
ai Olimpiadei de la Roma), Walasek, 
actual campion al Europei, Stepanski, 
etc.

Federația noastră de specialitate 
’privește cu deosebită atenție pregăti
rea boxerilor romîni în vederea 
acestei competiții. în zilele de 2, 
3 și 5 februarie, în sala Floreasca 
din Capitală, vor fi organizate trei

„Găurile" pot fi comparate cu bulele 
de gaz dintr-un lichid. în timp ce orice 
picătură de lichid, sub acțiunea gravi
tației, se mișcă de sus în jos, bulele de 
gaz se deplasează de jos în sus. în 
mod asemănător, într-un cîmp electric, 
„gaura" se deplasează în sens invers 
mișcării electronilor. Catalizatorii cu în
sușiri semiconductoare participă la 
reacția chimică și cu electronii liberi șl cu 
„găurile" de pe suprafața lor. Aceștia 
sînt factorii care acționează asupra mo- 
'eculelor ce vin în contact cu suprafața 
catalizatorului. O dată cu apariția lor, 
ei rup legăturile dintre atomii molecu
lelor substanței respective și-i fac ca
pabili să formeze legături chimice noi. 
Apoi electronul sau „gaura" revin în 
interiorul semiconductorului ,iar mo
lecula nou formată se desprinde de 
suprafața lui și trece în mediul gazos. 
Din această cauză, după încheierea 
procesului, catalizatorul, deși participă 
activ la efectuarea acestuia, se prezintă 
la fel ca și înainte. în general, timpul 
de lucru al catalizatorilor nu este limi
tat, dar uneori ei „obosesc", deoarece 
pe suprafața lor se așează în cursul 
reacțiilor diferite impurități. După „re
generare", ei pof fi folosiți din nou.

Procesele catalitice necesită o apara
tură relativ simplă din punct dew vedere 
constructiv, ea putînd fi lesne automati
zată. Folosirea catalizatorilor permite 
orientarea reacțiilor chimice în direcția 
dorită, la temperaturi mult mai Joase, 
evitîndu-se unele procese secundare 
care ar micșora randamentele — ceea 
ce înseamnă multă economie de ener
gie și de timp.

în |ara noastră s-au construit și sînt 
în curs de consfrucjie combinate chimi
ce și petrochimice unde se fabrică pe 
scară industrială, cu ajutorul unor pro
cese catalitice, mase plastice, cauciuc 
sintetic, fibre sintetice, combustibili 
lichizi cu cifră octanică ridicată, hidro
carburi aromatice pentru sinteze de 
medicamente, colorsnți, detergenți etc. 
O preocupare principală a colectivelor 
institutelor de cercetări ale Academiei 
R. P. Romîne și ale institutelor departa
mentale este dobîndirea de catalizatori 
cît mai activi, cu proprietăți fizico-chi- 
mice predeterminate, în vederea reali
zării unor reacfii chimice de mare 
randament. Obfinerea unor rezultate 
importante presupune o largă desfășu
rare a cercetărilor fundamentale în a- 
cest domeniu, avînd drept scop desco
perirea corelațiilor multiple între pro
prietățile fizico-chimice ale catalizato
rilor și activitatea lor catalitică. Astfel 
se vor putea satisface din plin nece
sitățile crescînde ale industriei noastre 
chimice.

Conf. univ. ALEXE POPESCU 

e44
dumitale ! Nu din ele trăiește o ga
zetă — glăsuia plictisit stăpînul sau 
secretarul de redacție. Astea sînt 
floricele. N-ai fost angajat pentru 
astea. Găsește ceva, o bombă.

Sau :
— Nu merge, domnule ; prezența 

dumitale nu se face simțită. Bine- 
bine, scrii dumneata frumos, dar 
cam încet ; Ia gazetă trebuie să-i 
tragi repede din condei. Spațiul tre
buie umplut, linotipiștii cer manus
cris. Și, apoi, materialele dumitale 
sînt așa, pentru numerele de dumi
nică gi pentru cînd e criză de ches
tii palpitante. Ce-ai fi să le mai 
lași ? Ia fă-ne ceva din culisele po
litice, iscodește, inventează niște 
cancanuri. Du-te pe la Capșa, pe la 
cluburile partidelor și trage cu ure
chea.

Ori :
— Fă niște ministere ; sau piața ; 

sau faptele diverse. Mă rog, asta ne 
trebuie. Dacă-ți place, dacă-țl con
vine.

gale de selecție. Cu acest prilej, pe 
lîngă sportivii din lotul național — 
Ciucă, Puiu, Olteanu, C. Gheorghiu, 
Mihalik, Löw, Monea, Cojan, Mariu- 
țan etc. — vor evolua încă un nu
măr de 40 de boxeri din țară, tinere 
talente care s-au evidențiat cu oca
zia campionatelor republicane pe e- 
chipe și în alte întîlniri.

Pugiliștii, antrenorii și ceilalți spe
cialiști trebuie să privească cu serio
zitate aceste întîlniri. Iubitorii boxu
lui așteaptă de la sportivii noștri ca 
debutul în „Cupa Europei" să se sol
deze cu un succes.

Prima etapă a „Cupei Europei“ va 
constitui, așadar, un examen serios 
pentru sportul nostru cu mănuși. A- 
ceastă competiție ne va arăta cu ce 
șanse ne vom prezenta în luna apri
lie în fața echipei Italiei la Bucu
rești și apoi în cea mai mare com
petiție a anului : campionatele eu
ropene de box

L PETRESCU

Note

cîndmul|i ani
rîndul
schiori nu a mai

In anul care a trecut, agenția 
O.N.T. „Carpați” Brașov a organizat 
1172 excursii în țară, pe 156 de iti- 
nerarii, la care au participat peste 
88 de mii de oameni ai muncii. în 
țările prietene au fost organizate 
145 excursii. Frumusețile regiunii 
Brașov au fost admirate anul trecut 
de peste 19 mii de turiști străini. .

Pentru anul acesta au fost stabi
lite cîteva itinerarii interesante : un 

■ traseu de munte peste masivul Pa
ring, un tur care va cuprinde cen
trul și nordul țării, precum și 
excursia „Turul R.P. Romîne”. Vor 
fi organizate în luna februarie 
excursii la București, Sinaia și Dof- 
tana pentru colectiviști.

Puteau să răspundă : ,,NU 1“ șl 
trîntească ușa în urma lor. El și ? 
Patronul, secretarul redacției, șeful 
redactor n-ar fi alergat în urma lor 
ca să-l țină de mînecă. Pentru un 
loc liber în redacție se prezentau 
îndată, cu proptele, cu temenele, 
cinci redactori eau reporteri, unii cu 
bună calificare, alții improvizați. 
Erau pline cafenelele cu ei. Unii 
nici nu pretindeau salariu, mulțu- 
mindu-se cu remiza la publicitatea 
pe care se angajau s-o aducă ad
ministrației, avînd relații la toate 
instituțiile, la bănci și în lumea co
mercială. Că erau agramați, nu a- 
vea importanță : aduceau ziarului 
venituri. Că practicau șantajul — 
nimic grav, cu condiția să iacă 
partea cuvenită, și anume a leului, 
gazetei. Sub rezerva, în același 
timp, de a nu cădea pe mîna pro
curorului și de a-și ține gura.

Venea deci, pentru mulți, resem
narea și în cele din urmă adapta
rea la mediu...

Șahi sta Alexandra Nicolau pe locul 2
AMSTERDAM 25 (Agerpres). — 

Continuînd seria succeselor în tur
neul feminin de șah de la Beverwijk, 
reprezentanta R.P. Romîne, Alexan
dra Nicolau, a învins-o în runda a 
7-a pe olandeza Van Veringen și a 
cîștigat partida întreruptă cu iugo
slava Ljiljak, din runda a 6-a. Șa- 
hfsta noastră a totalizat astfel 6 
puncte din 7 posibile, situîndu-se pe

Federațla romînă
din partea Federației internaționale o co
municare prin care se confirmă omologa
rea celor trei recorduri mondiale de ju
niori stabilite anul trecut la campiona
tele R. P. Romîne pe echipe de sportivul 
Fitzl Balaș : 105 kg la „smuls", 142,500 
kg la „aruncat” și 357,500 kg la totalul 
celor trei stiluri.

laCONSFĂTUIRI. In ultimele zile 
căminele culturale din Ardusat, Lă- 
pușel, Mireșu Mare, Pomi, Satulung 
și din alte comune și sate din raio
nul Șomcuța Mare au avut loc con
sfătuiri în care au fost dezbătute 
problemele legate de îmbunătățirea 
activității cultural-educative la sate. 
Au fost luate măsuri pentru îmbună
tățirea repertoriilor formațiilor ar
tistice de amatori, organizarea de 
concursuri, seri ale tineretului, 
schimburi de experiență etc.

PURTĂTORI AI INSIGNEI „PRIE
TEN AL CĂRȚII". în secția utilaj 
mecanic de la Combinatul siderurgic 
Reșița sînt peste 230 de utemiști. 
Mulți dintre ei sînt fruntași în pro
ducție. Toți utemiștii din secție sînt 
în prezent purtători ai insignei „Prie
ten al cărții".

A NĂSCUT TREI GEMENI. Zilele 
trecute colectivista Nastasia Pop din 
satul Băgaciu, comuna Sava, raionul 
Gherla, a născut trei gemeni, 2 băieți 
și o fetiță.

NOI MIJLOACE DE TRANSPORT 
AUTO. Se dezvoltă necontenit parcul 
mijloacelor de transport al unităților 
de transporturi auto. în acest an 
autobazele din întreaga țară au pri
mit un nou lot de 181 autocamioane 
șl 90 autobuze pentru liniile de 
transport IRTA.

CURSURI PENTRU BRIGADIE
RII ZOOTEHNICI DIN G.A.C. Zi
lele trecute, la Casa agronomului din 
Suceava a început un curs de pre
gătire de 6 zile, la care participă 100 
brigadieri zootehnici din gospodăriile 

locul 2—3 la egalitate cu iugoslava 
Jovanovici. Lidera turneului este 
campioana lumii Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.), singura participantă 
neînvinsă pînă acum. Ea are 6 punc
te și o partidă întreruptă. Gaprin- 
dașvili a cîștigat partida întreruptă 
cu Jovanovici, iar în runda a 7-a 
învins-o pe Bacici.

In cîteva pindupi
Marele maestru olandez Donner a tre

cut în fruntea turneului international 
masculin de șah de la Beverwijk, după 
runda 14-a, in care l-a învins cu negrele 
pe Than (Indonezia). Bronștein a ciștlgat 
la O’Kelly, Vah Scheltinga la Langeveg, 
S-au dat remize partidele Matanovici— 
Averbach, Trifunovici—Parma, Pirc— 
Vandenberg. în runda 13-a Parma a fost 
învins de argentineanui Pilnik,

Clasamentul înaintea ultimelor două 
runde : 1. Donner (Olanda) 10 punctei 
2-4. Parma (Iugoslavia), Bronștein 
(U.R.S.S.), Ivkov (Iugoslavia) 9,5 punctai 
5. Pilnik (Argentina) 9 punctei 6. Mata
novici (Iugoslavia) 8,5 puncte.

★
Reprezentanții comitetelor olimpice din 

R.P.D, Coreeană și Coreea de sud au 
căzut de acord să formeze o echipă unită 
pentru cea de-a 18-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Tokio.

★
Suedezul Erik Carlsson a cîștigat pen

tru a doua oară consecutiv cursa auto
mobilistică raliul Monte Carlo. Desfășu
rată în condiții neprielnice (zăpadă, ger, 
polei), Întrecerea a fost..............
acesta de automoblllștii 
nave. Pe locul doi șl trei 
echipaje finlandeze.

★
La Santiago s-a disputat meciul inter

național de fotbal dintre echipa chiliană 
„Colo Colo" și renumita formație brazi
liană Santos. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (2—0) fn favoarea jucăto
rilor brazilieni,

de ani- 
în secto- 
și folosi- 
etc. La

colective din regiune. Se vor face 
expuneri pe teme cum sînt: „Cointe
resarea materială a colectiviștilor 
care lucrează la fermele 
male”, „Normarea muncii 
rul zootehnic“, „îngrijirea 
rea rațională a pășunilor'
Casa agronomului din Suceava vor fi 
instruiți în acest an peste 3 500 de 
colectiviști.

PE TEMA CALITĂȚII MĂRFURILOR, 
în primul trimestru al acestui an Direc
ția generală comercială textile-încăl- 
țăminte din Ministerul Comerțului Inte
rior organizează o serie de consfătuiri pe 
tema calității mărfurilor în mai multe re
giuni din țară. Vor participa muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprinderile 
industriale, lucrători din comerț, cumpă
rători etc. Paralel cu aceste consfătuiri 
se vor organiza expoziții cu produsele 
realizate de întreprinderi,

PROPUNERI DE ASESORI POPU-*  
LARI. In regiunea Banat conti-*  
nuă să aibă loc adunările cetățe
nești pentru propunerea de asesori 
populari. Pînă în prezent,. în astfel 
de adunări au fost propuși 92 de a-*  
sesori populari pentru tribunalul re
gional și 123 pentru tribunalele raio
nale și orășenești. în orașul Reșița, 
în cadrul adunărilor organizate în a- 
cest scop, au fost propuși pînă acum 
39 de asesori.

lucrări de electrificare la

SATE ELECTRIFICATE. Anul trecut 
în regiunea Dobrogea au fost elec
trificate 35 de localități. în prezent 
se execută
Murighiol, Iar la Tîrgușor, Topolog 
și altele se extinde rețeaua de joasă 
tensiune. în cursul acestui an, în re
giunea Dobrogea vor fi electrificate 
încă 53 de sate, iar în alte 62 se vor 
executa lucrări de extindere a rețe
lelor electrice.
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De Ia Comisia
Comisia Electorală Centrală 

întrunit la 25 ianuarie a. c. în 
dință de lucru, sub președinția tova
rășului Athanase Joja.

Au fost luate măsurile prevăzute

Ziua Republicii India

Succesele economiei U.R.S.S. în 1962

de statistică a
Eiectoraiă Cenîraiă

Din viaja partidelor comuniste și muncitoreștiALEGERILE DE DEPUTATE ÎN SFATURILE POPULARE
COMUNALE ȘI ALE ORAȘELOR RAIONALE

s-a
șe-

în legea nr. 9/1952, pentru alegerea 
unui deputat în Marea Adunare Na
țională, in locul vacant din circum
scripția electorală Sîmburești, regiu
nea Argeș.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 63 la sută din

anul 1957 — 47

centrală
la 25 ianuarie că în ulti- 
ani prpdUcția globală a

pentru stabilirea datei alegerii unui deputat 
in Marea Adunare Națională

In vederea alegerii unui deputat pentru Marea Adunare Națională, 
în locul rămas vacant din circumscripția electorală Sîmburești, regiunea 
Argeș,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează :
Art. unic. — Alegerea unui deputat pentru Marea Adunare Națională, 

în circumscripția electorală Sîmburești, regiunea Argeș, va avea loc la 
data de 3 martie 1963.

Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F. D. P.

în întreaga țară continuă să aibă 
loc adunări cetățenești în care sînt 
propuși candidați ai F.D.P. pentru a- 
legerile de la 3 martie.

CONSTANȚA. — Pînă vineri, la 
adunările care au avut loc în regiu
nea Dobrogea au fost propuși 3 683 
de candidați ai F.D.P. Printre can- 
didații propuși în comuna Istria se 
află tractoristul Cantèmir Păun, So
fia Udrea, din brigada viticolă a 
G.A.C., și Ion Ciorîia, președintele 
sfatului popular comunal.

CRAIOVA. — în regiunea Oltenia 
au fost propuși pînă în prezent 
11 027 de candidați pentru sfaturile 
populare comunale și ale orașelor ra
ionale. La adunările care au avut 
loc pînă acum în regiunea Oltenia 
au participat 441 000 de oameni ai 
muncii. Printre cei propuși în ulti
mele zile se află și Constantin Solea, 
președinte al G.A.C. din comuna Pa- 
nachia, învățătorul Ștefan Zloth, co
lectivista Elena Tudorică, medicul 
Nicolae Mitoiu, colectiviștii Ioana 
Rădoacă, Nicolae Capră și Constan
tin Burnea din comuna Goicea, ingi
nerul agronom Marin Sandu, din co
muna Risipiți, Mihai Crantea, pré-

ședințele Sfatului popular din comu
na Fălcoiu, Gheorghe Tăna’se și alții.

PITEȘTI. — In circumscripțiile è- 
lectorale comunale și ale orașelor 
raionale din regiunea Argeș au fost 
desemnați pînă acum 7 880 candidați 
ai F.D.P. pentru sfaturile populare 
comunale și 440 pentru orașele ra
ionale. In același timp continuă în
scrierea cetățenilor în listele de a- 
legători. Pînă acum în regiune s-au 
înscris peste 650 000 de alegători.

ORADEA. — In regiunea Crișana 
au fost propuși pînă în prezent 5 068 
de candidați ai F.D.P. pentru sfa
turile populare comunale și 221 pen
tru sfaturile populare orășenești. La 
adunările pentru desemnarea candi- 
daților F.D.P. din această regiune au 
participat peste 250 000 de cetățeni.

SUCEAVA. — Sfaturile populare 
comunale și ale orașelor dé subor
donare raională din regiunea Sucea
va continuă înscrierile pe listele de 
alegători. Pînă acum au fost în
scriși pe liste peste 350 000 de cetă
țeni. In 40 de comuné această ac
țiune a fost încheiată.

(Agerprés)

Se înfrumusețează continuu orașele și satele
Deputății sfaturilor populare din 

regiunea Hunedoara au obținut bune 
rezultate în atragerea maselor popu
lare la conducerea și rezolvarea pro
blemelor locale. Cele peste 550 de 
comisii permanente de deputați și-au 
format un activ larg de cetățeni cu 
sprijinul cărora au întreprins o serie 
de studii și au făcut propuneri comi
tetelor executive pentru începerea 
unor lucrări de interes obștesc și pu
nerea în valoare de noi resurse 
locale.

Din Inițiativa comisiei pentru a- 
'gricultură a Sfatului popular raional 
Hațeg, de pildă, a fost înființat un 
spital veterinar care deservește uni
tățile agricole socialiste din raion. La 
propunerea unor comisii permanente 
agricole din comune s-au construit 
În gospodăriile agricole colective din 
acest raion numeroase grajduri, sal-

vane, maternități și remize pentru 
utilaje, cu materiale locale.

în întrecerea pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea orașelor și satelor 
.sfaturile populare din regiunea 
Crișana au stabilit anul acesta noi o- 
biective.

La propunerile cetățenilor, făcute 
cu prilejul întîlnirilor cu deputății, 
s-au prevăzut construirea, din posi
bilități locale și prin muncă patrio
tică, a peste 300 de obiective social- 
culturale, printre care 26 școli, 16 
cămine culturale, 6 dispensare medi
cale cu case de naștere și altele. 
Iluminatul electric se va extinde în 
30 de localități, iar în peste 100 se 
vor amenaja parcuri și spații verzi, 
în orașele Salonta, Beiuș, Dr. Petru 
Groza, Șimleu și altele se continuă 
lucrările de canalizare șl alimentare 
cu apă, de extindere a rețelei elec
trice.,

InSormații
'• Speaker-ui Camerei Comunelor, 

Harry Hylton-Foster, a trimis președinte
lui Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, Ștefan Voitec, o tele
gramă prin care mulțumește pentru me
sajul de condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a lui Hugh Gaitskell,

«xpuse cele mal bune gazata da perete 
participante la concursul din anul trecut, 
printre care cele ale Uzinei de acid sul
furic șl superfosfați de Ia Năvodari, În
treprinderii de prefabricate șl materiale 
de construcții, direcției regionale a navi
gației civile etc.

Cocteil la Londra 
in cinstea delegației 

comerciale romine
LONDRA 25 (Agerpres). — Un 

grup de oameni de afaceri englezi a 
organizat în seara zilei de 22 ianua
rie, în saloanele hotelului Claridges 
din Londra, un cocteil în cinstea 
delegației comerciale romîne, condu
se de Gheorghe Nistor, secretar ge
neral la Ministerul Industriei Con
strucțiilor.

Au luat parte dl. Allan Green, mi
nistru de stat al comerțului, lordul 
Boothby, președintele grupului 
parlamentar pentru comerțul Est- 
Vest, lordul Kilmarnock, președintele 
Camerei de Comerț din Londra, 
conducători de întreprinderi indus- 
trialé și comerciale.

Au fost de față Alexandru Lăză- 
reanu, ministrul R. P. Romîne Ia 
Londra, Constantin Rădulescu, șeful 
Agenției economice, și alți membri 
ai oficiului.

în timpul cocteilului, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au rostit 
cuvîntări ministrul de stat al comer
țului, Allan Green, lordul Boothby și 
dl C. E. Lumb, președintele între
prinderii Consolidated Faundry 
Plant, care s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea comerțului anglo-romîn.

A răspuns Gheorghe Nistor, care a 
arătat dorința părții romîne de a 
dezvolta relațiile economice romîno- 
engleze pe o bază reciproc avan
tajoasă.

iManifestare la Atena 
cu prilejul Zilei Unirii

ATENA 25. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Cu prilejul zilei de 24 ianuarie, Liga 
de prietenie greco-rămînă a organi
zat joi seară o manifestare la sediul 
ligii, la care a luat cuvîntul prof. 
Roză Imvriotis. După ce a înfățișat 
luptă pentru unirea Țării Românești 
cu Moldova, vorbitoarea s-a ocupat 
pê larg dé marile realizări ale po
porului romîn în cei 18 ani de la eli
berarea Rômîniéi. La manifestare au 
luat parte : Leonidas Spais, pre
ședintele ligii de prietenie greco- 
romînă. deputății Kitsikis și 
Arghefopulos, prof. Univ Imvriotis 
scriitorii Markos Arghëris, Foto Io- 
filis, Lilika Naku, Zisis Skarôs, pre
cum și- un numeros public

La manifestare a luat de asem'e- 
nea cuvîntul ambasadorul R. P. Ro
mîne la Atena, Mircea Bălănescu.

Gală de filme rominești 
la Belgrad

BELGRAD. La 24 ianuarie la 
Belgrad a avut loc o gală de filme 
românești organizată de 
Iugoslavă pentru Relațiile 
le cu Străinătatea la care au fost 
prezentate filmul Artistic: 
au amintiri" și filmele documentare: 
„Pelicanii" și „Colocviul de civiliza
ții balcanice". Au participat Drago 
Vucinici, secretarul Comisiei Iu
goslave pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, reprezentanți ai secre
tariatului de stat pentru afacerile 
externe al R.P.F. Iugoslavia, nu
meroase personalități culturale iu
goslave, șefi ai unor oficii diploma
tice. Filmele s-au bucurat de succes.
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Comisia 
Cultura-

„Străzile

in comerțul cu

© Profesoiii Ion Creangă și Ion Șan- 
dru, rectorul și prorectorul Universității 
„AL I. Cuza", precum și prof. Gavril Is- 
traté, decanul facultății de filologie a a- 
cestel instituții de învățămînt superior, 
au părăsit vineri lașul, plecind spre Ita- 
" pentru a conferenția la Universitatea 

Padua în cadruț înțelegerii de cola- 
l|,..*re  reciprocă între cele două univer
sități.

O La bibliotecile comunale dia regiunea 
Ploiești a avut loc vineri o „zi de popu
larizare și difuzare a cărții tehnico-știin- 
tifice”. Cu acest prilej, au fost organi
zate expoziții, s-au făcut prezentări și 
discuții pe marginea unor cărți care tra
tează probleme agricole.

© Din inițiativa consiliului local al 
sindicatelor, la Constanța a fost deschisă 
o expoziție a gazetelor de perete în ve
derea generalizării experienței pozitive a 
colectivelor de redacție fruntașe. Sînt

© La tragerea Loto-centra] din ziua de 
25 ianuarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

43. 31, 89, 81, 75, 88, 87, 40, 61, 45,
Premiul special A : 40, 61, 31 i Premiul 

special B : 87, 45, 43 ; Premiul special C : 
75, 89, 81.

Fond de premii : 731 374 lei.

TOKIO 25 (Agerpres). — TASS 
itransmite : Guvernul japonez a luat 
măsuri pentru stabilirea unui con
trol sever asupra exportului unor 
mărfuri în țările lagărului socialist. 
Pe lista mărfurilor, care sînt supuse 
controlului guvernului, au fost în
scrise țevile, cu un diametru mare 
pentru conductele de petrol, nave, 
oțeluri speciale, fibre sintetice.

După cum anunță ziarul „Asahi“, 
Ministerul Comerțului Exterior și al 
Industriei, precum și Ministerul Fi
nanțelor au cerut societăților de 
construcții navale, care execută co
menzi pentru țările socialiste, să re
vizuiască condițiile contractelor în
cheiate. Potrivit părerii guvernului,

Planul tehnic sä fie îndeplinit în mod exemplar !
(Urmare din pag. I-à)

pierdem nici o clipă din vedere fap
tul că utilizarea mai bună a capaci
tăților de producție constituie un 
factor principal de sporire a pro
ducției și productivității muncii.

Cercetările tehnico-științifice ocu
pă un loc de seamă în planul tehnic 
al fiecărei uzine. Ele au menirea să 
rezolve atît problemele principale, 
curente ale producției, cît și cele de 
viitor, în lumina sarcinilor mari 
care stau în fața întreprinderilor, 
în multe uzine și institute de cer- 

. cetări din țara noastră — la Uzinele 
’ de tractoare-Brașov, Uzinele de va
goane din Arad, Uzinele „23 Au
gust”, „Semănătoarea” din Bucu
rești, Institutul de cercetări meta
lurgice etc. — se desfășoară o bo
gată activitate de cercetare privind 
descoperirea unor procedee tehnolo
gice noi, a unor materiale calitativ 
superioare și mai ieftine, perfecțio
narea proceselor de producție etc. 
Experiența acestor uzine ca și a al
tora în domeniul cercetărilor teh
nico-științifice merită să fie studiată 
și răspîndită în cît mai multe în
treprinderi.

Pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan la toți indicii pe 
acest an, o atenție deosebită trebuie 
acordată înfăDtuirii măsurilor teh
nico-organizatorice — parte inte
grantă a planului tehnic. Precum se 
știe, în cadrul dezbaterilor cifrelor 
de plan pe 1963, muncitorii și teh
nicienii — dovedind interes și grijă 
pentru buna desfășurare a produc
ției — au făcut numeroase propu
neri ; cele mai valoroase dintre a-

cestea au completat planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice. Apli
carea la termenele stabilite a fiecă
rei măsuri va contribui la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, la va
lorificarea a noi rezerve interne 
de creștere a producției și produc, 
tivităț.ii muncii, de reducere a pre
țului de cost și îmbunătățire a ca
lității produselor.

După cum se știe, realizarea marii 
majorități a prevederilor planului 
tehnic depinde de munca sectoare
lor de concepție din întreprinderi— 
a serviciului constructor-șef, tehno- 
log-șef, metalurg-șef etc. Iată de ce 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a indicației partidului cu 
privire la întărirea și perfecționarea 
muncii în sectoarele de concepție, 
la promovarea în aceste sectoare a 
celor mai calificate cadre de ingi
neri și proiectanți constituie o con
diție hotărîtoare a realizării exem
plare a sarcinilor stabilite prin pla
nul tehnic.

Problemele complexe ale realiză
rii planului tehnic trebuie să stea în 
permanență în atenția conducerilor 
de întreprinderi, a organelor și or
ganizațiilor de partid. Așa cum se 
subliniază în Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la ridicarea nivelului teh
nic al producției, organele și orga
nizațiile de partid sînt chemate să 
conducă lupta pentru asigurarea in
troducerii continue a progresului 
tehnic, extinderii mecanizării, să 
se îngrijească îndeaproape de nive
lul tehnic al produselor, de care 
depind calitatea și prețul de cost și

să ia atitudine fermă împotriva ma
nifestărilor de formalism față de 
tehnica nouă, împotriva rutinei 
și altor atitudini negative care îm
piedică introducerea și extinderea 
tehnicii avansate. Ele au datoria să 
exercite un control sistematic asu
pra activității conducerii tehnico- 
administrative a uzinelor, control 
care să asigure nu numai lichidarea 
operativă a rămînerii în urmă în
tr-un loc sau altul, la un capitol sau 
altul al planului tehnic, dar, în pri
mul rînd, să intervină la timp pen
tru prevenirea eventualelor întîrzieri 
și a altor deficiențe.

înfăptuirea întocmai a tuturor 
prevederilor planului tehnic se cere 
urmărită îndeaproape și de direc
țiile generale din ministere. Siste
mul care se mai practică în unele 
direcții generale și direcții tehnice 
de a cere numai rapoarte de la 
întreprinderi, fără a se controla în
deaproape stadiul în care se află 
principalele lucrări prevăzute în 
acest plan s-a dovedit ineficient și 
el trebuie completat cu acele mă
suri care să facă din controlul exer
citat de organele tutelare un instru
ment care să asigure peste tot în
deplinirea întocmai a planurilor 
tehnice.

Realizarea exemplară a prevede
rilor planului tehnic în fiecare în
treprindere va da posibilitate mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
să dobîndească noi și însemnate 
succese în lupta pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1963. pentru dez
voltarea continuă a economiei noa. 
stre naționale.

MOSCOVA 25 (Agerpres). TASS. 
Industria Uniunii Sovietice a depă
șit planul pe anul 1962. Potrivit da
telor preliminare, producția indus
trială a crescut cu 9,5 la sută în com
parație cu anul 1961. Volumul pro
ducției industriei sovietice a repre
zentat aproximativ 
producția S.U.A. (în 
la sută).

Direcția 
comunicat 
mii patru 
industriei a sporit cu 45 la sută în loc 
de 39 la sută, cît prevede planul sep- 
tenal pentru această perioadă.

Toate republicile unionale și con-

siliile economiei naționale ale tutu
ror regiunilor economice au depășit 
planul anual al producției industria
le în ansamblu și la majoritatea 
principalelor tipuri de produse.

Producția globală de cereale de 
anul trecut a fost o producție record 
față de întreaga perioadă de existen
tă a U.R.S.S. — 9 miliarde puduri. 
Șeptelul de vite cornute mari a spo
rit cu 4,7 milioane.

Potrivit datelor preliminare, veni
tul național al U.R.S.S. a fost de 
161,5 miliarde rublé, ceea ce repre
zintă o creștere de 6 la sută (aproxi
mativ 9 miliarde ruble) în compara
ție cu anul 1961.

Publicarea programului P. C 
din Republica Sud-Africană

LONDRA 23 (Agerpres). — La Lon- 
dia a fost dat publicității într-o re
dactare definitivă programul Parti
dului Comunist din Republica Sud- 
Africană „Calea spre libertatea Afri
cii de Sud", în care este analizată 
situația actuală din Republica Sud- 
Africană și se arată calea spre in
dependența sa.

Unul din țelurile apropiate ale 
partidului comunist este lupta pen
tru crearea unui stat de democrație 
națională, în care toți cetățenii să 
se bucure de libertate deplină și 
drepturi egale. Partidul comunist, se 
spune în program, va căuta să ob-

țină transmiterea controlului asupra 
principalelor sectoare ale economiei 
în mîinile statului ; el cere confis
carea pămîntului aparținînd ex
ploatatorilor și împărțirea lui celor 
care îl muncesc.

în program se arată că, în dome
niul relațiilor externe, Partidul Co
munist din Republica Sud-Africană 
se pronunță pentru o politică inde
pendentă, pentru renunțarea la ade
rarea la blocuri imperialiste, împo
triva creării de baze imperialiste 
pe pămîntul țării, pentru unificarea 
Africii.

Un aspect al Fortului Roșu de lîngă Delhi, capitala Republicii India.

0 declarație a c. c. al P. C. din indonezia
Ziarul „Hariăn Rakiat« a publicat 

telegrama președintelui C.C. al P.C. 
din Indonezia, Aidit, adresată C. C. 
al P.C.U.S. în telegramă se spune 
că P.C. din Indonezia este de acord 
cu propunerea C.C. al P.C.U.S., for
mulată de N. S. Hrușciov la Con
gresul al VI-lea al P.S.U.G., cu pri
vire la încetarea polemicii între par
tidele comuniste. Comuniștii din In
donezia, sé arată în telegramă, sînt 
de acord, de asemenea, 
timpului posibilitate să 
favoarea noastră înainte 
carea unei conferințe a
comuniste și muncitorești, àstfèl in
cit această conferință să se desfă
șoare într-o atmosferă de prietenie 
sinceră și să fie rodnică.

Aidit scrie că P.C. din Indonezia 
își dă seama de marea răspundere

să se dea 
lucreze în 
de convo- 
partidelor

pe care o are pentru soarta revo
luției în țara sa, pentru lupta de 
eliberare a popoarelor, pentru socia
lism, pentru soarta omenirii. De a- 
ceea, partidul a luptat întotdeauna 
și vg lupta pentru înlăturarea tu
turor piedicilor din calea întăririi 
unității comuniste pe baza marxism- 
leninismului.

în telegramă se exprimă convin
gerea că prin înlăturarea acestor 
piedici, partidele comuniste, câré 
în numeroase țări au devenit puter
nice și se întăresc din zi în zi, își 
vor consolida și mai mult unitatea 
și aceasta vă însemna, la rîndul ei, 
întărirea continuă a unității popoa
relor în lupta împotriva imperialis
mului, pentru independență națio
nală, pentru democrație, pace și so
cialism.

Noi membri în rîndurile P. C. Francez
Și P. C. Italian

Ziarul ,,1’Humanité” arată că de 
la începutul acestui an, cu prilejul 
operațiilor de preschimbare a car
netelor de partid, s-au înregistrat 
noi adeziuni și s-au constituit noi 
celule ale P.C.F. Iată, în această pri
vință, cîteva date : Seine-et-Oise :

aceste condiții sînt prea „liberale". 
Marilor societăți de construcții na
vale din Japonia li se „recomandă“ 
ca în viitor, în cadrul tratativelor cu 
organizațiile comerciale ale Uniunii 
Sovietice, să formuleze „condiții 
mult mai severe".

Referindu-se la părerile exprima
te de cercurile de afaceri din Japo
nia, ziarul arată că o asemenea ce
rere a guvernului urmărește să „frî- 
neze" vinderea de nave țărilor so
cialiste. Reprezentanții cercurilor de 
afaceri, scrie „Asahi“, califică mă
surile propuse de guvern față de 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia și 
alte țări socialiste ca o urmare a 
presiunilor exercitate de Statele 
Unite asupra Japoniei.

în legătură cu aceste recomandări 
ale guvernului, la Tokio a avut loc 
o consfătuire a reprezentanților a 11 
societăți constructoare navale din 
Japonia. Participanții la consfătuire 
și-au exprimat dezacordul în proble
ma revizuirii condițiilor contractelor 
deja încheiate și au hotărît să ceară 
guvernului să nu ridice piedici în în
deplinirea obligațiunilor asumate 
față de țările socialiste.

Un protest hotărît împotriva mă
surilor întreprinse de guvern a dat 
publicității și Asociația pentru spri
jinirea dezvoltării comerțului Japo
niei cu U.R.S.S. și țările din Europa 
răsăriteană. Asociația declară că 
controlul asupra exportului țevilor 
pentru conducte de petrol, iar apoi 
asupra livrărilor de nave și de alte 
mărfuri, reprezintă o frînă în co
merțul cu lagărul socialist și cere 
guvernului să renunțe la intențiile 
sale de a se opune dezvoltării rela
țiilor economice cu Uniunea Sovieti
că și cu alte țări socialiste.

463 adeziuni șl 18 noi celule ; Bou
ches du-Rhône: 217 adeziuni și 5 noi 
celule : Eure-et-Loir : 30 de adezi
uni; Loire: 126 adeziuni; Meurthe-et- 
Mosellé: 112 adeziuni și 2 celule; 
Pas-de-Calais : 361 adeziuni și o ce
lulă la sate ; Seine-et-Marné : 89 a - 
deziuni și 4 noi celule. Sena totali- 

. zează 2 126 adeziuni, iar Parisul 640
și 14 celule, dintre care 10 de între
prindere.

Poporul indian aniversează astăzi 
un mare eveniment al istoriei sale 
milenare — proclamarea republicii. 
La 26 ianuarie 1950, la doi ani și ju
mătate după dobîndirea independen
tei țării, a intrat în vigoare Consti
tuția. care a consfințit existența In
diei ca republică suverană. Această 
cucerire a încununat lupta gréa dusă 
timp de aproape două secole de po
porul indian împotriva asupritorilor 
colonialiști, pentru libertate și inde
pendență națională.

Dominația colonială a însemnat 
pentru această țară, cu o veche cul
tură și civilizație, o frînă puternică 
în dezvoltarea țării pe calea progre
sului. Numai datorită luptei dîrze a 
poporului indian. în condițiile gene
rale ale avîntului mișcării de elibe
rare în perioada de după cel dc-al 
doilea război mondial, colonialiștii 
englezi au fost siliți să părăsească 
India.

După cucerirea independenței și 
proclamarea republicii, în fața po
porului indian s-au ridicat probleme 
atît de complexe ca lichidarea grelei 
moșteniri a trecutului colonial, con
solidarea independenței dobîndite 
prin făurirea unei industrii proprii,, 
valorificarea marilor resurse ale ță
rii în folosul ridicării nivelului de 
trai material și cultural. Poporul in
dian de 40Ö de milioane de oameni 
năzuiește fierbinte spre înfăptuirea 
acestor obiective și și-a manifestat 
hotărîrea de a munci fără preget 
pentru înflorirea și prosperitatea 
țării. în perioada care s-a scurs de la

proclamarea independenței, pe pă
mîntul Indiei s-au construit fabrici 
și uzine moderne, școli, spitale, in
stituții'culturale și științifice.

între Republica India și Republica 
Populară Romînă s-au dezvoltat și 
se dezvoltă relații pe baza principii
lor coexistenței pașnice. Colabora
rea pe bază de egalitate dintre 
celé două țări corespunde intere
selor ambelor popoare, interese
lor cauzei păcii. Au crescut relațiile 
comerciale și de colaborate ecönö- 
mică și tehnică dintre cele două țări. 
Țară noastră a acordat Indiei sprijin 
multilateral în domeniul dezvoltării 
industriei petroliere. Schimburile cul
turale dintre India și Romînia con
tribuie la dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două popoare.

Un eveniment însemnat în rela
țiile dintre cele două țări l-a consti
tuit vizita pe care a făcut-o 
în India în octombrie 1962 tovarășul 
Gheorghe Ghéorghiu-Dej, președinte
le Consiliului dé Sfat ăl R. P. 
Romîne, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, și Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe. 
Această vizită a adus o contribuție 
de seamă la o mai buna cunoaștere 
reciprocă între popoarele noastre, a 
creat premize favorabile pentru dez
voltarea relațiilor dintre Romînia și 
India.

Cu ocazia sărbătorii de azi. po
porul romîn transmite din toată ini
ma marelui popor indian urări de 
prosperitate, pace șl progres.

Seară culturală indiană

★
După cum relatează ziarul ,,1’Uni- 

tă“, campania de primire a noi mem
bri îri partid, inițiată cu prilejul celei 
de-a 42-ă aniversări a Partidului 
Comunist Italian, a obținut rezultate 
însemnate. Datele parțiale arătă că 
pînă la 17 ianuarie numărul noilor 
membri a ajuns la 20 863.

La Casa universitarilor din Capi
tală a avut loc vineri o seară cul
turală indiană organizată de Institu
tul romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări a proclamării Repu
blicii India.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., ai altor instituții centrale, 
Ligii romîne de prietenie cu po-

poarele din Asia și Africa, oameni 
de cultură, studenți indieni care 
studiază în țara noastră, ziariști.

Au fost de față R. D. Chakravarty, 
însărcinatul cu afaceri ad-inter.im al 
Indiei în R. P. Romînă, membri ai 
ambasadei, precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

A fost prezentat un program ar
tistic care a cuprins recitări din li
rica indiană și filme documentare.

(Agerpres)

O CARTE DESPRE UN EMINENT UN NOU ATLAS AL LUNII
LUPTĂTOR PROLETAR

„Wilhelm Wolff" — omul căruia 
Marx i-a dedicat „Capitalul" — este 
titlul unei cărți apărute la Moscova, 
scrisă de istoricul sovietic Valentina 
Smimova.

Autorul cărții, specialist în dome
niul istoriei mișcării revoluționare 
internaționale, a înfățișat drumul 
vieții eminentului luptător al prole
tariatului Wilhelm Wolff. In carte 
se arată cum în anul 1846 el a făcut 
cunoștință cu conducătorii proleta
riatului internațional Marx și En
gels și cum a rămas pînă la sfîrșitul 
vieții sale prietenul șt ajutorul lor 
fidel.

Valentina Smimova descrie parti
ciparea lui Wolff la crearea „Ligii 
comuniștilor", activitatea sa intensă 
la „Neue Rheinische Zeitung", al 
cărui redactor a fost Marx, la eve
nimentele revoluționare din anii 
1848—1849.

La observatorul astronomic din Pulko
vo s-a trecut la alcătuirea unui atlas al 
hărților porțiunilor marginale ale supra
feței lunare.

Pe hărțile proiecției zenitale, aceste 
porfiuni vor semăna cu folografii luate de 
la bordul unui avion, a spus unui co
respondent al agenției TASS, Alexandr 
Markov, conducătorul grupului pentru 
studierea planetelor din cadrul acestui 
observator.

El a adăugat că atlasul va completa 
înfățișarea Lunii prin date noi privind 
mările ei,

vînzare acest medicament cu efecte 
atît de tragice.

Agenția France Presse consideră 
că un eventual verdict al Curții 
civile din Hamburg în favoarea re
clamantului ar declanșa o avalanșă 
de acțiuni civile împotriva firmei 
..Gruenenthal". Totalul despăgubiri
lor pe care ar trebui să le plătească 
victimelor talidomidei laboratoare
le „Gruenenthal'' sînt apreciate la 
peste 100 milioane de mărci vest- 
germane.

pentru CÎȘTIGĂTORII

OLIMPIADEI

IARNĂ GREA ÎN GRECIA

Teatrul națio
nal popular din 
Paris va prezenta 
in curtnd piesa lui 
B. Brecht „Viața 
Iul Galilei”, ale 
cărei repetiții se 
desfășoară in pre
zent. Rolul prin
cipal va fi inter
pretat de cunos
cutul actor Geor
ges Wilson (în 
fotografie).

Din cauza frigului excesiv care 
continuă să bîntuie în Grecia, si
tuația a început să devină îngrijo
rătoare, în special în partea de nord 
a acestei țări.

După cum anunță agenția France 
Presse, apele fluviului Marița de la 
frontiera dintre Grecia și Turcia au 
înghețat. Comunicațiile pe calea fe
rată, rutieră și aeriană din nordul 
țării sînt aproape în întregime în
trerupte, îngreunîndu-se mult apro
vizionarea populației. Zeci de loca
lități din numeroase regiuni ale ță
rii sînt amenințate de alunecări 
teren.

PROCESUL „TALIDOMIDEI"

de

în orășelul academic de lingă Novo 
sibirsk s-a deschis o școală-inlernat pen
tru elevii cu o deosebită înclinație pen
tru matematică și fizică. Ei sint clștigă- 
torii olimpiadei din Siberia a elevilor, 
care a avut loc anul trecut.

în decurs de trei ani de învățămint 
elevii primesc un bogat bagal.de cuno
ștințe. Ei pot continua cursurile le univer
sitate sau pot lucra in laboratoarele u- 
nor Institute științifice.

în prezent școala are 120 de elevi. în 
toamna anului acesta alți 240 de elevi 
talentați — învingătorii celei de-a doua 
olimpiade de flzico-matemalică a Sibe
riei — vor deveni elevii academicienilor,

EPILOG TN „SCANDALUL ESTES"

La 23 ianuarie, la Tribunalul din 
Hamburg s-a deschis primul proces 
intentat laboratoarelor vest-germane 
„Gruenenthal", care au produs și 
vindut „talidomida", medicamentul 
in urma căruia s-au născut mii de 
copii diformi în țările occidentale.

Reclamantul, tatăl uneia dintre 
miile de victime ale talidomidei, cere 
despăgubiri firmei care a pus tn

„Scandalul Estes" a luat sfîrșit o 
dată cu condamnarea de către tribu
nalul federal Tyler (statul Texas) a 
fostului milionar Billie Sol Estes la 
opt ani închisoare. (Afacerea Estes a 
provocat puternice dispute politice în 
S.U.A. după ce s-a dezvăluit că acest 
afacerist a strîns într-un termen foar
te scurt o avere uriașă pe calea es
crocheriilor și a fraudelor fiscale, 
bucurîndu-se de Sprijinul unor ofi*  
cialitățijj, ,

1

bagal.de
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SCURTE ȘTIRITratativele asupra unui acord pentru încetarea 
experiențelor nucleare

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 ianuarie la 
New York a avut loc cea de-a 7-a 
întîlnire a lui N. T. Fedorenko, re
prezentantul U.R.S.S. în O.N.U., și 
a lui S. K. Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, cu W. 
Foster, directorul Agenției pentru 
dezarmare și control asupra arma-

Declarația ministrului de Externe al Canadei
OTTAWA 25 (Ageipres).

„Schimbul de mesaje dintre pre
ședintele Kennedy și premierul 
Hrușciov și tratativele americanilor, 
rușilor și englezilor ce se desiășoară 
la Washington cu scopul de a se 
ajunge la un acord asupra condiții
lor încetării experiențelor nucleare, 
au o uriașă importanță", a declarat 
în Camera Comunelor, la 24 ianua
rie, H. Green, ministrul afacerilor 
externe al Canadei.

Este foarte important să se obțină 
un acord în această problemă, a de
clarat el. Dacă se va obține un 
acord cu privire la încetarea expe
riențelor, se va crea posibilitatea re
glementării altor probleme legate de 
dezarmare.

H. Green a menționat pericolul 
care amenință orașele canadiene în 
cazul izbucnirii unui conflict nu-

DEZBATERI APRINSEPARIS. Președintele Franței, de 
Gaulle, a criticat vehement în fața 
unui grup de deputați francezi „re
lațiile speciale dintre Anglia și 
S.U.A. în -cadrul alianței atlantice".

*
PARIS 25 (Agerpres). — Ministrul 

de externe francez, Couve de Mur- 
ville, a pronunțat un discurs în ca
drul dezbaterilor din Adunarea Na
țională Franceză în care a recunos
cut existența divergențelor grave 
dintre aliații occidentali în legătură 
cu eșecul tratativelor de la Bruxel
les în problemele Pieței comune. 
Vorbitorul a subliniat că în proble
ma aderării Angliei, numărul pro
blemelor nerezolvate rămîne „impu
nător” și că guvernul francez a con
siderat că e preferabil să întrerupă 
aceste tratative decît să lase ca re
lațiile dintre Franța șl Anglia „să 
se încordeze și mai mult și să ducă 
în cele din urmă la o criză și mai 
gravă“. Couve de Murville a recu
noscut însă că opoziția Franței față 
de încercările Angliei de a adera la 
Piața comună a provocat o sciziune 
între guvernul de la Paris și parte-

Conferința de presă a președintelui Kennedy
WASHINGTON 25 (Agerpres). La 

24 ianuarie a avut loc obișnuita con
ferință de presă a președintelui Ken
nedy care a început cu o declarație 
pregătită dinainte. Această declara
ție, invocînd ca „sperietoare» răsu
flatul „argument’’ al unui pretins 
„pericol comunist”, constituie de fapt 
un apel insistent la „unitatea” Oc
cidentului, firește sub conducere a- 
mericană. El a abordat însă proble
ma acutelor contradicții care se ma
nifestă în prezent între puterile o- 
cidentale în mod extrem de precaut, 
fără a cita concret nici țări, nici 
nume. Dar tuturor celor prezenți la 
conferința de presă le-a fost clar că 
cuvintele președintelui S.U.A. se a- 
dresează, în primul rînd, Franței.

Corespondenții au manifestat un 
mare interes față de problema in
terzicerii experiențelor nucleare. 
Răspunzînd la întrebări, președin
tele a subliniat că trebuie, în primul 
rînd, să se încerce să se ajungă la o 
înțelegere asupra amănuntelor unui 
asemenea acord și că tratative în a- 
cest sens se desfășoară în prezent 
între Uniunea Sovietică, Anglia și 
Statele Unite.

El și-a exprimat speranța că, dacă 
se va ajunge la o înțelegere, și alte 
țări se vor alătura la acordul asu
pra interzicerii experiențelor nuclea
re. „Dacă alte țări îl vor semna, a 
spus Kennedy, desigur va fi realizat 
un mare progres“. Dar dacă alte țări 
nu-1 vor semna și vor începe expe
riențe, a spus el în continuare, vom 
fi nevoiți să stabilim dacă aceasta 
anulează sau nu acordul.

întrebat dacă vede posibilități de 
compromis între propunerea lui N. S. 

Tineri oameni ai muncii veniți din toate colțurile Angliei au demonstrat pe străzile Londrei ceri nd 
de lucru.

mentelor, și Ch. Stelle, locțiitor al 
delegatului S.U.A. în Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare. La 
întîlnire a participat, de asemenea, 
Ormsby Gore, ambasadorul Marii 
Britanii în S.U.A. întîlnirea a fost 
consacrată discutării problemei în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară.

clear. Canada, a declarat el, este 
foarte interesata în înfăptuirea de
zarmării. Guvernul consideră că și 
Canada poate contribui la rezol
varea acestei probleme.

★

OSLO 25 (Agerpres). — In ultimul 
timp s-a realizat o importantă apro
piere a punctelor de vedere ale 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, ceea ce trezește spe
ranțe. In momentul de față este atît 
de mică deosebirea între poziții în- 
cît ar fi o nebunie să nu se ajungă 
la un acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, a declarat 
Gunnar Garbo, deputat în Stortingul 
norvegian, în cadrul adunării mem
brilor partidului Venstre din orașul 
Berum.

nerii săi din acest organism econo
mic. Ministrul francez a căutat să 
lase impresia că Germania federală 
ar sprijini Franța în această pro
blemă.
„ÎN PIAȚA COMUNĂ SE POATE 

IVI O CRIZĂ GRAVĂ”

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Joi 
după-amiază, ministrul de externe al 
Belgiei, Paul Henri Spaak, a rostit 
în fața Senatului un discurs pe care 
agențiile de presă occidentale îl 
consideră de o extremă violență, cri- 
ticînd guvernul francez pentru opo
ziția manifestată față de încercările 
Angliei de a adera la Piața comună. 
El a arătat că în cadrul Pieței co
mune se poate ivi „o criză gravă”.

Senatul a aprobat o moțiune prin 
care declară că Marea Britanie tre
buie să se alăture Pieței comune și 
în care se adaugă, după cum scoate 
în evidență agenția U.P.I., că An
glia nu trebuie să fie ținută în afara 
Pieței comune prin crearea unei axe 
între Franța și Germania occiden
tală.

Hrușciov cu privire la trei inspecții 
la fața locului și cele 8—10 inspec
ții pe care președintele le consideră 
suficiente, el a răspuns că nu este 
vorba numai de problema inspecției 
la fața locului, ci și a amplasării 
și numărului aparatelor automate. 
Se pune, de asemenea, problema li
bertății de mișcare pe care o vor 
avea inspectorii. £

Kennedy a apreciat ca foarte im
portant faptul că a fost acceptat 
principiul inspecției la fața locului și, 
a declarat el, de aceea S.U.A. par
ticipă la aceste tratative la nivel 
înalt. „Sîntem foarte interesați în 
continuarea tratativelor și în succe
sul lor» — a declarat președintele.

In ultima vreme, în Senatul ame
rican și în presa americană s-a fă
cut zarvă în legătură cu o pretinsă 
„sporire a puterii militare sovietice“ 
în Cuba. Solicitat să comenteze de
clarațiile făcute în acest sens, pre
ședintele a declarat că nu există 
dovezi că în Cuba s-ar introduce ar
mament ofensiv.

Expunînd poziția S.U.A. în privin
ța Pieței comune europene, Kennedy 
a spus că S.U.A. nu intenționează 
să se asocieze la aceasta. Statele 
Unite vor să se înțeleagă cu Piața 
comună pentru a asigura accesul 
mărfurilor americane în țările res
pective. S.U.A. intenționează să a- 
jungă la un acord în această ches
tiune cu alte țări nemembre ale Pie
ței comune. Președintele a declarat 
că S.U.A. sprijină aderarea Angliei 
la Piața comună. „Aș fi foarte 
nemulțumit, a subliniat Kennedy, 
dacă astăzi, cînd Europa a devenit 
puternică și viabilă, Europa și Sta
tele Unite ar porni pe căi diferite...“.

PRAGA. In zilele de 24 și 25 ia
nuarie a avut loc sesiunea Adună
rii Naționale a Republicii Socialis
te Cehoslovace, care a adoptat pla
nul de dezvoltare a economiei na
ționale și bugetul de stat pe 1963.

NEW YORK. La New York s-a 
anunțat că secretarul general ad
junct al O.N.U., C. V. Narasimhan, 
va pleca la sfîrșitul săptămînii în In
donezia pentru a avea consultări cu 
guvernul indonezian asupra măsuri
lor care urmează a fi luate în vede
rea transferării administrației Irianu- 
lui de Vest Indoneziei. A fost dată 
publicității scrisoarea lui U Thant 
către guvernul indonezian în care 
face cunoscut că secretariatul O.N.U. 
nu consideră posibilă grăbirea tran
sferării către Indonezia a adminis
trației Irianului de Vest. Acest 
transfer va avea loc la 1 mai, așa 
cum prevede acordul inițial.

MOSCOVA. în continuarea tur
neului în U.R.S.S., tenorul romîn Ion 
Piso a interpretat rolul principal în 
operele „Rigoletto", „Traviata" și 
„Faust" la Perm și Minsk. Turneul 
s-a bucurat de un mare succes.

PARIS. După cum anunță ziarul 
„L’Humanité“, la 2 ianuarie polițiștii 
au arestat în orașul Porto pe cunos
cutul avocat portughez Armando Ba
selara. Știrile care parvin din închi
soare arată că el este supus la tor-

IN CAMERA COMUNELOR

LONDRA 25 (Agerpres). — După 
ce conducătorul delegației britanice 
la tratativele de la Bruxelles, privi
toare la aderarea la Piața comună, 
Edward Heath, a prezentat o dare 
de seamă cu privire la impasul ac
tual, numeroși deputați au luat cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor în Ca
mera Comunelor, criticînd cu vehe
mență guvernul și politica sa de 
„integrare cu orice preț” în organis
mul economic vest-european domi
nat de Franța și R.F.G. Au luat cu- 
vîntul purtătorul de cuvînt al opozi
ției laburiste pentru problemele ex
terne, Harold Wilson, liderul adjunct 
al partidului laburist, George Brown 
și alți deputați care au cerut guver
nului să exercite presiuni asupra 
Franței, amenințînd eventual cu 
crearea unei noi formule de „comu
nitate atlantică“, dominată direct de 
S.U.A. și din care să facă parte și 
Marea Britanie. Corespondentul a- 
genției France Presse relatează că 
la discuții au participat și numeroși 
deputați conservatori care au criti
cat, de asemenea, politica guverna
mentală.

COMENTARIILE PRESEI BRITANICE 

turi și suplicii crunte de către călăii 
lui Salazar.

LUSAKA. Richard Butler, prim mi
nistru adjunct și ministru pentru pro
blemele Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului în guvernul englez, 
a fost primit la sosirea sa în capi
tala Rhodesiei de nord, Lusaka, de 
demonstranți care scandau : „Colo
nialismul trebuie să dispară".

WASHINGTON. Președintele Ken
nedy a numit o comisie, sub condu
cerea ambasadorului L. Merchant, 
însărcinată cu pregătirea propune
rilor americane relative la constitui
rea unei „forțe nucleare multilate
rale“.

LONDRA. Au început tratativele 
între secretarul general al N.A.T.O., 
D. Stikker, și oficialitățile britani
ce în probleme legate de crearea 
„forței nucleare multilaterale» a 
N.A.T.O. în conformitate cu acor
durile anglo-americane de la 
Nassau.

„Progres încurajator — astfel cali
fică ziarul „Gazette and Daily“, care 
apare in orașul York (statul Pennsyl
vania), faptul că 63 la sută din ame
ricanii cărora li s-a adresat Institutul 
pentru sondarea opiniei publice 
Gallup și-au exprimat încrederea în 
posibilitatea soluționării problemelor 
litigioase între U.R.S.S. șl Occident 
pe calea tratativelor.

PARIS. Consiliul N.A.T.O. a con
firmat oficial că tratatul N.A.T.O. 
nu se mai extinde asupra Algeriei 
de la 3 iulie 1962 — ziua cuceririi 
independenței sale.

CIUDAD DE MEXICO. Opinia pu
blică mexicană este profund indig-

Cu prilejul aniversării Tratatului 
romîno-ungar

BUDAPESTA 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversări a Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romînă și R. P. 
Ungară, tov. Mihail Roșianu, amba
sadorul R. P. Romîne la Budapesta, 
a oferit o recepție în saloanele am
basadei.

La recepție au participat Somogyi 
Miklôs, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, Nyers 
Rezsö, membru supleant al Biroului

Scrisoarea premierylui R. P. Chineze Cm En-lai 
către primul ministru al Ceylonului

PEKIN 25 (Agerpres). —
Guvernul chinez acceptă în prin

cipiu propunerile elaborate la con
ferința celor șase state de la Co
lombo, drept bază inițială pentru o 
întîlnire a reprezentanților oficiali 
ai R. P. Chineze și Indiei în vederea 
examinării problemelor privind con
solidarea stării de încetare a focu
lui și dezangajare a forțelor armate 
ale ambelor țări și pentru a se con
tribui la sprijinirea tratativelor din
tre China și India. Despre aceasta 
se arată într-o scrisoare a premie
rului Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, adresată la 19 
ianuarie d-nei S. Bandaranaike, pri
mul ministru al Ceylonului.

Relevînd că guvernul R. P. Chi-

Dezbaterile din parlamentul indian
DELHI 25 (Agerpres). ,— Luînd 

cuvîntul în cadrul dezbaterilor par
lamentare, primul ministru Nehru a 
cerut parlamentului să caute fără în
cetare o modalitate de a reglementa 
pe cale pașnică litigiul de frontieră. 
El a afirmat că guvernul indian a 
acceptat. în principiu propunerile 
conferinței de la Colombo, subliniind 
totodată că guvernul Indiei continuă 
să se pronunțe pentru restabilirea 
statu-quo-ului care a existat la fron
tiera dintre India și China la 8 sep
tembrie 1962.

Politica neaderării la blocuri con
tribuie la destinderea încordării in
ternaționale, la cauza păcii generale, 
se spune în circulara primului mi
nistru Nehru, pe care, după cum a- 
nunță ziarele, a adresat-o miniștri
lor principali ai statelor indiene. 
Nehru a îndemnat să se respingă în
cercările de a submina politica in
diană de neutralitate și de a lega 
țara la remorca alianțelor militare 
ale Occidentului.

Dezbaterile care s-au deschis în 
Parlamentul Indiei în legătură cu 
propunerile conferinței de la Co
lombo, în ceea ce privește reglemen
tarea conflictului de frontieră india- 
no-chinez se desfășoară în condițiile 
unei noi ofensive a reacțiunii, care 
cere respingerea totală a propuneri
lor conferinței.

Propunerile conferinței de la Co
lombo și lămuririle pe marginea lor, 
a declarat în cuvîntarea sa rostită 
în Camera Populară, A. K. Gopa- 
lan liderul fracțiunii comuniste, 
constituie o bază rezonabilă pentru 
începerea tratativelor. Adepții rezol
vării conflictului pe cale armată, pe 
calea sporirii puterii militare a țării, 
pe seama primirii ajutorului din Oc
cident trebuie să înțeleagă că acest 
ajutor este folosit ca mijloc de pre- 

nată de faptul că nave de pescuit 
americane pescuiesc clandestin în 
apele Mexicului. In portul Campe
che s-a tras de pe o navă americană 
asupra vasului mexican de pescuit 
„Sentinella". Pirații au abordat va
sul mexican și au intrat în posesia 
uneltelor de pescuit. La ora actuală 
în regiunea Campeche peste 300 de 
nave americane pescuiesc clandestin.

HANOI. In 1962 patrioții sud-viet- 
namezi au ucis, rănit și făcut prizo
nieri peste 36 000 de soldați și ofi
țeri diemiști, între care peste 300 de 
militari americani, anunță agenția 
„Eliberarea“. Patrioții au doborît 
55 de avioane și elicoptere ameri
cane, au lichidat 1 200 din așa-numi- 
tele „sate strategice”. Forțele patrio
tice controlează două treimi din te
ritoriul Vietnamului de sud.

NEW YORK. Noul buget, supus 
spre aprobare Congresului S.U.A. de 
către președintele Kennedy, prin ma
rele deficit pe care îl prevede a pro
vocat numeroase comentarii nefavo
rabile chiar în paginile presei ame
ricane.

Convorbire între T. Jivkov 
și I. B. Tito

BELGRAD. In drum spre patrie, 
venind de la Berlin, unde a partici
pat la Congresul al VI-lea al 
P.S.U.G., Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgare, s-a oprit la Bel
grad. Todor Jivkov a avut o convor
bire cu Iosip Broz Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Czinege Lajos, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul apără
rii naționale, Nagy Daniel, vicepre
ședinte al C.onsiliului Prezidențial, 
Kiss Kăroly, secretar al Consiliului 
Prezidențial, Vass Istvânné, vicepre
ședinte al Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, Péter Jănos, ministru de ex
terne, membri ai C.C. al P.M.S.U. și 
ai guvernului, reprezentanți ai vieții 
culturale, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Budapesta.

neze a sprijinit totdeauna eforturile 
pașnice ale țărilor participante la 
conferința de la Colombo, Ciu En-lai 
arată că cel mai important lucru 
pentru obținerea soluționării pașnice 
a problemei frontierei chino-indiene 
îl constituie în prezent începerea cît 
mai grabnică a tratativelor între 
R. P. Chineză și India.

In această scrisoare, care a fost 
transmisă de agenția China Nouă, se 
arată că partea chineză este gata — 
ca răspuns la chemarea pașnică a 
conferinței de la Colombo — să facă 
încă un pas înainte pe calea conci
lierii — să nu creeze într-o serie de 
regiuni de frontieră posturi adminis
trative. cu condiția ca în aceste re
giuni să nu fie trimise personal ad
ministrativ și trupe aparținînd Indiei.

siuni asupra Indiei, a spus A. K. 
Gopalan.

U. N. Dhebar, membru al partidu
lui Congresul Național Indian, a a- 
rătat că cei care se pronunță împo
triva propunerilor conferinței de la 
Colombo iau de fapt atitudine pen
tru rezolvarea conflictului pe cale 
militară.

Camera Populară a Parlamentului 
indian a aprobat cu o majoritate co- 
vîrșitoare de voturi politica guver
nului Nehru în problema reglemen
tării pașnice a conflictului de fron
tieră dintre India și R. P. Chineză.

La Delhi s-a creat Comitetul de 
luptă pentru neangajare, democra
ție și socialism, din care fac parte 
deputați ai parlamentului, reprezen
tanți de frunte ai vieții politice și 
obștești din țară. Comitetul își pro
pune drept principală sarcină să 
grupeze într-un singur front pe toți 
patrioții indieni în lupta împotriva 
forțelor reacționare, care cer să se 
renunțe la politica neangajării.

Congres de solidaritate 
cu Cuba

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). „A- 
părarea Cubei — este o chestiune ur
gentă a tuturor popoarelor» — sub a- 
.ceastă lozincă se desfășoară o vastă 
activitate de pregătire în vederea 
Congresului continental de solidaritate 
cu Cuba, care va avea loc la Rio de Ja
neiro între 28 ți 30 martie a.c. Convo
carea congresului este sprijinită pe 
scara cea mai largă în toate jările A- 
mericii Latine ți dincolo de aceste fări. 
In sprijinul acestui forum al popoarelor 
Americii Lafine se pronunjă numeroa
se sindicate, organiza)!! de fărani, cul
turale, studențești, cunoscuji fruntați ai 
vlefii publice.

Exploatarea „la zi“ a sulfului la mina din Piaseczno
La 26 ianuarie se împlinesc 14 ani 

de là semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă dintre R. P. Romînă și R. P. Po
lonă.

Prietenia romîno-polonă are rădă
cini adînci în istorie. Mărețele tran
sformări sociale care s-au petrecut 
în țările noastre în anii de după eli
berare au dat un conținut nou aces
tor legături, de prietenie. Temelia de 
neclintit a relațiilor frățești dintre 
R. P. Romînă și R. P. Polonă, con
sfințite prin Tratatul romîno-polon, 
o constituie atotbiruitoarea învăță
tură marxist-leninistă, principiile in
ternaționalismului proletar. Po
poarele romîn și polon, împreună cu 
popoarele celorlalte țări socialiste, 
pășesc mînă în mînă spre mărețe 
țeluri comune — construirea socia
lismului și comunismului, apărarea 
păcii în lume.

în țara noastră sînt urmărite cu 
mult interes și profundă simpatie 
realizările obținute de oamenii 
muncii polonezi, sub conducerea 
P.M.U.P.; cu aceleași sentimente sînt 
privite în Polonia înfăptuirile po
porului nostru, condus de P.M.R.

în perioada care s-a scurs de la 
încheierea Tratatului romîno-polon, 
relațiile de colaborare și întrajuto
rare tovărășească dintre țările noa
stre au cunoscut o continuă dezvol
tare. Momente memorabile în isto
ricul acestor relații au rămas vizi
tele reciproce ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale, care au 
contribuit la întărirea prieteniei din
tre 'țările și popoarele noastre. Po
trivit cu hotărîrile adoptate, cu pri
lejul acestor vizite. în ianuarie 1962 
a fost semnat un document, care 
conține măsuri privind dezvoltarea 
continuă a colaborării economice, 
volumul livrărilor reciproce de măr
furi dintre R. P. Romînă și R. P. 
Polonă urmînd să crească de circa 10 
ori în 1980 față de 1960.

între țările noastre prietene se 
lărgește în permanență colaborarea 
pe tărîm tehnico-științific și cultu
ral-artistic. Planul de colaborare ști
ințifică dintre Academia R. P. Ro
mîne și Academia Polonă de Științe 
pe anul 1963 prevede schimburi 
reciproce de colaboratori științifici

Pentru dezvoltarea comerțului 
internațional

în decurs de șase ani (1955—1961) 
deficitul din comerțul Braziliei cu 
Statele Unite a fost de 1 486 mi
lioane dolari, a declarat Jaime de 
Azevedo Rodriguez, secretar gene
ral pentru problemele economice al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Braziliei. El și-a exprimat speranța 
că proiectata conferință internațio
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Ieri nazist, azi „liberal“ și „european“
Notabilitate a orașu

lui, consilier munici
pal „liberal“ și, fireș
te, militant pentru 
cauza „lumii libere" ; 
pe deasupra, conducă
torul coralei munici
pale din Schleswig, 
orășelul vest-german 
din apropierea fron
tierei cu Danemarca 
— iată ce scrie sau ar 
putea scrie pe cartea 
de vizită a lui herr 
Martin Fellenz. Și a- 
cum iată ceea ce nu 
scria sau ceed ce el ar 
fi vrut să facă uitat : 
„Stabsführer“, adică 
șef de stat major SS 
în Cracovia, în timpul 
ocupației naziste. Di
rijorul coralei din 
Schleswig avea pe con
știință asasinarea a 
40 000 de oameni...

La sfîrșitul războiu
lui, pentru a face să i 
se piardă urma, s-a 
refugiat în Danemarca. 
Dar, dîndu-și curînd 
seama că în Germania 
occidentală nu este 
pericol pentru foștii 
naziști, ' a revenit și 
s-a stabilit în Schles
wig, devenind „direc
torul comercial" al 
brutăriei socrului său. 
E drept că a trecut 
pentru scurtă vreme 
printr-o închisoare a 
autorităților de ocupa
ție engleze, dar s-a

dat drept un „umil 
slujbaș“ SS, și curînd 
a fost clasat în cate
goria „inofensivilor" 
Și pus în libertate. In 
1954 a fost ales con
silier municipal pe 
lista partidului libe
ral. Este atras de

NOTĂ EXTERNĂ

„marea politică", plea
că deseori în străină
tate ca exponent al 
„ideii europene" (e 
vorba de făurirea a- 
Hanței vest-europene, 
cu care militariștii de 
la Bonn speră să-și 
promoveze scopurile 
revanșarde).

Numai că... într-o 
bună zi. un alt fost 
SS-ist l-a denunțat și 
trecutul lui Martin 
Fellenz a devenit de 
notorietate publică.

La proces au venit 
mulți martori, printre 
care supraviețuitori ai 
masacrelor la care a 
participat Fellenz. U- 
nul dintre ei a poves
tit că l-a văzut pe a- 
cesta ucigînd cu mîi- 
nile sale un prunc în 
leagăn. Sentința tri
bunalului din Flens
burg ? Pentru 40 000

(R. P. Polonă)
pentru conferințe, studii științifice și 
schimb de experiență, efectuarea 
unor cercetări în comun și colabo
rarea în diferite domenii ale știin
ței.

Schimburile de delegații artistice, 
traducerile de cărți și prezentarea de 
filme, deschiderea de expoziții sînt 
manifestări reciproce care contri
buie la o mai bună cunoaștere a 
celor două popoare, la întărirea prie
teniei dintre ele.

Relațiile de prietenie trainică din
tre R. P. Romînă și R. P. Polonă, 
adîncirea colaborării dintre ele sînt 
o contribuție la continua întărire a 
coeziunii comunității țărilor socialis
te, în interesul cauzei socialismului 
și păcii.

împreună cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, Polonia șj. 
Romînia promovează cu consecvență 
o politică de coexistență pașnică, 
pronunțîndu-se pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre po
poare. Țările noastre luptă activ 
în cadrul O. N> U., a Comitetu
lui celor 18 state de la Geneva 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, pentru interzice
rea experiențelor nucleare, lichida
rea bazelor militare de pe teritoriile 
altor state, sprijinind cu hotărîre ini
țiativele care tind spre realizarea a- 
cestor țeluri. Popoarele noastre iu
bitoare de pace condamnă politica 
de reînviere a militarismului ger
man în R.F.G., planurile de înar
mare a Bundeswehrului cu arme nu
cleare. Profund interesate în menți
nerea și întărirea păcii în Europa, 
R. P. Romînă și R. P. Polonă se pro
nunță cu hotărîre pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
normalizarea pe această bază a si
tuației din Berlinul occidental.

Cu ocazia celei de-a 14-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și R. P. Polonă, po
porul nostru adresează calde felici
tări poporului polonez și îi urează 
să obțină noi succese pe drumul lu
minos al construirii unei vieți noi, 
socialiste.

nală pentru problemele comerțului, 
care se va ține în cadrul O.N.U., 
va contribui la înlăturarea unor 
obstacole din calea dezvoltării co
merțului exterior al Braziliei. El a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
lărgirii comerțului cu țările _ ■
cialiste.

de morți — 4 ani de 
închisoare.

Publicația franceză 
„L’Express“, care re
latează cazul, sublinia
ză că „burghezia na
ționalistă și nazistă 
din Schleswig, care 
n-a învățat nimic din 
înfrîngere" și-a mani
festat „compătimire" 
față de sancțiunea 
dată lui Fellenz ; dar 
membrii sindicatelor 
din acest orășel au 
protestat cerînd să se 
facă lumină în ce pri
vește trecutul foștilor 
naziști. Această cerere 
găsește ecou în rîn- 
dul multor tineri. Un 
student venit în va
canță în Schleswig 
a declarat : „Afa
cerea Fellenz și tot 
ce o înconjoară de
monstrează că noi 
n-am reușit încă să 
ne dezbărăm de tre
cut. Datoria noastră 
este să privim în 
față ororile și să dez
rădăcinăm tot ceea ce 
a putut să le dea naș
tere".

O reacție curajoasă 
care nu se potrivește 
cu opiniile promotori
lor politicii de reînvie
re a militarismului 
vest-german.

E. MIRONESCU
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LONDRA 25 (Ageipres). — Re
lațiile pe care le stabilește noul 
„tratat de colaborare" dintre Bonn 
și Paris — scrie ziarul „Times“ 
— urmăresc „să acorde acestor 
două țări o poziție dominantă în 
comunitatea în care, teoretic, toți 
membrii ar trebui să iie egali și pe 
deasupra exclud Marea Britanie...“. 
Lucrul acesta, atrage atenția ziarul, 
„riscă să creeze noi încordări între 
Franța și Germania (e vorba de 
Germania federală — N.R.), pe de o 
parte, și partenerii lor, pe de altă 
parte". Ziarul „Guardian“ atrage a- 
tenția Franței asupra faptului că „se 
poate întrevedea posibilitatea ca 
excluderea Angliei să provoace în 
cele din urmă destrămarea alianței 
occidentale“.

★
ROMA 25 (Agerpres). — Agenția 

„Italia", apropiată de conducerea 
Partidului democrat-creștin, partidul 
de guvernămînt, își exprimă nemul
țumirea față de măsurile adoptate 
recent de Franța cu privire la ma
jorarea taxelor vamale la importul 
de frigidere din Italia. Agenția su
bliniază, de asemenea, că Bundesta- 
gul R. F. Germane discută în prezent 
măsuri îndreptate spre majorarea 
taxelor vamale la o serie de mărfuri 
italiene.

Agenția declară că „aceste măsuri 
sînt de natură să ducă la încetarea 
procesului de integrare economică a 
țărilor Pieței comune“.


