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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“).— La centrala elec
trică de termoficare din Brazi a intrat în funcțiune 
cel de-al treilea turbogenerator. Acest agregat are 
o putere de 50 000 kilowați, un grad ridicat de auto
matizare a comenzilor. Prin intrarea în funcțiune a 
noului agregat, puterea instalată a termocentralei 
s-a ridicat la 150 000 de kilowați, urmînd să se dez
volte în continuare prin montarea altor instalații 
de mare putere.

Curs pentru 
președinții 
de G.AC.

La Casa agro
nomului din Pi
tești s-a deschis 
ieri un curs de 
pregătire a pre
ședinților de gos
podării colective 
din raionul Pi
tești.

Timp de 6 zile 
vor fi audiate 
conferințe pri
vind întărirea e- 
conomico-organi- 
zatorică a G.A.C.

Regiunea Olte- 
’nia, care se întîn- 
d ’ din Cîmpia Du
nării și pînă în 
munții Parîngului, 
din lunca Oltului 
și pînă la Tr. Severin, cuprinde o 
mare diversitate de relief, tipuri de 
sol și de condiții climaterice. Anul 
trecut, în această regiune recolta de 
porumb a avut în general de sufe
rit din pricina secetei îndelungate. 
Cu atît mai mult apare deosebit de 
prețioasă experiența unor gospodă
rii agricole de stat și colective care 
printr-o muncă bine organizată și 
perseverentă au aplicat metodele a- 
grotehnice înaintate și au realizat 
recolte destul de bune. 148 gospo
dării colective și 14 gospodării de 
stat au realizat de pe o suprafață 
de aproximativ 100 000 ha producții 
de 2 500 kg porumb boabe la hectar.

Ceea ce întărește și mai mult con
vingerea că prin aplicarea agroteh
nicii înaintate seceta poate fi învin
să și se pot realiza producții ridicate 
în toate zonele regiunii este faptul 
că aceste unități nu se grupează 
numai în unele raioane cu tere
nuri mai fertile, ci și în ra
ioane din centrul și din nordul re
giunii, cu soluri de tip brun roșcat 
sau podzol. în raionul Gilort. situat 
în zona de nord a regiunii, 13 gos
podării colective, pe o suprafață de 
800 ha, au realizat producții cuprin
se între 2 000—3 000 kg la ha.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid, consiliile agrico
le au analizat temeinic modul cum 
s-a lucrat în anul trecut și au tras 
învățăminte prețioase în vederea 
realizării sarcinilor privind sporirea 
producției agricole în 1963. încă din 
toamnă au fost luate o serie de mă
suri pentru a se asigura condițiile 
necesare aplicării metodelor agro
tehnice înaintate în toate gospodării
le de stat și colective. S-au organi
zat pe scară largă schimburi de ex
periența între gospodăriile vecine, 
discuții la masa rotundă, consfătuiri 
raionale etc. prin care s-a urmărit 
cunoașterea și răspîndirea metode
lor aplicate/de gospodăriile, brigă
zile și echipele fruntașe. în același 
timp s-a organizat popularizarea 
largă a recomandărilor institutelor 
de cercetări și stațiunilor experi
mentale.

______ sebi în raioanele 
Gilort, Strehaia, 

In regiunea Oltenia Tg- Jiu> 01tetu, Tr. Severin etc. 
__  unde s-au obținut 

de altfel, cele 
mai scăzute producții la hectar.

Paralel cu popularizarea însem
nătății arăturii adînci, organele de 
partid Și consiliile agricole au luat 
măsuri ca această lucrare să fie e- 
xecutată pe suprafețe cît mai mari, 
în toamna anului 1962, datorită fo
losirii mai chibzuite a parcului de 
tractoare și mașini agricole, s-au a- 
rat 335 647 ha. Aceasta înseamnă.că 
întreaga suprafață de 288000 ha 
care va fi semănată cu porumb și 
suprafețe mari destinate altor cul
turi vor fi însămînțate numai în a- 
rătură adîncă de vară și de toamnă.

Pentru fertilizarea terenurilor 
s-au transportat și încorporat în sol 
1 000 000 tone gunoi de grajd, ac
țiunea aceasta fiind continuată și în 
perioada de iarnă. S-au aplicat și 
8 000 tone amendamente calcaroase. 
In scopul măririi fertilității solurilor 
podzolice și a celor situate pe pante, 
consiliul agricol regional a reparti
zat întreaga cantitate de îngrășă
minte chimice primite pentru cultu
ra cerealelor, în special în raioanele 
din centrul și nordul regiunii.

SĂMÎNȚA DUBLU HIBRIDĂ 
ADUCE UN MARE SPOR 

DE RECOLTĂ
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Cimenturi superioare
In ultimul timp au început să 

se producă noi tipuri de cimen
turi superioare solicitate de nu
meroasele șantiere din țară. Fa
brica „Temelia“ din 
duce în prezent o 
de ciment 
superioare, 
comparație cu

Luna cărții la sate

întîlniri între scriitori 
și cititori
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LUCRĂRI DE BAZĂ — 
ARĂTURA ADÎNCĂ 

ȘI FERTILIZAREA SOLULUI
Experiența unităților agricole 

fruntașe arată cît de mult contri
buie la sporirea producției arătura 
adîncă de vară sau de toamnă. 
Pentru a se demonstra efectul aces
tei lucrări, consiliul agricol regio
nal a organizat în lunile august- 
septembrie 1962 cînd se puteau ve
dea f* lan starea recoltei și modul 
cum s-au executat lucrările, nume
roase schimburi de experiență la 
gospodăriile care aveau culturi bune 
de porumb. La schimbul de expe
riență organizat în raionul Strehaia, 
participanții au fost duși să vadă 
porumbul gospodăriei colective „30 
Decembrie” din Rocșoreni. Aici, pe 
aceeași tarla, 12 hectare fuseseră a- 
rate adînc în toamna anului 1961, 
iar 8 hectare au fost arate abia în 
primăvară. Oamenii s-au putut con
vinge ce înseamnă arătura adîncă 
de toamnă, văzînd cît de frumos 
era porumbul pe cele 12 ha și cît de 
pipernicit era pe cele 8 hectare ara
te în primăvară.
„ Cu prilejul schimbului de expe

riență organizat la gospodăria co
lectivă din Măceșul de Sus, raionul 
Segarcea, tov. Alexandru Emil, ing. 
agronom al acestei unități, a arătat 
că recolta de 3 900 kg porumb la 
hectar pe întreaga suprafață de 745 
ha se datorește în primul rina a- 
răturii adînci. Arăturile adinei au 
dat posibilitate să se acumuleze în 
pămînt o mare cantitate de apă, pe 
care apoi colectiviștii au căutat s-o 
păstreze prin prașile repetate.

In toamna anului 1961, în 
nea Oltenia această lucrare 
făcut decît pe suprafețe mici, 
mas mari suprafețe nearate

Folosirea soiurilor și hibrizilor 
care dau cele mai bune rezultate în 
condițiile pedoclimatice ale fiecărei 
gospodării contribuie în mare măsu
ră la sporirea recoltei. în lunile au
gust, octombrie și noiembrie, con
siliul agricol regional, cu sprijinul 
comitetului regional de partid și al 
secției de cereale și plante tehnice 
din Consiliul Superior al Agricul
turii, a organizat consultări largi și 
consfătuiri cu specialiști și practi
cieni din unitățile agricole în vede
rea stabilirii hibrizilor dubli care 
trebuie cultivați în diferite zone pe
doclimatice din regiune. In raioa
nele Caracal și Corabia soiul de 
Studina era foarte răspîndit. Pe baza 
a numeroase date comparative, pri
vind recoltele obținute la soiul Stu
dina și la hibrizii dubli, colectiviștii 
s-au convins că cele mai bune re
zultate le dau hibrizii dubli. Prin 
planurile de producție aie gospodă
riilor s-a stabilit că în raionul Co
rabia, de exemplu, hibrizii dubli se

TEODOR MARIAN

Brașov pro- 
nouă marcă 
caracteristici 
produs, în 

comparație cu altele, degajă 
în combinație cu apa mai 
puțină energie calorică, eliminîn-, 
du-se posibilitățile de fisurare 
după turnare și solidificare. Beto
nul realizat este mult mai com
pact, rezistent și nu este atacat de 
acțiunea apelor sulfatice. Pentru 
șantierele industriei chimice, re
cent a fost introdus în fabricație 
la întreprinderea din Cernavodă 
un sortiment de ciment eu o re
zistență deosebită la coroziunea 
apelor sulfatice, des întîlnite în 
procesele chimice.

CU 
Noul

Printre manifestările culturale care 
se organizează în „Luna cărții“, la 
sate au loc întîlniri între scriitori și 
cititori. Ieri, 15 scriitori din Capitală 
au plecat în satele regiunii Bucu
rești. Ei se întîlnesc cu colectiviști, 
mecanizatori și alfi muncitori din 
G.A.S. și S.M.T., cu intelectuali, șco
lari, participă la discuții cu cititorii 
despre literatura inspirată din viața 
satului, citesc din lucrările lor, răs
pund la întrebările iubitorilor de li
teratură de la sate. La căminele 
culturale, la casele de cultură și în 
școlile unde au loc aceste manifes
tări s-au organizat ștanduri și expo
ziții cu cărți. Primele întîlniri ale 
scriitorilor cu cititorii în regiunea 
BucureșF au avut loc în raioanele 
LehHu. Videle și
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Colectivul schelei petroliere Boldești, regiunea Ploiești, se mîndrește cu numeroși fruntași în producție, 
oameni care folosind mai bine capacitatea instalațiilor, sporesc productivitatea muncii, dau însemnate 
cantităli de țiței peste plan. In fotografie : Un g run de fruntași în producție de la această schelă — Ion Dra- 
gomir, mecanic ; loh Moise, operator de troliu ; Gheorghe Pețu, inginer ; Dobre Stoica, maistru (rîndul de 
jos) ; Tudor Olaru, sondor de extracție, Iordache Oprea, operator de troliu; Florea Dițu, ajutor de brigadier 
și Victor Geană, sondor-șef (rîndul de sus). (Foto : R. Costin)(Foto : R. Costin)

(Agerpres) Giurgiu.

Pregătirea proiectelor și a tehnolo
giei de fabricație este o condiție im
portantă pentru buna desfășurare a în
tregii noastre activitäfi. De aceea mun
ca inginerilor și a tehnicienilor din ca
drul serviciului de proiectări și de ia 
serviciul tehnologic este mult aprecia
tă de colectivul de 
muncitori de la 
Șantierul naval Ga
lați. întocmirea do
cumentației tehnice 
pentru producția 
din acest an a în
ceput încă din
1962r îa -special -din trirnestrul. IV. 
Lucrările pentru produsele noi, prevă
zute a fi asimilate în producție în 
cursul acestui an, sînt într-un stadiu 
avansat. Pentru executarea proiectelor 
preliminare s-a trecut la organizarea 
muncii pe colective complexe de pro
iectare. Acest fapt asigură o omogeni
tate a solufiilor și a proiectului în an
samblu.

Proiectanfii și tehnologii au reușit în

bună măsură să scur*eze nu numai ter
menele de elaborare a proiectelor și a 
tehnologiei de fabricație ci. prin însu
șirea unor noi procedee și soluții teh
nologice, au creai premizele micșorării 
duratei de execuție a navelor, ale îm
bunătățirii calității

regiu- 
nu s-a 
Au ră- 
îndeo-

(Continuare în pag. U-a)

Din materiale plastice

Ing. P. BALĂȚEANU 
coresp. voluntar

tost scoase din subteran 
de minereu. Astăzi ex- 
o producție de minereu

și reducerii prejului 
de cost. în acest an 
se va aplica pe 
scară largă proce
deul de sudare au
tomată a tablelor 
cap la cap, de gro
simi mici și medii, 
prinfr-o singură fre- 

,.cere ; se va extinde sudura în mediu 
de bioxid de carbon ; ignifugarea ma
terialelor lemnoase se va face sub pre
siune ; va fi extins sistemul de lucru pe 
bază de machete etc. Pentru proteefia 
anticorosivă a axului port-elic.e, partea 
inactivă va fi acoperită cu rășină epo- 
xidică, armată cu țesătură de sticlă. Ră
șinile sintetice vor fi larg folosite la 
amenajarea cabinelor. în locul plutei, 
ca material izolant pentru cabinele na
velor se va utiliza pe scară mai largă 
materialul plastic denumit „ampora“, 
produs fabrica* la noi în fără. Se ex
tinde și folosirea plăcilor fibro-lemnoa- 
se melaminafe, cu efect calitativ supe
rior.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan 
pe anul în curs, proiectanfii și tehno
logii întreprinderii noastre s-au anga- 
ja-t să ap'ice și alte soluții și procedee 
moderne, care să contribuie la îmbu
nătățirea calitativă a navelor la scurta
rea termenelor de execuție și la reali
zarea lor la un pre) de cost mai scă
zut.

Cuvinte
de mulțumire
CONSTANȚA (coresp. „Scînteiî”). — 

Cei 16 marinari de pe nava „Derna" sub 
pavilion libanez, care au fost salvați de 
la pieire de către grupul de salvare din 
portul Constanfa, s-au aflat cîtva fimp 
sub îngrijirea medicilor romîni. La ple
care, ei au muljumif celor care i-au sal
vat.

Konstantinos Arghireas, secundul vasu
lui, ne-a declara! : „Am trecut prin mo
mente grele. Numai datorită, celor din 
grupul de salvare din portul Constanța 

. am scăpat cu viafă. Ne-a uimii faptul că 
în numai două ore de la lansarea ape
lului nostru, salvatorii au venit în întîm- 
pinare, deși vremea era cît se poate de 
nefavorabilă. Mulțumim tuturor că nu am 
fost lăsați în așteptare. Conducerea portu
lui, marinarii și medici' romîni au fost tot 
timpul binevoitori cu noi. Ne-au îngrijii 
cu cea mai mare atenție". La acestea, 
Panaghiotis Arghireas, comandantul navei, 
a adăugat : „Muljumim din inimă tuturor 
celor care au oferit ajutor pentru salva
rea echipajului navei „Derna”.

V

A apărut pri
mul număr al 
publicației „A- 
gricultura so
cialistă”, organ 
al Consiliului
Superior al Agriculturii.

Revista „Agricultura socialistă" 
se adresează , inginerilor și celor
lalți specialiști care lucrează în 
gospodăriile colective, gospodării
le de stat, stațiunile de mașini și 
tractoare și consiliilor agrico-

Pentru primul semes
tru al anului 
tesătoriile de 
aii contractat 
inertul 90 noi
mente de țesături. în
treprinderile au și in-

curent, 
bumbac 
cu co- 

sorti-

le, președinților 
gospodăriilor a- 
gricole colecti
ve, brigadieri
lor, șefilor de 
echipă, colecti- 

ș.i tuturor celor 
cuceriri ale

viștilor fruntași 
ce urmăresc noile 
științei și tehnicii și militează 
pentru aplicarea lor în practica 
agricolă.

Revista ..Agricultura socialistă“ 
va apare săptămîrial, în 16 nagini.

țesături
trodus în producție o 
parte din noile țesă
turi. Astfel, la fabrica 
„Răscoala din 1907’’ 
din Capitală, au fost 
introduse în producție, 
în cursul lunii ianuarie,

10 sortimente de țesă
turi.

în curînd vor apare 
în comerț noi. țesături 
pentru balonsaide si 
haine de vară fabrica
te la întreprinderea 
,,Bumbacul’’-Timișoara.

Ieri a avut loc 
în Irak o lovitură 
de stat care a răs
turnat guvernul

Lovitură 
de stat 
în Irak

Kassem. Puterea a fost preluată 
de un Consiliu Național al Revo
luției Irakiene. (Telegramele în 
pag. Vl-g).

Acord 
cu privire 
Ia Irianul 
de vest

în cadrul dezba
terilor din Came
ra Comunelor a 
Angliei, pe mat- 
tratativelor de la

La S.M.T. Hadomireșii, regiunea 
Argeș, au iost reparate toate ma
șinile agricole și 257 de tractoare, 
din cele 265 existente. Printre bri
găzile fruntașe în campania de 
reparații se numără cele condu
se de Gheorghe Burcea și Nico
lae Andronache. In clișeu : O ul
timă revizie la tractoarele repa
rate. (Foto : Agerpres)

Microraionarea viticulturii și pomiculturii 
în regiunea Ploiești

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— In 
ultimul timp consiliile agricole raio
nale din regiunea Ploiești au for
mat colective de specialiști cuprin- 
zînd ingineri agronomi din gospodă
riile agricole colective, de stat, din 
stațiunile I.C.H.V. care au trecut 'a 
întocmirea documentației necesare 
pentru microraionarea viticulturii și 
pomiculturil. Colectivele se depla
sează în unitățile agricole socialiste 
din zona dealurilor subcarpatice, 
stabilesc în funcție de condițiile lo
cale suprafețele ce vor ii plantate 
cu vii și pomi și soiurile ce se vor 
folosi.

La întocmirea acestor lucrări se 
are în vedere crearea de bazine 
specializate pentru pomicultură și 
viticultură. Pentru producerea mate
rialului săditor se vor organiza școli 
de viță la gospodăriile colective din 
Breaza, Greceanca, Ulmenl, raionul 
Mizil, Urlați și Valea Călugărească, 
raionul Ploiești, Tîmboiești și Grebă. 
nu, raionul Rîmnicu-Sărat. Pepiniere
le de pomi de la Lipănești, Islrița 
șl Voinești vor fi dezvoltate pentru 
a putea produce anual peste un mi
lion puteți de pomi.

Fabrica de mase plastice- „Bucu
rești“ produce în acest an o serie de 
noi piese și repere pentru industria 
constructoare de mașini și sectorul 
construcții. Cerințele tot mai mari 
au impus lărgirea sortimentul de 
țevi din materiale plastice. Acum se 
produc aci și țevi cu diametrul de 
125, 140, 160 și 200 mm, care se utili
zează la instalațiile de alimentație 
cu apă, tehnico-sanitare și la insta
lațiile tehnologice pentru transpor
tarea lichidelor corosive. De 
nea, printre noile produse 
mără diferite repere pentru 
agricole, pentru autobuze și
buze, pentru frigidere și mașini de 
spălat rufe etc.

aseme- 
se nu- 
mașini 
trolei-

Dezbaterile 
din Camera 
Comunelor

ginea eșecului
Bruxelles, o serie de deputați au 
cerut lărgirea comerțului britanic 
cu țările socialiste. In același 
sens s-a pronunțat și lordul 
Boothby îi)tr-un interviu acordat 
la Moscova ziarului „Izvestia“. 
(Amănunte în oag. VI-a).

Demonstrații Columbia
în Columbia =°n‘ nuă demons- 

tratide împotriva 
hotărîrii guvernului cu privire la 
mărirea taxelor de transport. Sute 
de mii de muncitori și student! 
din Bogota, precum și din alte 
mari orașe, au ieșit în stradă pen
tru a protesta. Au avut loc ciocniri 
între demonstranți și politie. Au 
fost operate peste 300 de arestări.

Ministrul aface
rilor externe al In
doneziei. Suban- 
drio, și adjunctul 
secretarului qene- 

ral al O.N.U., Narasimhan, au 
semnat la Djakarta acordul cu 
privire la accelerarea comple
tării cu personal indonezian a 
aparatului administrativ al Iria- 
nului de vest. Subandrio a decla
rat corespondenților că a căzut 
de acord cu Narasimhan asupra 
datei transmiteri! către Indonezia 
a Irianului de vest, precum și a- 
supra altor amănunte tehnice ale 
acestei probleme.

O.N.U.,

n pagina

Calea G r i viț ei
de Geo Bogza

Exploatarea minieră 
din Baia Borșa a fost 
redeschisă în anii pu
terii populare, O în
chisese proprietarul în 
1932, în urma unor speculații de bursă. 
„Nu mai sini rezerve, le-a spus el în
tr-o zi minerilor, faceți ce știți". Oa
menii s-au împrăștiat în toată tara în 
căutare de lucru. Satul a rămas pus
tiu. După eliberarea țării, mine
rii s-au întors la vetrele lor cu noi 
speranțe. Au cercetat galeriile vechi, zici, primești ? 
au redeschis filoanele cunoscute, au 
descoperit altele noi. La cererea mi
nerilor, la Baia Borșa au fost trimiși 
geologi, topograii și alți specia
liști. Ei au consemnat în unanimitate: 
există rezerve mari de minereu cu o 
concentrație bogată de metal. Ca să 
redeschidă mina, oamenii au cărat 
tocmai în vîrtu) muntelui, la cota 
1 400 metri, compresoare, perforatoa
re, vagoneti.

în 1948 au 
primele tone 
ploatarea dă 
de șase oii mai mare decît în 1949 
„Și vom da mai mult“, așa arată 
proaspătul angajament al minerilot.

Am urcat și noi „Toroioaga' pe 
drumul minerilor, am pătruns în ini
mă muntelui pe galerii betonate si 
iluminate electric pînă în abataje și 
am făcut cunoștință cu minerii de azi 
ai Băii Borșei.

Mitru e chemat la șeful 
minei

i-a spus el, știu că— Mitrule.
săparea suitorilor te atrage. Ai săpat 
pînă acum vreo cinci. Trebuie săpat 
încă unul în noul sector al minei. 
Vom da in exploatare noi abataje. 
Am discutat și cu secretarul de par
tid. Ne-am gîndit la dumneata. Ce

— Și cum a lost cu schimbul de ex
periență, îl întreabă tovarășul Fran
cise Cotot, secretarul comitetului de 
partid, venit aici cu treburi.

Am aflat astfel o întîmplare ' petre
cută nu de mult. In sectorul unde 
lucra, Danci avea ca vecini brigăzile 
lui Ion Bretea și Gheorghe Pop, care 
obțineau rezultate mai slabe. Rămine- 

în urmă a vecinilor l-a Irămîntat
— Primesc, a răspuns el.
Au discutat apoi. amănunțit planul

VASILEDUMITRU MIHALI TEODORESCUDANCI Ing. MARIN

Cu cîteva luni în urmă, în timp ce 
se făceau pregătiri pentru producția 
anului 1963, se punea problema con
struirii unui nou suitor Minerii știu că 
o astfel de lucrare este greu de exe
cutat, cere o mare răspundere. Un sui
tor înseamnă aer pentru oamenii de 
la înaintări și pentru cei din abataje, 
înseamnă drum deschis pentru eva
cuarea sterilului. Săparea lui era însă 
de neamînat. Dumitru Mihali, ieșit 
tocmai din șut, a fost invitat la șeful 
minei.

lucrării. A doua zi, brigada lui Du
mitru Mihali a începui lucrul. 4veau 
de străpuns muntele pe o distanță de 
peste o sută de metri între două ori 
zonturi. Alegerea conducerii mine 
s-a dovedii a fi bine făcută. Cu o Iu 
nă și ceva înainte de termenul stabi 
lit, lucrarea a fost recepționată. Cali
ficativul dat lucrării : excepțional. Vi
teza de înaintare lunară după grafic 
a fost depășită cu 12 metri. S-a înre
gistrat astfel un nou record pe mină 
la asemenea lucrări. în jurul suitoru 
lui săpat de brigada lui Dumitru Mi
halț s-au deschis în aceste zile noi 
abataje.

în schimb de experiența
Vasile Danci e cunoscut ca om 

priceput și harnic. E șei de brigadă 
și conduce trei abataje în care lu
crează 36 de oameni.

mult. A mers să vadă cum se mun
cește acolo și, într-o consfătuire de 
producție, le-a spus :

— Nu pregătit) cum trebuie pușca- 
■ ea. Dați găurile anapoda; de asta 
minereul vostru are mult steril. Oa
menii întîrzie de la șut, tac „nemoti
vate'. Venit! să vedeți cum lucrează 
brigada noastră — s-a adresat el a 
lunci celor doi șefi de brigadă.

Dar aceștia n-au venit. La cîteva 
zile Danci se duse din nou la el.

— Dacă n-atl venit cînd v-am che
mat, uite, am venit eu la voi într-un 
schimb de experiență Poale-i mai 
greu aici. Voi sta mai mult dacă 
n-aveti nimic împotrivă... Brigada 
mea se descurcă bine și fără mine.

Puse mina ca din întîmplare pe un 
perforator. Era plin de praf, pierdea

aer, 11 repară. Dădu 
apoi cîteva găuri și 
fixă locul celorlalte 
în așa fel incit să în
cadreze cit mai bine 

celălalt abataj pregăti înfilonuî In
întregime pușcarea. Exploziile au ră
sunat aproape simultan. După ce ga
zele au fost absorbite de ventilatoare, 
au. intrat cu totii în abataje Explozia 
dislocase din stîncă 
curat. în cele cîteva 
Danci se afla aici, „în 
perientă" lucrurile au 
îndrepte. Rămînerea în urmă a fost 
apoi treptat recuperată.

Conducerea minei, apreciind expe
riența de muncă a lui Danci, a stu
diat-o cu atenție și a unificat cele 
trei brigăzi La fel a procedat și în 
alte sectoare unde erau condiții ase
mănătoare

Trebuie spus că șl oamenii din bri
gada lui Vasile Danct s-au schimbat 
mult. Au Învățat de la șeful brigăzii : 
disciplină, curaj, și, mai cu seamă, 
stăpînirea perfectă a meseriei de mi
ner. De la constituire nu au pierdut 
nici un ciclu de pușcare. iar despre 
„nemotivate” nici nu mai poate fi 
vorba. Brigada este renumită astăzi 
la Baia Borșa.

mult minereu 
zile de cînd 
schimb de ex- 
început să se

Pilonii inginerului
în 1958, cînd a absolvit Institutul 

de mine din Petroșeni, Marin Teodo- 
rescu a cerut să lucreze la Baia Borșa. 
Aici își pregătise proiectul de diplomă 
și se legase de mineri, L-a 
resat de la început mina „9 
socotită cea mai grea din 
gul bazin maramureșan. 
reul se găsește aici dispus nu 
Ioane, ci în straturi puternic
în urma frămîntărilot qeologice de o- 
dinioară Exploatarea se făcea în aba-

RADU APOSTOL 
coresp, „Scînteii”

in te- 
Mai“, 
între- 
Mine- 
în fi- 

taliate

(Continuare în pag. V-a)



initiative comitetul 
Colectivul ziarului 
îndrumat să edi- 

foet tipărite și difu-
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LA LOC DE CINSTE

Măsuri practice pentru sporirea producției

Cluj 
mo-
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HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — La începutul 
anului furnaliștii de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara au întreprins acțiunea de a economisi ma
terii prime — cocs, minereu, calcar — pentru a pro
duce în plus, la fiecare descărcare, cel puțin o tonă 
de fontă. Oțelarii au pornit o acțiune de ridicare a 
nivelului lor de calificare prin studierea temeinică, 
organizată, a cărților și a broșurilor tehnice de spe
cialitate.

Pentru generalizarea aceetor 
de partid a luat unele măsuri. 
„Flacăra Hunedoarei" a fost 
teze foi volante. Pînă acum au 
zate foi volante pentru secția 2-a furnale, oțelăria 
Martin nr. 2 și sînt în pregătire altele pentru cup
toarele industriale și laminorul de 650 mm. In co
loanele foilor volante sînt prezentate faptele 
mai semnificative din munca furnaliștilor și a 
larilor.

cele

CLUJ, (coresp. „Scînteii”). — In secțiile și în 
lierele Uzinelor de pielărie și încălțăminte din 
există o agitație vizuală concretă, operativă, 
bilizatoare. Numeroase lozinci, grafice, fotomontaje 
militează pentru antrenarea muncitorilor la îndepli
nirea Și depășirea sarcinilor de plan.

Pentru generalizarea experienței bune obținute 
de organizația de partid din această uzină în ce pri
vește agitația vizuală, Comitetul orășenesc de par
tid Cluj a organizat un schimb de experiență. Au 
participat responsabilii cu probleme de propagandă 
și agitație din birourile organizațiilor de bază și 
responsabilii colectivelor de agitație vizuală din în
treprinderile productive ale orașului. S-a vorbit 
despre experiența colectivului de agitație vizuală 
din această întreprindere. Apoi au fost vizitate sec
țiile și atelierele uzinei.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Zilele trecute, bi
roul Comitetului regional de partid Brașov a analizat 
felul cum se desfășoară învăfămîntul de partid. Refe
ratul prezentat și discuțiile au subliniat că anul acesta 
s-au obținut unele rezultate bune în ce privește îmbu
nătățirea confinutului învăfămîntului de partid și le
garea lui mai sfrînsă de sarcinile actuale din industrie 
și agricultură. Organele și organizațiile de partid se 
ocupă sistematic de controlul și îndrumarea învă|ămîn- 
tului de partid, se îngrijesc de pregătirea temeinică 
a propagandiștilor. La predări și seminarii au parti
cipat membrii biroului comitetului regional și 
comitelelor raionale șj orășenești de partid.

Parficipanfii la discuții au scos la iveală 
lipsuri. In raioanele Mediaș și Sibiu unele 
s-au desfășurat la un nivel scăzut, problemele

membrii

și unele 
seminarii 

___ _ _ , , teoretice 
n-au fost suficient legale de sarcinile actuale. în urma 
dezbaterilor s-a adoptat un plan de măsuri, cu sarcini 
concrete, menite să contribuie la îmbunătățirea confi- 
nutului și eficacității învăfămîntului de partid din re
giunea Brașov.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — Biroul orga
nizației de bază de 
Constanța a luat o 
mers al producției, 
lective formate din 
fruntași, îndrumate 
organizației de bază, au studiat în secții cum se face 
aprovizionarea locului de muncă cu materiale și 
cum se aplică măsurile din planul M.T.O.

Concluziile colectivelor au fost dezbătute în ca
drul unei adunări generale a organizației de bază 
și s-au luat măsuri pentru introducerea în produc
ție a unor procedee tehnologice avansate. La secția 
cazangerie, tăierea tablei pentru rezervoare se face 
acum cu ghilotina: la secția vulcanizare . a fpst 
adoptat rin dispozitiv pentru confecționarea cure
lelor trapezoidale. Aceste măsuri au contribuit la 
mărirea productivității muncii și la îmbunătățirea 
calității produselor.

BACĂU (coresp. „Scînteii”). — Recent s-a deschis 
pe lîngă școala de partid de un an din Bacău un 
curs de pregătire a secretarilor organizațiilor de 
bază din gospodării colective cu o durată de o lună. 
Cursanților le sînt predate lecții despre Statutul 
P. M. R„ legea de bază a partidului, calitatea de 
membru al P.M.R.. dreptul de control al organiza
țiilor de partid asupra activității consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor colective, planificarea mun
cii și controlul îndeplinirii hotărîrilor și altele.

Vor mai fi prezentate cursanților un ciclu de con
ferințe, pe 'emele • „Sistemul mondial socialist și 
superioritatea lui față de cel capitalist”. „Politica 
externă a partidului și statului nostru”. „Știința și 
religia” și altele.

Se vor organiza schimburi de experiență la dife
rite gospodării colective. Primul schimb de expe
riență a fost ținut la gospodăria colectivă din Său- 
cești. raionul Bacău.

la Întreprinderea „Energia” din 
serie de măsuri pentru bunul 
Spre sfîrșitul anului trecut, co- 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
de către un membru al biroului

I

Pregătim

MIHAIL GION, începutul grevei ;

(Urmare din pag. I a)
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vor cultiva pe aproximativ 22 000 ha, 
adică pe 83 la sută din suprafața 
cultivată cu porumb în raion.

Mai mult decît în raioanele sudice 
s-a evidențiat rolul hibrizilor dubli 
de porumb în raioanele din centrul 
și din nordul regiunii unde, prin a- 
plicarea unei agrotehnici corespun
zătoare, producțiile s-au dublat și, 
ca urmare cererile de semințe 
blu hibride, pentru anul 1963 
mărit. Cu ajutorul Consiliului 
perior al Agriculturii, pentru 
măvara anului 1963 consiliul agri
col regional a asigurat 1 710 tone să- 
mînță de porumb dublu hibrid ge
nerația I.

Cu sprijinul cadrelor de cercetare 
și în urma consultărilor pe care le-a 
avut cu consiliile agricole raionale, 
consiliu] agricol regional a făcut o 
repartizare mai judicioasă a hibri
zilor dubli de porumb. Pentru a se 
continua observațiile privind com
portarea hibrizilor dubli s-au stabi
lit 50 puncte de sprijin repartizate 
în zonele cele mai caracteristice ale 
regiunii, unde se va urmări, pe bază 
de experiențe riguroase, raionarea 
definitivă a celor mai potriviți hi
brizi dubli.

Pentru generalizarea în producție 
a hibrizilor dubli de porumb și a 
întregului complex de măsuri agro
tehnice recomandat de cercetarea 
științifică și verificat de experien
ța unităților fruntașe, la plenara 
consiliului agricol regional s-a sta
bilit ca o sarcină de mare răspunde
re a cadrelor tehnice din unități în
ființarea de loturi demonstrative.

Cu sprijinul organelor de partid 
și de stat, consiliul agricol regional 
verifică acum în fiecare raion situa
ția asigurării semințelor necesare 
pentru campania de primăvară, cum 
se face condiționarea și tratarea 
lor.

De asemenea va urmări încă de la 
însămînțare să se asigure în toate

du- 
s-au
Su- 
pri-

9

Femeile In sprijinul greviștilor.
(Din grafica dedicată eroicelor lupte din Februarie 1933)

RONI NOEL : Grivița 1933.

CLUJ (coresp. „Scînteii'.), j— 
Gazeta de perete de la Depoul de 
locomotive din Cluj publică în ul
timul său număr un articol în 
care sînt adresate felicitări meca
nicilor și fochiștilor, din partea 
organizației de partid, a conduce
rii depoului și a comitetului sindi
catului, pentru înalta conștiincio
zitate de care au dat dovadă în 
asigurarea unei bune circulații a 
trenurilor pe timpul iernii. Sînt 
citate numele mecanicilor : Sa- 
moilă Pup, Iosif Moise, luliu 
Gyurko și ale altora, care în a- 
ceastă perioadă au remorcat tre
nuri cu tonaj sporit și au asigurat 
regularitatea circulației. Fotogra
fiile unor mecanici fruntași cum 
sînt : Simion Bunea, loan Rusu, 
Gheorghe Dîrjan, și ale altora fi
gurează la loc de cinste pe panoul 
de onoare. Succesele pe care le 
obțin mecanicii și fochiștii clujeni 
sînt închinate aniversării glorioa
selor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933.

porumb in 1963
lanurile de porumb o densitate opti
mă a plantelor, ținîndu-se seama de 
hibridul cultivat, zona de cultură și 
fertilitatea solului.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE 

LA TIMP
ȘI DE BUNĂ CALITATE

Pentru obținerea de recolte mari 
de porumb o mare atenție se acor
dă pregătirilor pentru semănat și în
treținerea culturilor.

Organele de partid și consiliile a- 
gricole au îndrumat conducerile 
gospodăriilor ca, în adunările gene
rale ținute cu ocazia dărilor de sea
mă pe anul 1962 și a planurilor de 
producție pe 1963, să se dezbată pe 
larg modul cum s-a lucrat anul 
trecut. De asemenea, s-au stabilit 
măsurile ce trebuie luate pentru ca 
în primăvara aceasta să se execute 
la timp și în cele mai bune condiții 
lucrările de pregătire a patului ger
minativ, semănatul și prașilele. Anul 
trecut, conducerile și membrii unor 
gospodării colective din raioanele 
Tg. Jiu. Oltețu, Gilort au socotit că, 
fiind secetă mare, care arde cul
turile, n-ar mai avea rost să facă 
mai multe -prașile. Această părere 
greșită a pricinuit pagube. La 
G.A.C. Albeni însă, unde colectiviș
tii au aplicat 
liștilor în ce 
prașilelor pe 
s-au obținut
boabe la ha; la G.A.C. Grădiștea, ra
ionul Oltețu, pe 20 ha s-au obținut 
cîte 4 000 kg la ha. Schimburile de 
experiență organizate la aceste uni
tăți i-au convins pe membrii multor 
gospodării că prașilele repetate, exe
cutate corect și la timp constituie 
unul din mijloacele importante pen
tru obținerea de producții mari.

La consfătuirile organizate în ra
ioanele Calafat. Băilești s-a accen
tuat în mod deosebit asupra rolului 
brigăzilor de tractoare în aplicarea 
metodelor agrotehnice înaintate. 
S-au luat măsuri pentru permanen-
Miwig'nmrMinnowMmnBaMi i nwiiiiiii i

recomandările specia- 
privește executarea 

o suprafață de 176 ha 
cîte 3118 kg porumb

tizarea lor în gospodăriile colective 
unde li se repartizează suprafețe de 
teren pe care să execute toate lu
crările.

Organele de partid și consiliile 
agricole acordă o mare atenție învă- 
țămîntului agrozootehnic. în acest 
scop în gospodăriile colective, unde 
s-a constatat că în anii trecuțj nu 
s-a acordat atenția cuvenită anumi
tor lucrări, la cursurile agrozooteh
nice s-a insistat în mod deosebit a- 
supra lecțiilor care tratau asemenea 
metode.

Reușita campaniei însămînțărilor 
de primăvară depinde în mare mă
sură de buna funcționare a tractoa
relor și a mașinilor agricole, de 
pregătirea temeinică a tractoriștilor 
și a~ colectiviștilor care vor lucra la 
semănat. De aceea, consiliul agricol 
regional a luat măsuri din timp pen
tru buna desfășurare a reparațiilor. 
La------- -
bia, 
cea, 
tele 
sînt 
în regiune se or
ganizează instrui
rea practică a tu
turor mecaniza
torilor privind re
glarea și folosirea 
mașinilor de se
mănat 2 SPC 2. 
Se reorganizează 
și instruirea bri
gadierilor și a co
lectiviștilor care 
vor deservi mași
nile pe tot timpul 
campaniei.

Toate măsurile 
vor contribui la 
aplicarea meto
delor agrotehnice 
înaintate în toate 
unitățile agricole 
în vederea obți
nerii unor 
colte sporite 
porumb.

Acțiuni 
de popularizare 

a muzicii

Opera de Stat din 
Iași inițiază acțiuni 
variate și interesan
te de popularizare a 
muzicii. In întreprin
deri, în instituții de 
îilvătămînt superior, 
în scoli medii sînt 
organizate seri muzi
cale pe diverse teme

Soliști ai operei se 
deplasează periodic 
la căminele culturale 
din comunele regiu
nii, unde prezintă 
fragmente din opere. 
Asemenea manifes
tări au avut loc în 
luna ianuarie la Tg. 
Frumos, Bivolari, 
Trifești. Holboca, To- 
mești etc.

(Agerpres)

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
An de an creste gradul de mecani
zare a lucrărilor în exploatările fo
restiere din regiunea Suceava. Pen
tru scosul și apropiatul lemnului din 
parchetele greu accesibile, de la în
ceputul noului an forestier au fost 
montate și remontate 55 de funicu- 
lare. In cursul acestui an vor mai fi 
montate încă 30 de funiculare, fapt 
ce va face ca indicele de mecanizare 
la faza scos-apropiat să crească cu 
12 la sută față de realizările anului 
trecut. Exploatările forestiere din re
giune vor fi înzestrate cu încă 145

fierăstraie mecanice, 70 autotrolii și. 
automacarale etc.

Ca urmare a introducerii de noi 
mecanisme, 52 la sută din masa lem
noasă dată în exploatare în acest an 
va fi doborîtă și secționată mecani
zat, iar la faza de încărcat, lucrările 
vor fi mecanizate în procent de 22 
la sută. Odată cu creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor, o mare 
atenție acordă întreprinderile fores
tiere ridicării calificării muncitorilor 
și extinderii metodei lucrului în bri
găzi complexe cu muncitori perma- 
nenți. In pădurile sucevene vor lucra 
în acest an 237 brigăzi complexe.

„/te veghe lîngă cei bolnavi5^

cu atenție viitoarele loi.

S.M.T. Cora- 
Strehaia, Cîr- 
Șimian și al- 

reparațiile 
pe terminate.
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DIVORȚ
II cunoaștem pe Pietro Germi și ca 

actor, dar și ca regizor al unor filme 
afacînd frontal probleme sociale ascuți
te ale Italiei contemporane, cum a fă
cut-o în filmele sale „In numele leqii“ 
sau „Feroviarul”. De data aceasta, Ger- 
mi a creat o spumoasă comedie de mo
ravuri. Schimbarea tonului tragic, al te
maticii cu care ne-a obișnuit pînă acum, 
o explică Germi chiar într-o declarație 
în care spunea : „în primele mele fil
me m-am străduit spre un ton epic, mai 
fîrziu am căutat un mod de expunere 
mai intim, mai subiectiv, în sfîrșit, în ul
timul meu film am 
încercat o satiră so
cială. Singurul meu 
gînd este să fiu 
înjeles de loji...“.

numai

ITALIAN

asistente medicale
tor acordat celor bolnavi, care 
poarte eticheta de mai mică sau 
mai mare importantă. Ci totul este 
important, cînd este vorba de sănă
tatea oamenilor.

Marea majoritate a asistentelor 
noastre medicale pun mult suflet în 
însușirea profesiei pentru care se 
pregătesc. Ele sînt adesea, încă de 
pe acum, solicitate în diferite acțiuni 
sanitare. înlocuind cîteva surori de 
la clinica qinecologică ce se îmbol
năviseră, asistentele noastre s-au a-

să 
de

chitat cu cinste de îndatoririle 
Peste 40 de elevi au lucrat voluntar 
in timpul lor liber la sfatul popular 
al orașului, contribuind la întocmi
rea unor dosare pentru pensii.

In educarea patriotică a asistente
lor, un mare sprijin primim din par
tea organizației U.T.M., care organi
zează conferirțțe pe teme educative, 
discuții în jurul profesiei pe care ele 
și-au ales-o.

Noi ne concentrăm toate eforturi
le spre îndeplinirea înaltei noas
tre misiuni de a pregăti cadre 
medii sanitare cu o cît mai temei- 

onică calificare profesională, cu 
educație cetățenească sănătoasă.

Dr. CLARA POSTOLACHE 
directorul Școlii tehnice sanitare 

din Cluj
farmacie, gine- 
•etc Zeci de 
medici de înaltă 
parte de la Insti-

Organizația noastră de partid

Atît cadrele didactice ale școlii 
noastre tehnice sanitare, cît și elevii 
au citit articolul din „Scînteia“ în
chinat muticii celor care practică cu 
abnegație o nobilă profesie, aceea 
de asistentă sanitară și sorg medi
cală. Articolul a suscitat vii discuții. 
considerîndu-1 deosebit de folositor 
în munca noastră de educație, de 
creștere a tinerelor cadre.

In școala noastră învață peste 600 
de elevi, repartizați în 23 de clase. 
Ei sînt pregătiți pentru 12 speciali
tăți. printre care asistente medicale, 
ocrotire, pediatrie, 
cologie-obstetrică 
cadre didactice — 
calificare, în bună
tuful de medicină și farmacie 
numeroși instructori de stagiu prac
tic — de asemenea medici — asi
gură pregătirea profesională la ni
velul necesar a viitoarelor cadre 
medii.

Ca medici, cadrele didactice din 
școala noastră cunosc prea bine ro
lul important al personalului mediu 
în îngrijirea și tratarea bolnavilor. 
De aici, strădania permanentă de a 
sădi în inimile elevelor dragostea 
fată de frumoasa profesie pe care 
și-au ales-o. In cadrul orelor de di
ligente. al orelor educative pe a- 
ceastă temă se tin lecții interesante 
ilustrate cu numeroase exemple de 
abnegație și eroism în munca de zi 
cu zi a unor cadre medii.

O mare atenție se dă practicii în 
producție a asistentelor Cu acest 
prilej nici un amănunt nu este soco
tit lipsit de însemnătate Odată. în 
timpul practicii, o asistentă din anul 
III a refuzat să schimbe unul bolnav 
lenjeria de pal pe motiv că aceasta 
face parte din... proqrama anului I ! 
Această manifestare a ei a stîrnit 
discuții în toate clasele, elevii 
ni‘estîndu-șl dezaprobarea fată 
asemenea 
noastră de 
cadre, subliniem întotdeauna că nu 
există intervenție, serviciu sau aju-

și educarea cadrelor sanitare medii
Specificul muncii într-un spital de 

urgență este intervenția promptă, e- 
fortul susținut, în condiții deosebite, 
nenfru a reda cît mai grabnic pe 
fiecare bolnav familiei, producției, 
societății. Spitalul nostru este în
zestrat cu aparatură modernă, toate 
serviciile sînt deservite de cadre 
medicale calificate, care dovedesc 
spirit de răspundere și devotament 
față de omul bolnav. Anul trecut 
ne-au fost repartizate 53 de noi asis
tente medicale, tinere absolvente ale 
scolii tehnice sanitare.

Citind articolul 
m-am gîndit să 
despre munca și 
qanizației noastre
fru educarea cadrelor 
nitare în scopul dezvoltării unei ati
tudini exemplare față de bolnavi 
Nu de mult, cu prilejul unei adunări 
qenerale de partid deschisă, s-at> 
pus în discuție asemenea probleme 
cum sînt respectarea disciplinei la 
locul de muncă, tinuta corespunză-

ma- toare în serviciu, ridicarea calificării 
de 

mentalitate. In munca 
pregătire a viitoareloi

din „Scînteia" 
scriu redacției 
preocuparea or- 
de oartld pen- 

medii sa-

profesionale, atitudinea plină 
căldură fată de cei suferinzi, 
cutiile purtate în acea ședință 
fost deosebit de folositoare nu
mai tinerelor asistente medicale și

de 
Dis-

au 
nu-

surorilor ci și celor cu o mai bogată 
experiență. Cuvintele de apreciere 
la adresa sorei Mituța Bondir, asis
tentei medicale Mariana Botnărescu 
se răsfrîrtgeau de fapt și asupra a- 
tîtor altor cadre medicale care-și 
înțeleg misiunea îngrijind cu 
goste bolnavii. Participanții la 
dință au luat totodată poziție

dra- 
șe- 

........ _ îm
potriva comportăiii asistentei medi
cale Gabriela Vasilescu care din 
neglijentă, n-a executat o dispoziție 
dată de medicul salonului. S-a com
bătut, de asemenea, tendința unor 
asistente medicale de a lucra în a- 
fara saloanelor de bolnavi fexplo- 
rări funcționale, camera de gardă 
etc). In cadrul adunării s-a mai a- 
rătat pe bună dreptate că trebuie să 
se depună un efort continuu în cre
area unei cît mai mari apropieri în
tre surorile cu staqiu îndelunqat si 
noile asistente, pentru a se îmb'na 
nivelul teoretic mai ridicat aî rocen 
telor absolvente de scoli -nodicale 
cu bogala experiență practică a ce
lorlalte. Roadele acestei ședințe, 
care a avut un pronunțat caracter 
educativ și de schimb de experien
ță, au arătat că organizația noastră 
de partid s-a orientat bine, ounînd 
în discuție asemenea probleme.

Plecînd de la ideea că pregătirea 
practică trebuie îmbinată armonios 
cu o temeinică pregătire teoretică, 
organizația de bază a sprijinit co
mitetul sindicatului în acțiunea ini
țiată în scopul ridicării nivelului pro
fesional al cadrelor medii. Au fost 
organizate cercuri de referate cu 
teme legate de îngrijirea bolnavilor. 
Pentru surorile și asistentele medi
cale mai vechi în muncă s-au tinut 
cursuri de reîmprospătare a cuno
ștințelor. In serviciul de reanimare, 
care îngrijește bolnavi în stare mai 
gravă, dr. Petre Gheorghe și alti me
dici organizează periodic, așa cum 
se iace de altfel și în cadrul altor 
servicii, instructaje cu cadrele me
dii, tinînd seama de fiecare bolnav 
în parte. Pentru a da continuitate 
pregătirii cadrelor medii care lu
crează efectiv, cum s-ar spune, la 
căpătîiul bolnavului, acestea au 
fost repartizate pe lîngă medicii 
specialiști ai saloanelor.

Așa cum s-a subliniat în mod just 
în articolul din „Scînteia“, tinerele 
cadre medicale trebuie să simtă 
grija și atenția organizațiilor de 
partid pentru educația și formarea 
lor în spiritul moralei noastre comu
niste. In această ordine de idei, noi 
am acordat o mare atenție învăță- 
mîntului de partid. încadrarea în di
feritele cercuri de studiu s-a făcut 
potrivit pregătirii șl preocupărilor 
fiecăruia. De pildă, 43 de asistente 
medicale frecventează cercul „Tră
săturile morale socialiste ale tine
rei generații". Adunările generale 
ale organizației U.T.M. sînt de aseme
nea un ajutor prețios în educarea 
cadrelor noastre medii. Aceste adu
nări au contribuit la crearea unei 
opinii de masă împotriva acelora 
dintre surori sau asistente medicale 
care au manifestat Indiferență, su
perficialitate în muncă, atitudini in
compatibile cu profesiunea lor.

Problemele ridicate în articolul din 
„Scînteia“ sînt permanent în atentia 
organizației noastre de partid. Ne 
vom strădui să îmbunătățim munca 
educativă în rîndurile cadrelor me
dii sanitare, să folosim cele mai e- 
ficiente mijloace de educație, de 
ridicare permanentă a pregătirii 
profesionale, îneît surorile, asisten
tele medicale din spitalul nostru să 
nu-și precupețească nici un 
pentru a îndeplini cu simt de 
pundere nobila lor misiune.

Dr. MIHAI SOARE 
secretarul organizației de
a Spitalului „I. C. Frimu”- 

Bucureștl

Filatura de mătase 
Lugoj. Procesul de 
condus cu pricepere 
cu o bună pregătire profesională 
care obțin fire de calitate superioa
ră. Una dintre aceste muncitoare 
este filatoarea Alexandra Vîlcu. 
lat-o, în fotografie, lucrind la mașina 
de filat fire de mătase naturală.

(Foto s Agerpresi

efoil 
răs-

bază

naturalâ din 
fabricație este 
de muncitoare

în fond, 
genul reprezintă o 
noutate în acest 
„Divor) italian“ abordează 
ceeași virulenfă, dar cu mijloacele sati
rei, probleme sociale acute. Rîsul spec
tatorilor, în cascade adeseori, biciuiește 
tarele unei societăți a cărei alcătuire a 
fost totdeauna (inta atacurilor lui Pietro 
Germi. Subiectul se outea prefă foarte 
bine și la o dramă : un baron italian. 
Ferdinando Cefalii, plictisit în căsnicie 
și ispitit de tinerețea strălucitoare a u- 
nei nepoate, ar vrea să scape de prima 
pentru a se outea însura cu a doua. 
Dar în societatea in care ’răiește d:vor- 
ful este interzis și de aceea se vede 
nevoit să găsească o altă cale. Aceeași 
societate este de o maximă indulgență 
tafă de soțul care-și ucide sofia surprin
să în flagrantă infidelitate. In capul 
baronului se naște planul diabolic de 
a-și ucide sofia. O va împinge în brațe
le unui viitor aman' pentru ca astfel să 
aibă motiv s-o ucidă... din gelozie. Ne
vasta e la început „dezgustător de cre
dincioasă“, cum se plînge baronul, dar 
apoi... Subiectul acesta a fost exploatat 
însă pe linia unei suculente comedii în 
care, odată cu incisiva satiră a prejude
căților sociale, iese la iveală și fariseis
mul unui aparent fericit cămin conjugal, 
josnicia baronului care se socoate „oin

PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

caz, deoarece
cu a-

subfire“ dar în fond este o penibilă 
caricatură a întregii lumi în care trăieș
te. Comicul gras se naș’e din sifuafiile 
bizare în care soțul se dorește, para
doxal, încornorai, din aplicația cu care 
fese idila adulteră, își scrie singur ano
nime injurioase, se revoltă și sare în 
apărarea virfujii servitoarei sale în clipa 
în care viitorul amant al sofiei o ne
glijează pe aceasta în favoarea fetei 
din casă, sau cînd, în sfîrșit, devine, de 
data aceasta fără să vrea, realmente 
victima -infidelității noii sa'e neveste. în- 
fieaga poveste se desfășoară pe funda

lul puternic satiri
zat al unei societăți 
filistine, ipocrite, 
care condamnă pe 
soful înșelat afîla 

_ vreme cît nu-și răz
bună „dezonoarea“, 

și-l aclamă din clipa în care devine 
ucigaș.

Filmul înseamnă totodată o revelafie 
pe plan actoricesc ; Marcello Mastro
ianni (interpretul baronului), cunoscutul 
june prim al cinematografiei italiene, 
face aici o compoziție excelentă, se 
dovedește a fi un admirabil comic care 
joacă cu o mare economie de mijloace 
de expresie și compune din cîteva 
ticuri și gesturi un personaj de un haz 
autentic. Muzica Iu, Carlo Rustichelli 
merită o atenție apprte nontru că nu se 
mulțumește cu ro'ir do simplu fond, ci 
devine un comenlar plin de umor al 
acțiunii. Uneor1 ostentativ melodramati
că ironic siropoasă, alteori lirică 
în contratimp cu 'ntîmpla>ea, muzica 
esle aproape totdeauna concepută ca 
o glumă.

„Divorf italian" esle o izbutită come
die de situații — care a și obfinut pre
miul pentru cea mai bună comedie anul 
trecut la Cannes — dar rîsul provoq’j 
de ea esfe incisiv și vizează mull rr 7 
departe decîl aparentele, lovind necr-, 
fător și cu un efec) sigur în tarele unei 
lumi împotriva căreia Germi. alături de 
alfi eminenfi cineaști progresiști italieni, 
luptă cu consecventă.

M. POP

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romine : Răscoala — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Ro
semarie — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R.P. Ro- 
mîne) : Concert simfonic. Dirijor ; Mir
cea Cristescu. Solistă; Sofia Cosma - plan
— (orele 20). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Febre — ta
rele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 15,30); O noapte furtunoa
să, — Conu Leonida - (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Steaua polară - (orele 19,30). (Sala Stu
dio)) ; Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Copiii soa 
relui - (orele 19,30). (Sala Studio — str 
Alex. Sahia 76): Menajeria de sticlă — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești : Băiat bun. dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pil (Sala C. Miile) : De Pretore Vincen
zo — (orele 20). (Sala Libertatea): Bă
iatul din banca a doua — (orele 17) ; 
Micuța Dorrlt — (orele 20). Teatrul E- 
vreiesc de stat ; Lozul cel mare — ta
rele 20). Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Drag ml-i cîntecui șl jocul 1
— (orele 20), Teatrul satiric muzical „C 
Tănase" (Sala Savoy) ; Tănase și Revis
ta — (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul 
pămlntului în 30 de melodii — (orele 20) 
O.S.T.A. (Sala Palatului R.P. Romîne) 
Concert extraordinar de muzică ușoară 
sud-americană dat de formația Los Pla- 
teados de Mexico - (orele 20). Circn’ 
de stat : „Stelele Varșoviei" — prezen 
tat de ansamblul circului polonez — (o 
rele 17 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Divorț 
rulează la cinematografele 
(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;

italian 
Patrii 

. . . .... . . ----- . -- , 21,15)
București (9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21) 
23 August (9; 11 30; 14: 16,30; 19; 21,30) 
~ .............. .... ” 18,15

17.30: 
cine- 
16,15 
14,10: 

16.30: 18,45; 21). Libertății (10; 12; 16, 18,15; 
20.30). Apartamentul — cinemascop; Ma- 
gheru (9; 11,15; 13.45; 16,15; 18,45; 21.15),

August
G. Coșbuc (9,15; 11,30: 13.45; 16;
20,30). Stefan cel Mare (10; 12,30: 15; 
20). Partea ta de vină: rulează la 
matografele I C. Frimu (10; 12; 14.
12."0; 20,45) Gh. Doja (10; 12,05:

Intrigă și iubire — cinemascop : rulea
ză la cinematograful V. Alecsandrl (14; 
16,15). Seara prietenilor filmului : v. A- 
lecsandri (orele 19). Labirintul inimii — 
cinemascop : Republica (10,15; 12> 15,15; 
17; 19; 21). Elena Pavel (9,30; 11.45; 14; 
16.30; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19- 
21). Floreasca (16; 18.15; 20,30). A fost 
chemată și clasa a V-a : Tineretului 
(10,30: 12.30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Fla
căra (16; 18,15; 20.30). 16 Februarie (16: 
t8; 20). Agentul X 25 — cinemascop; Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20 30). 
Focuri în munți: Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 la 14, după-amlazâ 
la orele 16; 18,30; 20,30). Frumoasa
americană : Central <10,15; 12,15; 14.15:
16.20; 18,25; 20,30). Program special pen
tru copil : 13 Septembrie (orele 10). Mi
rajul : 13 Septembrie (orele 14.30; 16 30, 
18,30; 20,30), 8 Martie (15; 17; 19; 21). De 
la platou la ecran - Umbre : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Scrisoare de la o 
necunoscută : rulează Ia cinematograful 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Omul cu 
obiectivul ; înfrățirea între popoare (16; 
18; 20) Alex. Sahia (10; 12; 14; 16.30;
18.30; 20,30) Miorița (10; 12; 14: 16; 18,15; 
20.30) Drumul Serii (16; 18; 20). Căzută 
din lună : Cultural (15; 17, 19, 21). Oa
meni și fiare — ambele serii : rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rete 20 la cinematograful Alex. Popov 
Carmela -*------ ~ " --
15; 17; 19; 21). Dă-i înainte' fără "grijă': 
rulează la C__
David (10; 18,15: 20.30) și 30 Decembrie 
(îl; 16; 18,15; 20,30). Marile speranțe; n- 
lează Ia cinematografele V, Roaită (10,15. 
12.30; 15-30; 18; 20,30) Volga (10; 12: 15.30: 
18; 20 30). Salt spre glorie: Unirea (16 
13; 20). Sub cupola albastră ; T. Vladim! 
rescu (15; 17; 19, 20.45). Soțul soției sale: 
Munca (16; 18.15; 20.30) Balada husarilor: 
Popular (14: 16; 18.45; 20,30) G Bacovla 
(15t 17; 19; 21). Patru Inimi : Arta (16. 
18.15: 20.30). Gardianul : Moșilor (16; 18: 
20). Tizoc — cinemascop : M. Emlnescu 
(14,30; 16,45. 19: 21.15). Meșter la toate : 
rulează la cinematograful Ilie Plntille 
16> 18: 20). Oameni pe gheață : Lucea
fărul (15; 17: 19; 21). Hamlet : rulează la 
cinematograful Olga Bancic (15; 18; 21).

Lupii ia stlnă : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). O viață: 
rulează la cinematograful B. Delavrai/- 
cea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 19.00
Iul televiziunii. 19.15 
pentru tineretul școlar realizat cu con
cursul Școlii ' ’ “ -
reștt 19.40 - 
la pisoilor' 
metraj. 20.40 
tase . operă 
realizată de ___  _____ _______ ____
orchestra Filarmonica din Roma. Diri
jor ; Franco Ferrara. Regla : Filippo 
Crivellt. 21 30 - In fața hărții. 21,40 — 
Muzică ușoară. Cîntă o formație Instru
mentală condusă de Sile Dtnicu. Soliști : 
Bärbel Wacholtz șl Armin Kömf din 
Republica Democrată Germană. In în
cheiere : Buletin de știri.

Jurna- 
Album artistic

de muzică nr. 2 din Bucu- 
Fllmul pentru copil: „Școa- 

20,00 — Mozaic de scurt 
- Premiera „Scara de mă- 
bufă de Gioacchino Rossini, 
Cine Lirica Italiana. Cintă

CUM E VREMEA

cinemascop: Grivița (10: 12

cinematografele Constantin

tn tară '• Vremea a fost tn gene
ral umedă cu cerul mal mult acoperit. 
Au căzut precipitații locale, sub formă 
de ploaie in Cîmpla Dunării și Dobro- 
gea, tar cu totul Izolat în Ardeal șl Mol
dova a nins. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit din sectorul nordic. Tn Ar
deal șl Oltenia s-a produs ceață. Tem
peratura aerului, la ora 14. oscila între 
5 grade la Odorhel șl minus 5 grade la 
Sînnicolaul Mare. In București : Vre
mea a fost în general umedă, cu cerul 
acoperit. A plouat slab în cursul dimi
neții. Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
îl șl 12 februarie. In țară : Vreme ume
dă cu cer variabil mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploi, lapovlță șl ninsoare. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere mai ales în 
nordul tării Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și minus 12 grade, (local 
mai scăzute) Iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Ceată. In București : 
Vçeme umedă, cu cer variabil, mal mult 
acoperit. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapovlță și ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere ușoară.



și stări ale naturii,

miniștri,

Astăzi pe Calea Griviței

Iar în vîrtejul acelei bătălii s-au ridicat din mase 
și au pătruns cu un pas ferm în arena istoriei, con
ducătorii de azi ai poporului nostru,

aminte, în

Dar în afară 
Grivița este

în memoria noastră reînvie 
din februarie 33, am străbă-

(Foto :■ Gh. Vințllă)

vremuri doar 
lenjerie fină, 
și chiar ma- 

i zărit acest 
iar în alta,

naționale și in- 
tensiune, clasa

rile smulse și cu

ne,
nă, Grivița este astăzi 
reștiului socialist.

băieți și fete, am simțit o căl- 
ființa, am simțit cit e de dulce

e atunci, două dintre străzile Bucureș- 
tiului concentrau în înfățișarea și în fe
lul lor de viață tot antagonismul ora
șului, iar acesta fiind un antagonism de 
clasă, simboliza situația întregii țări : 
Calea Victoriei — calea asupritorilor, 
și Calea Griviței — calea celor asupriți.

Mai înainte de războiul pentru inde
pendența țării li se spusese Podul Mo- 
Podul de pămînt, iar noile lor nume 
parcă nedreptatea, faptul că poporul 
de roadele luptei lui și a marilor lui

atîta candoare în acea primă' 
vară a dezastrelor n-a dispărut, s-a transformat îi 
acest uriaș și puternic copac al vieții omenești, a 
noii vieți de pe Grivița.

1963. 
acum 

la

in. aceste zile, cînd 
iarăși dramaticele zile 
tut Calea Griviței de la un capăt la altul, iar în 
cele din urmă am ciocănit la poarta atelierelor. Și 
ele fuseseră distruse în timpul războiului, iar refa
cerea lor în anii grei care au urmat a însemnat, de 
asemenea, o pagină de eroism în viața muncitori
mii de la Grivița, care se chema acum pe față, Gri
vița Roșie.

Sirena, demontată în 1933 de pe acoperișul ate
lierelor și dosită într-o magazie a Consiliului de 
tăzboi, în timp ce conducătorii eroicei lupte erau 
întemnițați la Doftana, suna din nou peste o Gri- 
viță eliberată de teroare și fascism. Aniversările 
succesive ale bătăliei din februarie au găsit ate
lierele cu o cantină, la început improvizată în fosta 
remiză a vagoanelor regale, apoi instalată în!r-o 
proprie și foarte spațioasă clădire, cu un club, cu 
un sanatoriu de noapte, cu o policlinică. Pași im
portanți dar rari spre viața cea nouă spre care se 
îndrepta întreaga țară. Apoi, odată cu avînlul 
general al întregii țări, totul s-a schimbat și la Gri
vița.

Atelierele au devenit, așa cum scrie pe firmă de 
la poartă, „Uzinele Grivița Roșie“. Hala cea mare 
a cazangeriei, a faimoasei cazangerii, redută a lup
telor de clasă, a fost transformată în secție de uti
laj chimic și petrolier. Reprofilată pentru fabricarea 
de mașini' și utilaje destinate industriei chimice și 
rafinăriilor, Grivița și-a mărit considerabil sectorul 
de proiectare. In același timp, numărul inginerilor 
ei, mulți proveniți chiar din rîndul muncitorilor, a 
crescut vertiginos. Iar alte mari prefaceri sînt în 
perspectivă odată cu reprofilarea vechilor ateliere.

Un întreg capitol din viața Griviței se încheie pe 
măsură ce tracțiunea feroviară intră în sfera cea 
mare a electrificării. Azi, la Grivița nu se mai ;e- 
pară locomotive. Podurile rulante nu mai poartă 
prin aer cazonele lor ferecate cu mii de nituri.

In imensa hală a cazangeriei se construiesc a- 
cum, lungi uneori de 48 de metri, „coloane" pentru 
rafinării, acea fantastică tubulatură metalică, gene
ratoare a unui nou peisaj, plin de tensiune și gran
doare. Ea schimbă înfățișarea țării noastre, țîșnind 
spre cér dintre pădurile de brad, sau luînd drumul 
pe mare, se înalță spre cer de pe pămîntul altor 
țări, ai căror arbori obișnuiți sînt eucalipții și pal
mierii. Una din noile preocupări ale colectivului de 
la Grivița este construirea și vopsirea acestor co
loane pentru condițiile climei tropicale.

Era, nimeni n-a putut să uite, un ger îngrozitor, 
In curtea atelierelor, cîteva mii de muncitori se în
călzeau la focuri aprinse sub cerul liber, făcînd de 
veghe și ascultînd neîntrerupta, vibranta chemare 
a sirenei. Arară, dincolo de gard, la comenzile ră
gușite ale ofițerilor, se strîngeau rîndurile armatei 
și se încărcau mitralierele. Era o noapte grea, 
noaptea de dinaintea unei îngrozitoare crime.

Cine ar fi bănuit atunci că în înghețata și însîn- 
gerata Griviță se va construi, peste treizeci de ani, 
utilaj industrial pentru țările cu climă tropicală ?

ei dar de 
nimeni n-a văzut-o niciodată, 
închipuirea fertilă a celor vechi, dar ne plăcea să 
vorbim mereu despre ea, fiindcă ni se părea peste 
măsură de frumos să poți renaște din propria-ți 
cenușă.

De mult nu mă mai gîndisem la Pasărea Phenix, 
cînd Calea Griviței mi-a adus-o aminte. Numai că, 
pentru a corespunde realității, vechea legendă ar 
trebui și ea, ca atîtea lucruri din zilele noastre, su
pradimensionată. Ar trebui să ne închipuim o lebă
dă albă și zveltă care ar fi ieșit din cenușa unei 
vrăbii. Cam acestea sînt raporturile, și de dimen
siuni și de frumusețe, dintre vechea și noua înfăți
șare a Griviței.

Era pe aici, la sfîrșitul războiului, o lungă, în- 
spăimîntătoare succesiune de mormane de moloz 
și cenușă. Iar astăzi este tot o succesiune, fără 
sfÎTșit, de clădiri vaste, monumentale și în același 
timp cît se poate de prietenoase, apropiate de oa
meni și de sufletul lor.

Neagră de foame, de frig, de sărăcie și de mlze- 
prefăcută de urgia războiului într-o jalnică rui- 

o magistrală mîndră a Bucu-

altor suferințe și atunci s-a văzut că șirul lor e ne- 
sfîrșit, începînd din vremea robiei turcești, cînd 
țara era împilată și jefuită de pașalele cu narghi
lea și șalvari de mătase. Atîta sînge vărsase po
porul pentru a scăpa de acea umilitoare robie, dar 
în locul narghilelei și al șalvarilor de mătase apă
ruseră țigările de foi, blănurile de lup și jobenele, 
în locul birurilor pe fumurile și pé ferestrele casei, 
salarii de. mizerie, exploatare sîngeroasă, iar în 
cele din urmă curbele de sacrificiu.

n aceste zile, în care numele Griviței 
z trezește o atît de profundă vibrație a 

f ® conștiinței, am străbătut-o pas cu pae, 
1 ® de la Gara de Nord la Podul Constanța. 

O mai străbătusem cîndva, tot pas 
ÆÊ cu pas, tot de la Gara de Nord la Po- 
rjA’ dul Constanța, îndată după bombar- 

damentele din aprilie 1944. Am trecut 
atunci, 

dărîmate ca

Grivița, februarie 1963.
Peste drum de poarta atelierelor zăresc o firmă : 

Cofetăria Favorit". Nici o legătură n-ar fi putut

goșoaiei și 
consfințeau 
era frustat 
jertfe de sînge. Clasele stăpînitoare își opriseră 
pentru ele Victoria, iar poporul rămăsese pe Gri
vița, să sufere și să lupte mai departe.

Treptat, Victoria și Grivița au adunat în ele, în 
forme spectaculoase și fără putința nici unei tran
zacții, cele două sensuri contrarii din ciocnirea că
rora ies noile forme ale vieții.

Calea Victoriei era ulița regelui, a marilor mo
șieri și a capitaliștilor. Ea începea în piața unde 
acum treizeci de ani se mai înălța, ca opera reu
șită a unui cofetar, palatul lui Beizadea Vițel, și 
înainta plină de magazine, hoteluri, restaurante și 
cocote de lux pînă pe cheiul Dîmboviței în a cărei 
apă mirrdară, la fiecare 6 ianuarie, regele — nu
mai fireturi și chivără de pompier cu coadă de cal 
alb în vîrf — arunca crucea, pe care se repezeau 
să o scoată cîțiva mahalagii în cămăși de noapte 
erodate cu amici, sub privirile întregului guvern 
In șoșoni și blănuri de lup, spectacol pe care jurna
lul de actualități se grăbea să-l prezinte în întrea
ga țară, cu tot grotescul lui, ca pe un moment înăl
țător.

Tot așa, închivărat șl înconjurat de

pentru a-și aduce 
au în spate, cît e Grivița de lun

gă, un paravan de blocuri înalte și albe, ca un 
uriaș perete de nea care nu ține frig și nu se va 
topi niciodată.

Cea de-a treizecea aniversare a dramaticelor 
zile din februarie 1933, a uneia din cele mai mari 
bătălii date de clasa muncitoare din țara noastră 
împotriva orînduirii capitaliste, găsește teatrul- prin
cipal al acestei lupte monumentalizat de construcții 
mărețe, transformat într-una din noile magistrale 
ale Bucureșiiului socialist.

Cea de-a treizecea aniversare a celei mai mari 
bătălii împotriva exploatării și mizeriei, împotriva 
a tot ceea ce aduc exploatarea și mizeria, a ulițe
lor noroioase și pline de întuneric, a maidanelor cu 
copii flămînzi și goi, a odăilor reci cu o sobă de 
tuci într-un colț, găsește teatrul acestei eroice bă
tălii transformat conform țelului ei suprem într-un 
loc în care viața omenească se desfășoară în con
diții demne, fără teroare și fără spectrul foamei, în
tr-un bulevard cu locuințe călduroase, cu magazine 
mari și restaurante vaste, cu trecători bine îmbră- 
cați, cu copii care în timp de iarnă poartă toți fu
lare și mănuși de lînă.

Cea de-a treizecea aniversare a celei mai mari 
bătălii organizate de comuniștii romîni, în timpul 
ilegalității partidului, dovedește mai mult decît ori- 
cînd, pe teatrul acelei eroice bătălii și în întreaga 
țară, că sacrificiile și dîrzenia cu care s-a dus 
lupta nu au fost zadarnice.

Neagră era Grivița de foame și de frig, apoi s-a 
înroșit de sîngele muncitorilor, iar în zilele noastre 
culorile ei sînt multe, proaspete și vii. După cît de 
sus trebuie să ridici privirile și după îneîntarea 
care le umple te-ai crede pe litoral, locul cel dintîi 
și etalonul noii frumuseți din țara noastră, dar de la 
ferestrele blocurilor cu zece și douăsprezece etaje 
ochii nu se pierd pe întinderea mării, ci cad în 
curtea atelierelor, pe ale căror hale scrie cu litere 
mari : „Proletari din toate țările, uniți-vă !*.

Policromă, vastă și zîmbitoare, Grivița rămîne 
Grivița Roșie, teatrul celei mai mari bătălii de clasă 
a proletariatului romîn. Peste noul și atît de armo
niosul ei peisaj, de cîteva ori pe zi se revarsă vi
brația unei sirene : aceeași care în februarie 1933 
a chemat muncitorimea la luptă, aceeași care a 
sunat atunci și sună și azi, și va suna pururi în 
conștiința noastră.

In istoria omenirii, multe civilizații, multe state 
conduse de regi și împărați glorioși s-au născut 
dintr-un act de brigandaj sau dintr-o viclenie, iar 
raptul și înșelăciunea le-au caracterizat atît cît au 
dăinuit pe fata lumii.

începuturile eroice ale orînduirii și civilizației 
noastre socialiste au drept izvor sîngele curat și 
fierbinte al clasei muncitoare, vărsat pentru imensa 
ei aspirație la dreptate și fericire.

„La Atelierele Grivița, în zilele de 15 și 16 fe
bruarie 1933...“.

fi stabilită pe vremuri între acest 
cuvînt și întunericul, noroiul, tris
tețea și frigul de pe Calea Gri
viței. Favoarea, favoriții și favori
tele erau noțiuni de Calea Vic
toriei.

Astăzi, peste drum de poarta 
atelierelor, pe locul unde în 1933 
s-a adunat armata să tragă, Co
fetăria Favorit 
întregul parter 

etaje. Alături de 
te poate face să te

rivița, februarie 1963.
Oricine a cunoscut Calea Griviței mai 

demult, dar mai cu seamă la sfîtșiiul 
războiului și o străbate din nou în a- 
ceste zile, nu se poate ca la un mo
ment dat să nu se gîndească la Pasă
rea Phenix.

în tinerețea mea s-a vorbit mult des
pre această pasăre și despre uimitorul 

a reînvia din propria-i cenușă. Știam că 
că a ieșit numai din

aruncat regele crucea în apele tulburi ale Dîmbo
viței la 6 ianuarie 1933, pentru ca patruzeci de zile 
mai tîrziu acea bandă de farsori, care în mod atît 
de nerușinat căuta să prostească poporul, să pună 
mîna pe mitraliere.

Pe vremea aceea era o lege care pedepsea ne
cruțător crima de lèse majestate. Dar majestatea și 
slugile ei puteau comite fără teamă oricîte crime 
împotriva poporului. Pentru ca pe Calea Victoriei 
să nu se jigărească blănurile de lup și de vulpi 
argintii, și să nu sece izvorul șampaniei, Grivița 
trebuia să sufere și să sîngere.

Calea Griviței, cale a nedreptății și a asupririi, 
avea un capăt în centru, înțre clădirea Ministerului 
de Finanțe, sediul principal al perceptorilor pe care 
milioane de locuitori ai țării îi visau în nopți de coș
mar că vin să le bată toba, și palatul prințului 
Știrbey, acela care reunea într-o singură persoană, 
plină de mari însușiri, firește, de vreme ce în tine
rețe se bucurase de favorurile și fervorile alcovu
rilor regale, calitatea de moșier, exploatator de 
iobagi, și aceea de fabricant, exploatator al upéi 
muncitorimi alcătuite din bărbați, femei și copii de 
vîrstă școlară. Dar apoi fostul Pod de pămînt cobora 
repede și chiar vertiginos spre o lume subpămîn- 
teană, spre tavernele, spre speluncile și „bombele" 
din preajma Gării de Nord, pentru ca dincolo de ea 
să-și shimbe încă o dată fața, devenind o realitate 
severă, care nu mai îngăduia nici o iluzie. Acolo 
începeau „atelierele“ și lumea lor neagră...

Pe un teritoriu vast, în hale pline de fum, forjele 
încălzeau fierul iar sute de oameni băteau cu cio
canul. Condițiile de muncă erau primitive, mîna și 
spinarea omului intrau tot timpul în acțiune, fiind 
solicitate dincolo de puterile lor. Dar dacă nu gă
seau puteri noi, încordîndu-se atît cît era nevoie, 
riscau să fie zdrobite. în ierni lungi și grele, pe ge
ruri de crăpau pietrele, cei de la A.V.M., cei care 
reparau vagoanele de marfă, lucrau pe o rampă 
sub cerul liber, lăsîndu-și bucăți din pielea mîinilor 
Pe uneltele de fier. In acest timp, chiar în inima 
atelierelor, „remiza vagoanelor regale’ îngăduia 
privirilor să străbată spre o lume numai de oglinzi, 
catifele și covoare, de străluciri pentru ochi și mo
liciuni pentru picior, care-i făcea pe mulți să gîn
dească (uteciștii recitau aceste versuri în reuniunile 
clandestine) : „Petrec ca și în ceruri, n-au timp nici 
de-a muri“.

Ei, în schimb, întocmai ca în „împărat și prole
tar", mureau în fiecare zi și în fiecare ceas de foa
me și de frig, o moarte lungă și lentă, fără sfîrșit. 
La ateliere băteau cu ciocanul, trăgeau cu rin
deaua, mînuiau pensula sau roboteau prin curte, 
șapte mii de oameni. Trei porți îi înghițeau în fie
care dimineață, în sunetul sirenei, și îi lepădau 
pentru noapte afară, negri de fum și storși de vlagă.

Calea Griviței îi primea între malurile ei, ca pe 
un fluviu cu ape tulburi. Haine peticite, fețe supte 
și ochi sticloși de suferință. Nevestele lor tîrguiau 
de mîncare cu suta de grame prin prăvălii scunde 
și întunecoase. Totul era măsurat, mălaiul, cartofii, 
pîinea, gazul, lemnele, în cantități minime, ca pen
tru supraviețuitorii unui naufragiu.

Calea Griviței era calea exploataților, a asupri- 
ților, a celor ce îndurau, sub toate formele, nedrep
tatea socială. Al lor era noroiul, întunericul, frigul 
și foamea, și ale lor coșciugele pentru copii 
morți înainte de a împlini un an. De la „ateliere“ 
și pînă la „linia Constanța", și apoi dincolo de ea 
se Întindea această lume ä mizeriei,"a disperării și, 
din ce în ce mai des, a revoltei.

Epocile de prosperitate nu aduseseră pe masa 
acestor oameni nici o măslină în plus. Dar crizele 
economice ale sistemului capitalist le tăiau nemilos 
din mica bucată de pîine. Ei. muncitorii, trebuiau să 
plătească jaful și nepriceperea guvernanților. Așa 
cum lupul flămînd se repede spre oaia fără apă
rare, așa se repezeau feluriții specialiști, feluriții 
experți, feluriții doftori chemați să tăriiăduiăscă 
ruina țării, spre salarii, spre salarii, si iarăși spre 
salarii, aplicîndu-le faimoasele „curbe de sacri
ficiu“.

Profiturile, dividendele, redevențele, afacerile 
murdare erau intangibile, nu suportau nici un fel 
de sacrificiu. Pentru ca regele să-și îmbrace ofițe- 
rimea monoclată de pe Calea Victoriei în tot felul 
de costume de operetă concepute și desenate de el 
însuși, din stofele fistichii al căror furnizor era tatăl 
metresei sale, pentru ca să se poată da și încasa 
șperțuri de milioane în afaceri profund necurate, 
pentru ca desmățul să nu fie în nici un fel stinghe
rit, a fost pusă în aplicare soluția curbelor de sa
crificiu. Morala era de junglă, de fiare turbate care 
nu vor să cedeze nimic din osul enorm a cărui mă
duvă o sug. Ce-i durea pe ei ? Mai bine să rămînă 
fără pîine o mie de muncitori, decît degetul aman
tei lor fără tradiționalul briliant de ziua nașterii.

La nimic din tot ceea ce le făcea viața dulce n-au 
vrut să renunțe ; s-au împrumutat pe capete, în nu
mele statului, la bancherii străini, oferindurle comi
sioane oneroase și încasînd ei înșiși aceleași comi
sioane, au concesionat în stînga și în dreapta bo
gățiile țării, iar atunci cînd n-au mai avut încotro 
și criza a ajuns ca o ciumă la porțile Bucureștiu- 
lui, au vrut să o stăvilească între Ministerul de Fi
nanțe și palatul prințului Știrbey, să nu pătrundă 
în Calea Victoriei, lăsînd pradă ravagiilor ei fostul 
Pod de pămînt, Grivița cea roasă de foame și de 
sărăcie.

Sub tăișul curbelor de sacrificiu, Calea Griviței 
a sîngerat îndelung. Suferința a chemat amintirea

cu inima strînsă, printre 
de cutremur, cu acoperișu- 
pereții spulberați. Din cîte 

o pivniță ieșeau supraviețuitorii cu hainele rup
te și atît de acoperiți de praf, de pulbeie 
de pămînt, îneît nu mai păreau ființe ome
nești. Cei care n-aveau unde să fugă, începeau 
sub pămînt, uneori în cavourile cimitirului Sf. Vineri, 
o viață bizară și lugubră. Țin minte o femeie, sta
tuie de lut în zdrențe, rămasă între ruinele casei 
sale sub care îi pieriseră bărbatul și copiii, aștep- 
tînd să moară acolo, de foame și singură pe lume.

După unsprezece ani de la lacrimile și sîngele 
din februarie, asupra Griviței venise urgia războiu
lui. De la un capăt la altul, calea asupririlor era 
acoperită cu un covor sinistru de moloz, de gea
muri sparte, de seînduri prefăcute în surcele. Totul 
era scrum, cenușă și pulbere.

Iar în acele zile de dezastru, cu o candoare și cu 
o forță de invidiat, izbucnise primăvara. In uriașul 
morman de ruine, un cireș rămas ca prin minune 
întreg, se acoperise cu flori albe și pline de mi
resme. Privind gîzele care roiau în jurul lor, mi s-a 
părut deodată atît de dulce să trăiești.

După cîte mi-am dat seama, pe locul acelui cireș 
se înalță acum, peste drum de poarta atelierelor, 
un bloc vast și luminos. Era iarnă cînd l-am văzut, 
zăpadă multă și ger, dar privind ferestrele lui cu 
flori, cu capete de 
dură mare în toată 
să trăiești.

Cireșul înflorit cu

opresc și 
cu emoția și solemnitatea pe 

care le aduc aniversările, lapidara inscripție :
„La Atelierele Grivița, in zilele de 15 și 16 fe

bruarie 1933, muncitorii ceferiști, sub conducerea 
Partidului Comunist din Romînia, s-au ridicat cu 
eroism la lupta împotriva sîngeroasei exploatări ca
pitaliste...".

Au trecut treizeci de ani de atunci.
Zăpadă, și frig, și iarnă ca și atunci, 

de aceste chipuri 
de nerecunoscut.

Cei ce privesc, 
curtea atelierelor.

rivița, februarie

PQda ajută memoriei 
LJjjy Æ sd reconstituie mai

exact și inimii să 
F retrăiască mai intens
iwtHntoWi' evenimentele din fe

bruarie 1933.
Lingă poarta atelierelor, trecătorii 

citesc încă o dată,

este instalată la 
al unui bloc cu 
ea, „Restaurantul 
crezi, prin dimen- 

Athénée

Amintirea suferințelor din trecut, cînd norodului 
îi era vîndută și cenușa din vatră și nemaiavînd 
nimic lua calea codrului, a trezit amintirea vitejii
lor din acea vreme. Un lucru devenea limpede : că 
lupta strămoșilor n-a adus dezrobirea, că ,firul ace
lei lupte trebuia reînnodat de noile generații, în 
noile împrejurări ale istoriei.

Și. astfel, Grivița d devenit iarăși un . loc și un 
steag de luptă pentru poporul nostru. Proclamată 
independentă după războiul din 1877, țara deve
nise totuși atît de dependentă față de capitaliștii 
străini, atît de robită lor, îneît la Paris, la Londra 
și la Bruxelles se hotăra ce anume salariu să pri
mească un învățător romîn, cît să fie plătit un me
canic la căile ferate, cît să rabde de foame și de 
frig o familie de muncitori, pentru ca dobînzile îm
prumuturilor și beneficiile capitalurilor investite în 
Romînia să fie asigurate.

îngrozitoare era această robie, generînd în lun
gul și în latul țării tot felul de suferințe și de dra
me, de la ruină și foame pînă la sinucidere, iar pe 
Grivița clasa muncitoare s-a ridicat împotriva ei, 
constituindu-se în detașament de avangardă al ma
rii lupte a poporului.

Era tocmai în timpul cînd reacțiunea mondială 
înregistrase un mare triumf odată cu venirea lui 
Hitler la putere, acela care promitea bancherilor 
ce-1 finanțau o mare ofensivă împotriva sensului 
firesc al istoriei, o mare ofensivă și o victorie ful
gerătoare împotriva comunismului, înțelegînd prin 
aceasta, în ultimă instanță, pătrunderea armatelor 
naziste în Moscova, desființarea statului sovietic și 
începerea unei noi ere, de cointeresare a capitalu
lui internațional, în exploatarea fierului din Ural, a 
petrolului de la Baku și a cărbunelui din Donbas. 
Visul era amețitor, tentația i-a făcut pe mulți să-și 
piardă mințile și ultimul dram de omenie, și astfel 
a început în inima Europei groaznica vînătoare de 
„roșii", o adevărată nebunie împotriva a tot ceea 
ce era „roșu“.

In astfel de împrejurări, Grivița nu s-a sfiit să se 
proclame în fața întregii lumi roșie și să ridice sus 
steagul roșu al luptei proletare. La scurt interval 
după venirea la putere a marelui mîncător de co
muniști, a celui ce urla că va împărți lumea pentru 
o mie de ani după concepția lui de canibal, comu
niștii romîni au ieșit în stradă, pentru aspirațiile și 
dreptatea clasei muncitoare, pentru demnitatea fiin
ței umane și a popoarelor. împotriva fascismului în 
ascensiune s-au ridicat apoi rînd pe rînd, la scurte 
intervale, minerii din Asturii, muncitorii din Viena, 
apărătorii Madridului...

In februarie 1933, cînd toate barometrele politice 
ale Europei înregistrau brusca rafală a nebuniei 
anticomuniste, comuniștii romîni au organizat ma
rile greve ale ceferiștilor și petroliștilor și au dat 
cu pieptul deschis sîngeroasa bătălie de la Grivița.

Aceasta a fost o bătălie a întregului popor, a tu
turor celor asupriți și exploatați, a tuturor celor cu 
inima plină de omenie și cu mintea de lumina ade
vărului.

La Berlin, Hitler urla ca un nebun, vestind marea 
lui cruciadă împotriva comunismului, dar în acele 
zile toate cugetele curate din tara noastră au fost 
alături de comuniști și de eroica 
Grivița.

Atunci, la Grivița, în împrejurări 
ternaționale complexe și pline de 
muncitoare din țara noastră s-a afirmat ca o forță 
conștientă în devenirea istoriei, dovedind înaltul ei 
nivel de organizare, fermitate revoluționară și pa
triotism, ca și imensul ei spirit de sacrificiu. Ecoul 
evenimentelor de la Grivița a zguduit întreaga țară 
și a pus în mișcare în opinia publică fluvii de sim
patie față de eroicii ceferiști și de adeziune la 
marea cauză pentru care ei se ridicaseră la luptă.

Eu am trăit acele zile și după ele alta a fost viața 
noastră, a multor scriitori, felul în care ne-am pus 
problemele și seriozitatea cu care le-am privit. Tu
turor, în acea vreme de confuzii, ne-a devenit lim
pede că partidul reprezintă singura călăuză pe 
care urmînd-o nu vom greși nici împotriva noastră, 
nici împotriva marelui sens al istoriei.

Atunci, la Grivița, sirena atelierelor trasă de un 
băiat de șaisprezece ani ,a sunat, s-a oprit și iarăși 
a început să sune.

Timp de o zi și o noapte s-a auzit sirena Grivi
ței în februarie 33, zguduind, conștiința marilor mul
țimi muncitoare, vestindu-le cît de cutezătoare e 
forța care a intrat în luptă pentru dreptatea lor, cit 
de nou și de îndrăzneț este profilul moral al comu
niștilor, și care e drumul adevăratei eliberări. Timp 
de o zi și o noapte s-a auzit sirena Griviței...

treisprezece 
Feroviarul' 
siuni și prin întreaga lui înfățișare, la 
Palace.

Cît e Grivița de lungă, se înșiră unul după altul 
magazine pe care le-aî putea invidia centrul celor 
mai civilizate orașe. Toate sînt vaste, de o vastita
te la care pe vremea lor n-au putut visa nici cei 
mai mari negustori de pe Calea Victoriei.

Kilometri întregi față în față cu atelierele, cu 
locul de suferință și de luptă al muncitorimii cefe
riste, se înalță acum o întreagă lume de blocuri și 
de magazine moderne. Pe locurile unde altădată 
mici maghernițe abia puteau suporta firmele „Birt 
economic" sau „Galanterie și mărunțișuri", pîinea 
și laptele se vlnd în prăvălii tot atît de spațioase 
ca acelea în care se găsesc televizoarele și frigi
derele.

Femei cu picioarele goale în galoși și îmbrăcate 
cu haina bărbatului nu se mai văd pe Calea Grivi
ței. începînd din zori și pînă în noapte la cele mai 
diferite ore ale zilei, în lungul aceste) străzi trece 
o lume demnă și bine îmbrăcată.

Sînt pe Calea Griviței, cum erau pe 
pe Calea Victoriei, magazine cu 1 
magazine de confecțiuni, parfumerii i 
gazine cu bijuterii. într-o vitrină am 
anunț : „Ceasornice pentru școlari“, 
decupată cu grație, din carton, silueta unei fete și 
inscripția „Eu doresc un ceas, o broșă, o brățară“, 
pe cînd în colțul opus un băiat declară : „Eu pre
fer un ceas sau o bicicletă", ceea ce înseamnă că 
pentru copiii de pe Grivița au început să se pună 
alte probleme.

Desigur, mărfurile de aici nu pot fi comparate 
cu acelea ce se găseau pe vremuri la „furnizorii 
curții regale" de pe Calea Victoriei. Dar, nu tre
buie să uităm, Calea Victoriei era în esența ei o 
cale a trîntorilor, iar Calea Griviței a fost și ră
mîne o cale a celor ce muncesc. Toți cei ce trec pe 
această stradă se duc sau se întorc de la muncă. 
Calea Griviței este marea arteră a unui cartier 
muncitoresc și de la toate etajele ei pot fi citite cu 
litere mari, în curtea atelierelor cîndva stropite cu 
sînge, înflăcăratele cuvinte : „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !"

Tot ceea ce se cumpără pe Grivița se cumpără 
cu bani cinstiți, cu bani obținuți prin munca bra
țelor sau a miliții. Pe cînd inelele și colieiele furni
zate de furnizorii curții regale erau plătite cu bani 
nemunciți, cu bani murdari, cu bani pătați de 
sînge, cu bani jefuiți din sudoarea celoi ce trudeau 
pe ogoare sau în fabrici.

De aceea, Calea Griviței din zilele noastre repre
zintă o civilizație mult mai înaintată, și cu o etică 
infinit mai înaltă, decît a putut reprezenta, chiar 
în cele mai glorioase momente ale ei, Calea Vic
toriei pe vremuri.

soiiii
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Concrețiuni calcaroase in grota superioară a peșterii Ialomiței

Cu ajutorul izotopilor radioactivi

La expozițiile internaționale de filatelie

Izotopii radioactivi se folosesc cu 
succes și în industria regiunii Bra
șov, îndeosebi în defectoscopie. Cer
cetătorii din cadrul laboratorului 
metalurgic de la Uzinele „Steagul 
Roșu", de exemplu, în colaborare cu 
specialiștii Institutului de fizică ato
mică, au studiat, cu ajutorul izoto
pilor radioactivi, calitatea arborilor- 
motor turnați din fontă cu grafit 
nodular și a unor piese din oțel. Pe 
aceeași cale se controlează calitatea 
sudării plăcuțelor din metal dur pe 
cuțitele de strung. Atît la turnătorie 
cît și în celelalte sectoare ale Uzinei

Fotoreportaj de I. Pleavă 
și M. Cioc.

Numeroase colecții de mărci poș
tale din țara noastră au fost prezen
tate în ultimele luni la expozițiile in
ternaționale din Finlanda, Iran, Ja
ponia, Italia, Praga, Izmir, Leipzig, 
Salonic, Poznan și Varșovia. Stan
durile romînești au lost cercetate de 
un mare număr de vizitatori.

Mult sînt apreciate mărcile noa
stre clasice. La licitațiile inter
naționale ținute de curînd la 
Londra, Paris și Hamburg, exem
plarele romînești au lost cel mai

lată-i și pe pictorii 
în fa|a șevaletului 

I nr. 1). Reglorul

piesa „Oameni și 
de Ștefan Berciu (i 
grafia nr.
spectacol). Este a patra pre
miera a tînărului teatru de 
amatori. Spectacolele au fost 
văzute pînă acum de peste 
40 000 de oameni ai mun
cii din raionul 23 August.

înființat acum 
pe lingă clubul uzi

nei a prezentat în premieră 
umbre" 

în foto- 
o scenă din

'63'. La cercul literar, elec
tricianul Ion Ghifulescu recită 
din versurile lui închinate e- 
roicelor lupte din februarie 
ale ceferiștilor și petroliștilor.

...Zi de zi vin la clubul 
sindicatului lucrătorilor din 
învăfămînf sute de învățători, 
profesori și membri ai fami
liilor lor. In holul clubulu'- 
s-a organizat o expoziție de 
pictură. La club funcționea
ză și numeroase cercuri și 
formații artistice : artă plasti
că, pian, aeromodele, foto, 
coruri de copii și adulți, tea
tru. Intrăm la cercul de ba
let. Fetițe între 4—6 ani în
vață primii pași ai dansului 
(fotografia nr. 2).

La Uzinele „Republica" — 
un eveniment deosebi. Tea
trul popular 
doi ani

bine cotate. Nu de mult, la Bruxelles 
au fost puse la licitație piese rare 
ale emisiunilor „cap de bour“, fă- 
cînd parte din colecția Burrus, cea 
mai mare din lume. Această licita
ție s-a bucurat de o mare atenție 
din partea celor mai cunoscute case 
filatelice din străinătate. „II Bollo- 
țtino Filatelica d’Italia“ relatează că 
aici „s-a dat o adevărată bătălie 
pentru achiziționarea splendidelor 
loturi «Romînia»,

Tăiată cu îndrăzneală în stîn- 
cile Bucegilor, Valea superioară 
a Ialomiței oferă locuri pitorești 
amatorilor de drumeție. Cheile 
Ialomiței, ale Tătarului și Zănoa- 
gei, peștera Ialomiței, Valea Ho- 
roabei, drumurile spre Babele, O- 
mul, Valea Strunga și Vîrful cu 
Dor sînt și iarna obiective de 
mare atracție. Desigur, nămeții 
impun folosirea schiurilor. Dar 
chiar și cei care abia s-au fa
miliarizat cu schiul se pot bucura 
de o excursie în Valea Ialomiței. 
Le vin în ajutor telefericul din
tre . cota 1 400 și Vîrful cu Dor și 
drumurile ușoare de aici spre ca
banele Peștera, Padina, Bolboci și 
Cheile Zănoagei. Ajunși în Va
lea Ialomiței, în imediata a- 
propiere a cabanelor, excursio
niștii au la dispoziție numeroase 
locuri de plimbare, ușor accesi
bile și pante plăcute pentru prac
ticarea schiului.

Cum oaspeții de iarnă ai Văii 
Ialomiței nu vor pierde ocazia să 
viziteze și cunoscuta peșteră să
pată în calcarele muntelui Bă- 
trîna — peștera Ialomiței — le 
semnalăm că în acest sezon 
apa are în peșteră un nivel scă
zut și că pot continua cercetarea 
și dincolo de „Galeria Apelor", 
punctul final al vizitelor obișnui
te. Turiștii vor ajunge într-o gro
tă cu frumoase concrețiuni (sta
lactite, stalagmite, perdele și per
le). Drumul nu este chiar ușor. Cu 
grijă se va pătrunde prin îngusta 
galerie a apelor, se va trece pes
te un mic lac și apoi, spre dreap
ta, se va urma o crăpătură în 
forma unei trepte. După cîțiva 
metri, galeria se mărește și în 
drum apare o cascadă de calcar, 
care trebuie urcată. Cîteva al
veole fac posibilă ascensiunea în 
grota cu concrețiuni. Aceasta, 
prin frumusețea ei, răsplătește 
eforturile vizitatorilor. Pentru a 
se putea cerceta bine locurile este 
recomandabil să avem lanterne, 
felinare sau altă sursă de lumină.

„Steagul Roșu“ continuă cercetările 
pentru depistarea defectelor în in
teriorul pieselor și pentru controlul 
laminatelor înainte ca acestea să fie 
supuse forjării. Tot cu ajutorul izo
topilor radioactivi, muncitorii Între
prinderii „Montaj conducte magis
trale" din Brașov controlează cali
tatea sudurii conductelor, iar la 
Complexul de industrializare a lem
nului de la Blaj și la Uzinele chimice 
din Rîșnov, se folosesc izotopi radio
activi la semnalizarea automată a 
nivelului lichidelor în recipienți 
închiși. (Agerpres)

Să facem o vizită într-una 
din după-amieze prin cîteva 
cluburi bucureșfene. Bună
oară, la Uzinele de mașini 
electrice, unde își desfășoa
ră activitatea cercuri de 
aeromodelism, de muzică, 
formații de teatru, dans, cor, 
două brigăzi artistice de a- 
gitafie. Participă la aceste 
cercuri peste 300 de artiști 
amatori. La stafia de radio
amplificare a uzinei se trans
mite un simpozion pe o te
mă educativă, înregistrat pe 
bandă de magnetofon, reali
zat la club. In sala cercului 
de muzică, orchestra de man
doline își îmbogățește reper
toriul cu melodia „Hora Bucu- 
reștiului'. 
amatori 
(fofoqrafi.
Ion Militaru și maistrul Con
stantin Negrea lucrează la 
noile lor pînze.

...La clubul Uzinelor „Gri- 
vifa Roșie" au venit sute de 
oameni. Formafiile artistice 
își pregătesc programul pe 
care îl vor prezenta la 16 
februarie. Corul repetă noua 
piesă corală „De-atunci, din 
'33' de compozitorul C. 
Pallade, iar brigada artistică 
de agita(ie — noul specta
col „Grivița ’33 — Grivifa

Pe scurt OIN TOATA ȚARA
CATALOG DE LACURI ȘI 

VOPSELE. Laboratorul central 
de cercetări pentru lacuri și cer
neluri aparținînd Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei a 
editat un catalog in care prezintă 
produsele industriei de lacuri și 
vopsele din tara noastră. Lucra
rea, care vine în ajutorul munci
torilor și tehnicienilor, înfățișea
ză, totodată, metodele de folosire 
a acestor produse și indică unele 
măsuri privind tehnica securității 
muncii.

FILME DE EDUCAȚIE SANI
TARĂ. — In ultimele șase luni, 
în comunele regiunii Maramureș 
au fost prezentate de caravana 
cinematografică 140 de filme cu 
caracter educativ sanitar. Filme
le au fost însoțite de conferințe 
pe diferite teme medicale, pe 
care le-au ținut medici din cir
cumscripțiile sanitare. Totodată, 
Comitetul regional Maramureș al 
Crucii Roșii a difuzat în între
prinderi și instituții discuri pe 
care sînt imprimate conferințe 
medicale și care se transmit în 
cadrul emisiunilor stațiilor de 
radioficare.

CONFERINȚE PE TEME GOS
PODĂREȘTI. — Casa regională 
a creației -populare în colaborare 
cu Comitetul orășenesc ai fe
meilor Oradea a inițiat un ciclu 
de conferințe pe tema „Cum să 
ne amenajăm locuința, cum să 
ne îmbrăcăm practic și frumos“. 
Expunerile sînt însoțite de pro
iecții de diafilme și de alte ma
teriale intuitive. S-a ținut prima 
conferință despre „Amenajarea 
ingenioasă și cu gust a interio
rului locuinței".

COLETÄRIE PRIN „PALETI- 
ZARE‘. începînd din acest an, în 
stațiile de cale ferată București— 
Basarab, 16 Februarie 1933, Timi
șoara. Cluj, Oradea și Brașov se 
aplică o nouă metodă de manipu
lare a coletelor. Acest sistem, 
care a primit denumirea de „pa- 
letizare", constă în așezarea cole- I. 
telor pe platforme din lemn, sau 
în lăzi cu Cadru metalic și pereți 
din plase de sîrmă. In acest fel 
condițiile de manipulare a colete
lor se îmbunătățesc, iar cheltuie
lile scad simțitor. Noul sistem va 
fi extins și în alte stații.

— Tovarășe, de co nu răspunzi cuviincios ?
— Alături !!!

(Agerpies)

Maică, dacă nu ajungi sus, poți să te sprijini de mine...
(Desene de RIK AUERBACH)

Aspecte noi ale
împotriva

luptei
cancerului

In întreaga lume se duce o luptă 
susținută împotriva belii canceroa
se. Cercetările asidue din spitale, 
clinici institute au determinat pro
grese reale în combaterea ei, desco
perirea de metode noi, de mare 
perspectivă.

Oamenii de știință consideră as
tăzi că boala canceroasă poate fi 
provocată îndeosebi de trei catego
rii de factori : biologici — virusuri, 
fragmente de tumori, celule tumo
rale sau extracte din ele ’• chimici — 
diferite substanțe cancerigene și fi
zici — radiațiile ionizante.

Acești factori pot determina apa
riția în organism a unei tumori, a- 
dică a unui grup de celule care sca
pă parțial de sub controlul sisteme
lor ce dirijează creșterea întregului 
organism și care urmează apoi o 
dezvoltare relativ străină de restul 
organismului. Spre deosebire de or
ganele corpului ce se dezvoltă pînă 
la o anumită limită la care se o- 
presc, tumorile au o creștere prac
tic nelimitată. Totodată tumorile, și 
anume cele maligne, distrug prin 
contactul lor direct țesuturile și ce
lulele normale.

In laborator, cercetătorii au reu
șit, cu oricare dintre factorii de mai 
sus, să provoace artificial cancerul 
la animale — îndeosebi la șoareci, 
șobolani și hîrciogi. Din tumorile a- 
cestor animale de experiență a pu
tut fi izolat și purificat un număr 
din ce în ce mai mare de virusuri. 
Inoculate la alte animale, virusurile 
au produs iarăși tumori. '

La om. deși în numeroase cazuri 
originea chimică sau radioactivă a 
cancerului a putut fi stabilită cu 
certitudine, nu s-a putut, descoperi 
încă originea lui virotică. Pînă în 
prezent au dat greș încercările de 
a se extrage virusuri din tumorile 
umane. Doar în unele cazuri izo
late s-au obținut anumite re
zultate, deocamdată insuficient de 
sigure. Se pare însă că, în anumite 
condiții, indiferent de cauza primi
tivă a cancerului, unele virusuri cu 
tsiață latentă în organism ar putea

Conf. univ. dr. O. COSTÄCHEL 
directorul Institutului oncologic

să devină virulente, de exemplu 
sub influența unor radiații, multi- 
plicîndu-se și provocînd canceriza- 
rea. Este — după acad. Șt. S. Nico
lau, prof. L. A. Zilber, membru al 
Academiei de Științe Medicale din 
U.R.S.S., și alții — așa numitul pro
ces de cancerizare secundară sau 
indirectă.

Roiul acizilor nucleici
Știința medicală modernă abor 

dează problema cancerului la nive
lul molecular. Se știe că virusurile 
au în componență un element esen
țial și anume, acizii nucleici. Aceș
tia sînt de două feluri : acidul des- 
oxiribonucleic (ADN) și acidul ribo
nucleic (ARN). Primul se află nu
mai în nucleul celulelor și pare să 
aibă un rol important în transmite
rea caracterelor ereditare d® la or
ganism la organism, de la celulă la 
celulă. Cel de-al doilea se află în 
cantități mai mici în nucleu și mai 
mari în protoplasma celulei, avînd 
un rol important în sinteza protei
nelor specifice organismului și ce
lulei respective. Această sinteză se 
efectuează în anumiți corpusculi din 
protoplasmă (ribosomii) de către un 
anumit tip de ARN (așa-zisul ARN 
de informație), pe baza „informa
ției" care provine de la ADN și care 
este transmisă prin intermediul 
ARN din nucleu. Se consideră că, în 
cazul cancerului, „informația“ asu
pra structurii ereditare a proteinei 
normale este alterată și transmisă 
în această stare de la ADN-ul din 
nucleu la ARN-ul de informație din 
ribosomi. Acest lucru a putut fi de
monstrat experimental, reprodueîn- 
du-se cancerul prin inocularea la a- 
nimale a unor acizi nucleici purifi
cați, extrași din tumorile altor ani
male.

Unii oameni de știință neagă însă
în laboratorul dc rad!

posibilitatea transmiterii cancerului 
numai prin acizii nucleici, afirmînd 
că procedeele actuale de purificare 
nu ar fi gestul de eficiente. Ei afir
mă că acizii nucleici, pentru a pu
tea exercita o acțiune biologică, tre
buie să aibă în jurul lor și o porțiune 
de proteină. Acizii nucleici nu pot 
fi despărțiți de această proteină fără 
a se compromite grav structura șl 
funcția lor.

Este interesant următorul fapt : 
Cu ajutorul celulelor tumorale și al 
acizilor nucleici extrași din ele s-au 
putut reproduce tumorile din care 
provin. Ele nu au putut fi reprodu
se însă niciodată dacă s-au utilizat
fragmente intermediare între celule 
și acizi nucleici. Fenomenul se ex-

plică prin aceea că în celulele des
compuse activitatea fermenților in- 
tracelulari se intensifică foarte mult, 
mai ales dacă fragmentele sînt ex
puse la aer, așa îneît se distrug aci
zii nucleici, aceștia pierzîndu-și ca
racterul lor specific și capacitatea 
de reproducere.

Chimiolerapîa 
și imunoierapia

Se consideră că substanțele chi
mice (citostatice) folosite în trata
mentul cancerului sînt active doar 
cînd își exercită influența lor asu
pra acizilor nucleici. Uneori, ele 
modifică funcționarea acidului nu
cleic alterat, alteori distrug chiar 
întreaga moleculă proteică atinsă.

Studiul amănunțit al mecanisme
lor de sinteză a acizilor nucleici a 
arătat că administrarea, chiar în 
cantități foarte mici, a unor sub
stanțe avînd structuri asemănătoare 
cu acestea împiedică sinteza acizi
lor nucleici în celulele tumorale, u- 
neori pînă la distrugerea completă 
a tumorii. în cercetările lor, oamenii 

îoizotopl al Institutului oncologic — București.
(Foto : V. Emil)

de știință caută să descopere sub
stanțe cu o electivitate cît mai mare 
pentru a menaja pe cît posibil a- 
cizii nucleici din țesuturile necan- 
ceroase.

In tratamentul cancerului se re
curge și la substanțe denumite anti- 
metaboliți, ca unele ce se opun sin
tezei unor produși care participă la 
procesele metabolice. Unii antime- 
taboliți atacă cu precădere tumorile 
și mai puțin țesuturile netumorale. 
Administrate cu grijă, ei pot con
tribui la prelungirea vieții bolnavi
lor, în special în cazul leucemiilor 
acute. S-au descoperit antimetabo- 
liți care, în anumite combinații, îm
piedică cu electivitate sinteza acizi
lor nucleici la nivelul tumorii, pre
cum și antimetaboliți care împiedi
că numai sinteza ADN, indispensa
bil pentru înmulțirea celulelor.

In prezent se lucrează la sinteza 
unor substanțe cu ajutorul cărora 
să se poată provoca înmulțirea si
multană a unui număr cît mai mare 
de celule tumorale. Cunoscîndu-se 
ora acestei înmulțiri, s-ar putea in
hiba, cu cîtva timp înainte, sinteza 
acidului desoxiribonucleic și deci în

mulțirea celulelor 
tumorale. Astfel 
s-ar putea opri 
dezvoltarea unor 
tumori și realiza 
chiar distrugerea 
lor.

O altă posibili
tate de combatere 
a cancerului o o- 
feră și faptul că, 
spre deosebire de 
celulele canceroa
se, cele necance- 
roase dispun în 
organism de mai 
multe căi de sin
teză a acidului 
desoxiribonucleic 

și a precursorilor 
săi, așa îneît ele 
nu suferă prea 
mult dacă se în
chide una din a- 
ceste căi. Astfel, 
cu ajutorul unor 
antimetaboliți ca 
„6-azauracilul” și 
„5-fluorodeoxiuri- 

dina“ poate fi 
împiedicată acțiu
nea unui ferment 
celular, suprimîn- 
du-se princip?” 

cale utilizată de celula cance
roasă pentru sintetizarea acidului ei 
desoxiribonucleic. A urmat însă con
statarea că, deși la început celulele 
canceroase suferă într-adevăr din 
cauza suprimării acestei căi, pînă la 
urmă ele se adaptează la noile con
diții, sporind cantitatea și intensifi
când activitatea fermentului respec
tiv. De asemenea, s-a stabilit că sis
temul nervos este destul de sensibil 
Ia unele din aceste substanțe. Uneori 
s-au obținut însă rezultate însemna
te prin administrarea sub protecția 
grefei de măduvă osoasă, de mari 
cantități de substanțe citostatice di
rect în artera nutritivă a regiunii 
tumorale.

Studiul acizilor nucleici, al sub
stanțelor chimice care pot opri dez
voltarea acizilor nucleici din celu
lele tumorale fără a ataca și pe 
cele netumorale prezintă deci o 
mare însemnătate teoretică și des
chide reale perspective în combate
rea cancerului.

S-a constatat, de asemenea, că în 
unele cazuri evoluția bolii canceroa
se este strîns legată de starea hor
monală a bolnavului. Aceste can- 
cere „hormonal dependente“ pot fi 
tratate cu succes prin administrarea 
unor doze mari de hormoni, hormo- 
noterapia reprezentînd astăzi o im
portantă metodă ajutătoare în tra
tamentul cancerului.

Altă ramură nouă, imunoterapia 
cancerului, tinde să lămurească de 
ce organismul, care de obicei distru
ge și elimină orice proteină străină 
introdusă în el, „tolerează" țesutul 
canceros. Cercetările efectuate în a- 
ceastă direcție deschid ■ perspectiva 
creării unui vaccin pentru profilaxia 
și tratamentul cancerului.

Pînă atunci, metodele clasice pen
tru tratamentul cancerului — chi
rurgia și radioterapia — își păstrea
ză întreaga lor valabilitate terapeu
tică, putînd da procente foarte mari 
de vindecări (chiar pînă aproape de 
sută la sută) în cazurile diagnosti
cate la timp. Intre timp metodele noi 
fac progrese rapide, fiind aplicate u- 
neori cu rezultate bune în cazuri 
avansate.

Studiul metabolismului ferm^-'e' 
lor (enzimelor) a arătat că cance- 
lași țesut sau organ, orltatea ști- 
roasă răspunde la, -din organism 
mulilor texcitațjVeâ funcției speci- 
nu r*in decjgfé normale, ci prin 

.F/ul’tlpu<-afea ei. Astfel se e^Ucă 
de ce, în general, m organismul

canceros, orice proces de excitație 
— între acestea numărîndu-se cu
rele heliomarine, balneare, minerale 
etc. — duc la accelerarea ritmului 
de multiplicare a tumorii. Această 
constatare are o mare însemnătate . 
practică, curele menționate fiind ■ 
deci contraindicate.

; I

Cancerul și geografia •
In etiologia cancerului mai există 

un factor important, dar încă insu
ficient studiat. S-a constatat, de pil
dă, că în diferite regiuni ale glo
bului pămîntesc apar cu precădere 
anumite forme ale cancerului, loca
lizate la anumite organe. Localiza
rea bolii are o mare însemnătate, 
deoarece gravitatea ei este foarte 
diferită după locul în care apare. 
Spre deosebire de cancerul tubului 
digestiv și al plămînului, care sînt 
localizări mai grave (deși se vinde
că dacă sînt operate în stadii pre
coce), cancerul pielii, al uterului, 
buzelor, limbii etc. au de obicei o 
evoluție locală (nu dau metastaze în 
afara regiunii în care au apărut). 
Acestea reprezintă cazuri mult mai 
ușoare, vindecabile aproape în tota
litatea lor, dacă sînt tratate în sta
dii incipiente. Sub acest aspect sînt 
de mare însemnătate cercetările de 
patologie geografică inițiate recent 
de Organizația Mondială a Sănătății, 
care ar putea determina prevenirea 
unor localizări mai răspîndite ale 
cancerului.

Cel de-al VIII-lea Congres inte- 
țîonal o'e oncologie care a avut d 
iulie 1962 la Moscova, cu 
rea a 5 000 oameni de ștrțȚ ^e 
de țări a prilejuit, pese?, *2ate 
un rodnic schimb de aU1. 
comunicare a pȚogarea 11,,^ra" 
în ultimul timp* a c°rj'ibuît 
canceroase, în çjcirea colorării 
tamentul ei. țiîice care lUă în 
de asemenezmpotriva cancUiw 
între forț/erspectivele une nm 

r=ÿf dat « âțStorl-
mat Starea bolii întadiice prWnd dep starea do 
pre^e wïcombZa <„ in- 

S*®,1“ StelToW

belii, ci Și de prevenire a ei.
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Jtodnice realizări în știință
— Un

din

de avioane destinate agri-

cîteva zeci de mii de

seamă au obținut și 
pildă, în prepararea

George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La plecarea delegației au fost de 
față tov. Mircea Malița, adjunct al articol al acad. M. Keldîș, președintele Academiei 

de Științe a U.R.S.S., apărut în
1962, subliniază M. Keldîș 
amplu articol consacrat

„XZ-37“. Acesta

sjik* : .<. "a s- .. ÂiB

rFHg| B jh ” ii
Vi
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La Institutul meteorologic din București. In sala teleimprimatoarelor 
Ce alcătuiește harta sinoptică pentru următoarele 24 de ore.

(Foto : R. Costin)

Informații
• Ministrul comerțului exterior al 

R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, pre
ședintele Comisiei Economice pentru 
Europa a O.N.U. a plecat la 8 fe
bruarie la Geneva pentru consultări 
la sediul european al O.N.U., privind 
organizarea sesiunii a XVIII-a a 
C-E.E. din acest an.

O Pînă la 21 februarie, la Galeriile 
Fondului Plastic, din Calea Victoriei 132, 
artistul plastic Nicolae Săftoiu expune un 
număr de 30 de desene inspirate din o- 
pera marelui scriitor Mihail Sadoveanu. 
In cadrul ciclului „Nicoară 
artistul a realizat 8 lucrări, 
„Nuvele și povestiri” — 10 lucrări, alte 
cîteva lucrări din ciclul „Povestiri de 
război” etc.

© Astă seară, la ora 20, sala Palatu
lui Republicii Populare Romîne va găz
dui primul spectacol al formației muzi
cale „Los Plateados de Mexico”, care 
întreprinde un turneu in tara noastră în 
cadrul căruia prezintă un bogat reper
toriu de muzică sud-americană. Forma
ția amintită va mai susține concerte 
extraordinare și în zilele de 10, 14, 15, 
16, 17, 18 si 19 februarie, tot în sala 
Palatului R.P. Romîne.

Potcoavă" 
din ciclul

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la Conferința Comitetului celor 18 state

Vineri a plecat spre Geneva de
legația Republicii Populare Romîne 
la Conferința Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care ur
mează să-și redeschidă lucrările la ministrului afacerilor externe, pre- 
12 februarie. cum și funcționari superiori

Delegația este condusă de tov. M.A.E.

Sesiunea științifică a Consiliului central 
al Asociației juriștilor din R. P. Romînă

Vineri dimineața în aula Facultă
ții de științe juridice din Capitală au 
început lucrările sesiunii de comu
nicări și referate științifice a Consi
liului central al Asociației juriștilor 
din R. P. Romînă.

Tovarășul Stelian Nițulescu, pre
ședintele Asociației juriștilor din 
R. P. Romînă, deschizînd lucrările 
sesiunii a arătat însemnătatea aces- dreptului nostru“ 
teia în lumina sarcinilor actuale pe 
care le are asociația în dezvoltarea 
și promovarea dreptului socialist, în 
ridicarea nivelului ideologic și pro-

fesional al membrilor săi. Totodată 
a subliniat importanța activității 
asociației pe tărîmul popularizării 
în masele de oameni ai muncii a le
gilor R. P. Romîne.

In continuare în ședința plenară a 
sesiunii au fost prezentate referate
le „Rolul conducător al partidului 
în crearea și dezvoltarea statului și 

și „Principalele
sarcini ale juriștilor în lumina lucră
rilor și documentelor Congresului al 
III-lea al P.M.R.“. In cursul după- 
amiezii, în cadrul secțiilor științifice, 
au fost dezbătute 5 referate științifi
ce urmate de coreferate, discuții și 
concluzii. Lucrările sesiunii continuă 
în zilele de 9 și 10 februarie.

(Agerpres)

La Universitatea din București

Rezukate bune la sesiunea de examene

Anul 
intr-un 
succeselor obținute de știința so
vietică în anul trecut, a fost mar
cat prin noi succese de seamă. 
După ce relevă realizările remar
cabile ale oamenilor de știință so
vietici în cucerirea Cosmosului, 
prin lansarea navelor „Vostok-3“, 
„Vostok-4” și a stației interplane
tare „Marte-1“, autorul arată că au 
fost obținute mari succese și în 
domeniul radiocomunicațiilor cos
mice. Pentru prima oară a fost 
cercetată prin radiolocație planeta 
Mercur și s-a repetat cercetarea 
prin radiolocație a planetei Venus.

Dintre problemele științei tre
buie relevat succesul înregistrat 
în teoria interacțiunilor tari ale 
particulelor elementare la mari 
energii; Rezultatele obținute au 
primit o înaltă apreciere din partea 
specialiștilor din alte țări.

In continuarea articolului. 
Keldîș subliniază că oamenii 
știință au adus o contribuție 
semnată la dezvoltarea teoriei și 
tehnicii dispozitivelor semiconduc
toare. Institutul de fizică tehnică, 
de pildă, în colaborare cu specia-

M. 
de 
în-

„Pravda" —
liști din industrie, a realizat puter
nice redresoare cu siliciu. Aplicații 
tot mai largi cunosc cercetările 
teoretice ale fizicienilor în dome
niul electronicii Cuantice. Au fost 
elaborate generatoare care emit un 
fascicul de raze cu ajutorul căruia, 
într-o fracțiune de secundă, pot fi 
produse găuri superfine în mate- 
riale de orice duritate.

Pe baza realizărilor în domeniul 
aliajelor supraconductoare, cu 
cîmpuri magnetice critice ridicate, 
au fost creați electromagneți cu 
supraconductori pentru obținerea 
unor puternice cîmpuri magnetice 
constante, de ' 
oerstezi.

Succese de 
chimiștii, de _ 
unui valoros polimer — polipropi- 
lena — din care se obțin fibre re
zistente și călduroase, țevi și alte 
produse. în elaborarea unor me
tode de îmbunătățire a proprietă
ților unor materiale de construcții.

Articolul relevă realizările de 
seamă ale oamenilor de știință so
vietici și în alte domenii ca : fizica 
corpului solid, medicină, agri
cultură etc.

Un nou tip de avion 
pentru agricultură

De curînd, agricultura ceho
slovacă a fost înzestrată cu un nou 
tip de avion — 
este cu mult superior celorlalte 
tipuri 
culturii, mai grele și mai costisitoa
re — anunță agenția Ceteka.

Noul avion nu necesita un spațiu 
special amenajat pentru decolare. 
In afara aparatelor obișnuite de 
navigație, el este înzestrat cu un 
altimetru pentru înălțimi mici și 
cu un aparat pentru măsurarea vi
rajelor.

Viteza avionului este de 100—120 
km pe oră, iar capacitatea de 500 
kg încărcătură utilă.

La Universitatea din București, ca 
și în celelalte centre universitare din 
țară, s-a încheiat prima sesiune de 
examene din acest an.

Referindu-se la rezultatele acestei 
prime etape a anului universitar, 
prof. univ. Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, a decla
rat unui redactor al Agenției Ro
mîne de Presă — Agerpres :

Actuala sesiune reprezintă un pro
gres față de cea din anul precedent, 
în primul rînd în ceea ce privește 
prezența studenților la examene. 
Participarea studenților universi
tății bucureștene a fost la această 
sesiune de aproape 95 la sută. Și în 
legătură cu promovarea examenelor 
cifrele sînt edificatoare : în această 
sesiune au fost promovați 94,6 la 
sută dintre studenții care s-au nre-

zentat, față de 91,8 la sută în sesiu
nea din anul trecut. îmbucurător 
este, de asemenea, faptul că pe u- 
niversitate numărul studenților cu 
note bune și foarte bune a crescut 
de la 77,4 la sută la aproape 81 la 
sută.

Fără îndoială că toate aceste re
zultate se datoresc îmbunătățirii 
permanente a procesului de învăță- 
mînt. condițiilor materiale tot mai 
bune create de partid și guvern. Pe 
lîngă cursurile și manualele pe care 
le-au avut la dispoziție într-un nu
măr mai mare decît în ceilalți ani, 
studenții s^au bucurat de sprijinul 
sistematic al cadrelor didactice în 
tot timpul semestrului. Un sprijin 
prețios l-au primit studenții din par
tea organizațiilor U.T.M. și Uniunii 
Asociațiilor Studenților.
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Clz prilejul aniversării 
Armatei Populare Coreene

Vineri seara Giăn Du Hoan, amba
sadorul R. P. D. Coreene în R. P. Ro
mînă a oferit o recepție cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a Arma
tei Populare Coreene.

Au participat general 
Tutoveanu, adjunct al 
forțelor armate, general 
Dincă, șeful Direcției 
Politice a Armatei, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri ai forțelor 
noastre armate.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și atașați militari.

Au fost prezentate filme documen
tare realizate de studiourile cinema
tografice coreene. (Agerpres)

colonel Ion 
ministrului 
maior Ion 
Superioare

Seară culturală italiană

Centrala hidroelectrică pe rîul Sola
La Tresna, în apropiere de 

Zywiec (voievodatul Cracoviei), s-au 
încheiat lucrările primei etape de 
construcție a unui nou baraj pe rîul 
Sola — anunță agenția P.A.P. Apele 
rîului au început să curgă prin 
noua albie. In același timp se 
lucrează în vederea construirii 
unui mare rezervor de apă pe rîul 
Sola. Rezervorul se va întinde pe 
mai mulți kilometri între baraj și 
localitatea Zywiec. Alături de baraj 
se construiește o centrală hidro
electrică. a cărei putere va fi de 
21 000 kW. In decurs de un an, a-

ceasta hidrocentrală va putea 
furniza țării aproximativ 30 milioa
ne kWh de energie electrică.

Construcția barajului și a rezer
vorului de apă va fi terminată 
anul 1964.

in

Fiecare al șaselea 
locuitor învață

învățămîntul de toate gradele se 
dezvoltă cu succes în R. P. Mongo
lă. In anul școlar 1962—1963 numă
rul studenților din învățămîntul 
superior a crescut cu 17,6 la sută 
față de anul precedent, numărul 
elevilor în școlile medii tehnice a 
crescut cu 11,8 la sută, iar al ele
vilor din școlile de cultură genera
lă — cu 7,8 la sută.

Fiecare al șaselea locuitor al 
Mongoliei învață în prezent. Anul 
trecut, numărul absolvenților insti
tutelor de învățământ superior a 
fost cu 12 la sută mai mare, al 
școlilor medii de specialitate — cu 
15,3 la sută, iar al școlilor medii 
de cultură generală — cu 17 la sută 
mai mare decît în anul 1961.

MOSCOVA (prin telefon). — De
sigur că multi dintre cei care ci
tesc aceste-miduri^au avut “posi
bilitatea să urmărească vineri 
seara la televizor întîlhiréa de 
hochei dintre echipele reprezen
tative ale U.R.S.S. și S.U.A. Aces
te întîlniri devenite tradiționale 
au dat pînă acum cîștig de cauză 
hocheiștilor . sovietici, care s-au 
dovedit superiori colegilor lor a- 
mericani.

Intîlnirea de la Palatul Sportu
rilor din Moscova s-a desfășurat 
sub semnul superiorității eviden
te a hocheiștilor sovietici. Scorul 
vorbește de la sine : 12—0 (4—0; 
4—0 ; 4—0). Această „simetrie“ a 
golurilor au asigurat-o Boris Ma-

Almetov șiiorov, Paramonov, 
alții.

Echipa sovietică 
mult avînt. Tripleta 
tak" — foarte apreciată șl iubită 
în Uniunea Sovietică — s-a între
cut pe sine. Frații (gemeni) Boris 
și Evghenii Maiorov și Veaceslav 
Starșinov au depășit tot timpul a- 
părarea americană, fiind foarte 
eficaci.

în persoana portarului Charles 
Dreascall, echipa Statelor Unite a 
avut pe cel mai bun jucător. Pu
blicul din Moscova, foarte obiec
tiv, a răsplătit cu vil aplauze 
promptitudinea și voința lui de 
luptă.

a Jucat -cu- 
de la „Spar-

AL. STARK

Echipa feminină de baschet 
Rapîd-București victorioasă 

în meciul 
cu Partizan-Novi Sad

Echipa feminină de baschet Par- 
tizan-Novi Sad (Iugoslavia) și-a 
început turneul în țara noastră 
întîlnind aseară în sala Floreasca 
echipa Rapid-București. Baschet
balistele bucureștene au obținut 
victoria cu scorul de 63-46 (29-16).

Astăzi, de la orele 19,30, în sala 
Giulești, Partizan joacă cu selec
ționata de tineret a Capitalei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din ziua de 8 

februarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
6, 28, 22, 7, 39, 55, 3, 23, 74, 52. 

Premiul special A : 52, 6, 7. Premiul 
special B : 23, 28, 3. Premiul special C : 
39, 74, 22.

Fond de premii : 715 951 lei.

La Casa Universitarilor din Ca
pitală a avut loc vineri după-amiază 
o seară culturală italiană, organizată 
de Institutul romîn pentru relații
le culturale cu străinătatea și Uniu
nea artiștilor plastici.

Au participat Alexandru Buican și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți ai 
I.R.R.C.S., artiștii poporului Ion Ja
lea, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, Boris Caragea, președintele 
Consiliului Artelor Plastice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului In- 
vățămîntului, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă și alți membri al legației.

Pictorul Jules Perahim. maestru 
emerit al artei, a conferențiat des
pre „Unele aspecte ale artei plasti
ce italiene contemporane“. Conferin
ța a fost urmată de proiecții.

In încheiere s-a prezentat un 
program alcătuit din canțonete și 
serenade italiene interpretate de 
Magda Ianculescu șl Valentin Teo- 
dorian, artiști emeriți, Dan Iordă- 
chescu și Ion Stoian. (Agerpres)

Cercetări în domeniul 
metalelor

Institutul de cercetări în dome
niul metalelor din Budapesta stu
diază de zece ani posibilitățile uti
lizării mai raționale a bogățiilor 
de bauxită ale Ungariei. Anul tre
cut această etapă a cercetărilor a 
fost încheiată cu succes, elaborîn- 
du-se trei procedee care permit ex
tragerea simultană din bauxită a 
aluminiului și fierului.

Un alt rezultat important obținut 
de colaboratorii institutului este 
legat de elaborarea unor aliaje de 
aluminiu care pot fi sudate.

I

Fabrica de ciment de lingă Devnla (R. P. Bulgaria)

Colaborare pentru vaioriiiearea regiunilor 
de dincolo de cercul polar

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Propunerea celor 10 deputați fin
landezi reprezentînd Uniunea de
mocrată a poporului finlandez, 
Partidul social democrat din Fin
landa și Uniunea agrară 
landa, care au manifestat 
în stabilirea colaborării 
Norvegiei și Finlandei cu
Sovietică pentru valorificarea

din Fin- 
inițiativă 

Suediei, 
Uniunea

O NOUĂ EXPERIENȚĂ A
ÎN ITALIA OCEANOGRAFULUI COUSTEAU

In localitatea Marino de lingă Roma

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

Un nou gol în poarta echipei S.U.A. (Fotografie realizată de 
ecranul televizorului de M. Andreescu).

pe

MeciuriJe de baschet de la Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii“).— Joi 

seara s-au desfășurat în sala Armatei 
din Cluj două interesante partide de 
baschet în cadrul categoriei A. In 
prima partidă. Voinja Tg. Mureș fe
minin a învins formația Șființa—Cluj cu 
scorul de 52-50. In continuare, s-au 
întîlni» echipele Steaua București ți 
Știinja Cluj (masculin). Militarii au fă-

feh- 
sco- 
fost

cui uz de toate cunoștințele lor 
nice, întrecînd formajia locală cu 
rul de 89—74. Cei mai buni au 
Niculescu, Nosievici, Fodor de la mi
litari. De la Știința, singurul care a 
jucat la valoarea sa a fost Demian. 
La ambele partide de baschet au 
participat aproape 2 000 de spec
tatori.

a 
fost descoperit un templu subteran al 
divinității iraniene Mithra, împodobit cu 
o frescă foarte bine conservată.

Această descoperire a făcut-o un culti
vator de vifă de vie italian care tocmai 
dărîmase un zid pentru a-și lărgi pivnița.

Cultul Mithrei a fost introdus la Roma 
de prizonieri aduși din Sicilia pe la în
ceputul erei noastre.

muntelui Aniui, din peninsula Ciu- 
kotka. Vulcanul activ de aici va fi 
folosit în scopul producerii de e- 
nergie electrică. Unul dintre nume
roșii vulcani din Kamciatka a și 
fost „adaptat” și s-a început con
strucția unei centrale electrice ex
perimentale interraionale cu o pu
tere de 5000 kW. In prezent se 
lucrează la proiectarea unei
centrale electrice de acest fel, dar 
cu o putere mai mare.

comun a regiunilor de dincolo de 
cercul polar va fi discutată la a- 
propiata sesiune a Consiliului nor
dic, de la Oslo, între 16 și 22 fe
bruarie, cu participarea reprezen
tanților parlamentelor, precum și 
a primilor miniștri și a altor membri 
ai guvernelor statelor nord-euro- 
pene.

Șeful guvernului Finlandei, A. 
Karialainen, referindu-se la iniția
tiva deputaților parlamentului fin
landez, a declarat, după cum sub
liniază ziarul „Aftonbladet”, că 
„este necesară o atitudine pozitivă 
față de o asemenea colaborare în
tre popoarele vecine pentru a se 
acționa în vederea dezvoltării re
giunilor de 
polar”.

In legătură 
„Aftonbladet” 
menea, despre
primului ministru al Norvegiei, E. 
Gerhardsen, în această problemă. 
Acest lucru îl dovedește cuvîntarea 
sa din vara anului trecut, rostită 
în orașul suedez Kiruna, unde a 
expus ideea stabilirii colaborării 
dintre U.R.S.S. și țările nordice în 
regiunile de dincolo de cercul polar.

dincolo de cercul

VALORIFICAREA RESURSELOR

DE ENERGIE ALE VULCANILOR

Infruntînd mari greutăți, un 
grup de oameni de știință sovie
tici a cercetat nu de mult culmea

( Urmare din pag. I-a)

ta/e — cameră, lăsîndu-se pentru sus
ținere piloni de minereu.

— Se pierde prea mult minereu, a 
spus într-o ședință de partid tînărul 
inginer. $1 a propus chiar atunci une
le îmbunătățiri 
tracție.

Totul trebuia 
ganizația de partid l-a sfătuit 
pregătească un proiect bine d 
meritat pe care să-l susțină în fața 
specialiștilor. După un an, el a elabo
rat și a experimentat cu succes o nouă 
metodă de extraefie la această mină. 
Proiectul a fost apreciat de specialiști. 
Noua metodă s-a generalizat apoi în 
întreaga mină. Pilonii de minereu au 
dispărut din abataje. In focul lor, prin 
exploatarea în Ușii înclinate a zăcă- 
mîntului se folosește o mică cantitate 
de lemn de mină, ce se recuperează 
apoi aproape în întregime.

Preocuparea tînărului inginer pen
tru problemele producției i-a atras

ale procesului de ex-

insă bine gîndit. Or-
.................. I să 

docu-

prețuirea colectivului. De curînd, el 
a fost promovat în munca de inginet 
șef adjunct al exploatării. Care sînt 
preocupările lui actuale ? lată cîteva 
probleme înscrise pe agenda lui șl în 
planul tehnic al exploatării :

— darea în folosință a noii stații 
de compresoare Ia mina „9 Mai“ >

— extinderea mecanizării lucrări
lor la orizontul 970 ;

— mărirea capacității de transport 
a funicularului de la cota 1 300.

Pe scurt despre întrecere
Întrecerea a pornit în abatajele 

Băii Borșei din primele zile ale anu
lui. Ea se desfășoară pe un front larg, 
cuprinzînd mii de oameni. La baza 
întrecerii stă îndeplinirea angajamen
telor luate la începutul anului, lată 
cîteva fapte din întrecere.

Minerul Vasile Danci s-a angajat 
să dea cu brigada lui în acest an 200 
de tone de minereu peste plan. De la 
1 ianuarie a dat însă zilnic în plus 
cile o tonă. Augustin Mureșan și bri-

gada sa au depășit viteza de înain
tare planificată pe luna ianuarie cu 
11 metri. Echipa de electricieni a lui 
Sever Ramașca a terminat cu 
zile mai devreme electrificarea unei 
noi galerii principale. Alte trei loco
motive electrice au fost puse In func
țiune.

La școala de calificare Învață după 
cele șase ore de șut peste 120 de oa
meni șf cam tot atîțla îșl ridică califi
carea la locul de muncă.

Seara, la Baia Borșa se aprind dea
supra exploatării miniere patru stele 
roșii. Ele ilustrează mersul întrecerii. 
Fiecare stea reprezintă un sector de 
activitate al exploatării — cele două 
mine „Toroioaga“ și „9 Mai“, uzina 
de preparare a minereului șl sectorul 
de construcții miniere. Cînd una din 
stele nu se aprinde însemnează că sec
torul căruia îi aparține steaua a ră
mas în urmă cu angajamentul. Și ca 
întotdeauna de la începutul acestui 
an, și în seara cînd am plecat din 
Baia Borșa toate cele patru stele ar
deau.

șase

noi

După succesul experienței cu lo
cuința submarină, așa-numita „casă 
Diogene“, cunoscutul oceanograf 
francez J. Cousteau a anunțat o 
nouă experiență : 10 scafandri vor 
rămîne timp de două luni la o adîn- 
cime de 2000 m.

Trei locuințe submarine tip „Dio
gene' vor găzdui pe cel 10 cerce
tători. Experiența va avea loc în a 
doua jumătate a lunii februarie.

„Sunday Times" despre spionajul comercial
LONDRA 8 (Agerpres).— 

într-un articol despre folo
sirea 
boiul 
mele 
naiul 
mes' 
obținute prin piraterie au 
devenit din ce în ce mai 
tentante. In Europa occiden
tală există cîteva firme pro
ducătoare de medicamente 
care n-ar putea exista dacă 
n-ar beneficia fără plată de 
rezultatele cercetărilor a- 
mericane. Industria brifani-

spionajului în ,,răz- 
comercial' dintre fir- 
capitaliste, săptămî- 

britanic „Sunday Ti- 
scrie : „Cîștigurile

ge s-au furai planurile 
pentru realizarea unui sis
tem de televiziune in cu
lori.

Legea cererii și a ofer
tei a transformat spionajul 
industrial intr-o profesie 
înfloritoare și bănoasă. De
canul spionilor industriali 
americani, Ulmont Cum
ming, în vîrstă de 65 de 

^ri=ijjiiwr ....... ani' sa că dacă i se
predat ''directorului dau banii ?• timPul nece-

că nu este nici ea scutită 
de spionaj. De la societa
tea „Almco Supersheen 
Ltd', din apropiere de 
Hitchin, s-au furat liste în 
greutate de 200 kg, confi- 
nînd numele clienfilor și 
rapoarte confidențiale din 
partea reprezentanților co
merciali, La Letchworth un 
proiectant a recunoscut că 
a furat planuri, documente 
și lista clienfilor pe care 
le-a 
unei firme rivale. De la «ar nu există secret pe care 
un laborator din Cambrid- să nu-l poată obfine

In apropiere de Rotterdam (Olanda) a eșuat nava petrolieră suedeză 
„Thuntank". In fotografie : Se efectuează lucrări pentru salvarea navei.

cu aceasta, ziarul 
amintește, de ase- 
poziția pozitivă a

Obiectivele economice 
ale guvernului brazilian

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la postul de tele
viziune, Santiago Dantas, ministrul 
finanțelor al Braziliei, a declarat că 
anul 1963 va fi un an de refacere 
economică și de dezvoltare efectivă 
a Braziliei. Obiectivul principal ur
mărit de guvern, a spus el, îl con
stituie naționalizarea întreprinderi
lor din gospodăria comunală, com
baterea inflației, înfăptuirea unei 
serii de alte măsuri.

Situația Braziliei, a spus Dantas 
în continuare, este grea. O problemă 
grea este creșterea nestăvilită a in
flației. In anul care a trecut circu
lația fiduciară a sporit de la 314 mi
liarde la 508 miliarde cruzeiros. Din 
această cauză prețurile au crescut 
„la nivelul cel mai îngrijorător”.

★
RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — 

„Un amestec inadmisibil în treburile 
noastre economice interne“ — astfel 
califică Frontul parlamentar națio
nal al Braziliei recentul amendament 
adoptat în S.U.A. la legea cu privi
re la ajutorarea statelor străine, care 
interzice să se acorde ajutor țărilor 
care naționalizează proprietatea ame
ricană fără o compensare „corespun
zătoare". .

Declarația premierului Laosului
VIENTIANE 8 (Agerpres). — 

TASS : La 7 februarie, prințul Su- 
vanna Fumma, primul ministru 
guvernului unității naționale 
sului, a primit la reședința 
grup de ziariști sovietici și 
puns la o serie de întrebări 
de apropiata vizită în Uniunea So
vietică a unei delegații guvernamen
tale, în frunte cu regele Laosului.

Mă bucur, a declarat prințul Su- 
vanna Fumma, că voi vizita din nou 
Uniunea Sovietică în cadrul unei 
delegații conduse de rege. Vom 
duce încă o dată mulțumiri Uniunii 
Sovietice pentru ajutorul acordat 
Laosului. Această vizită va contri
bui, fără îndoială, la întărirea legă-

al 
al Lao- 
sa un 
a răs- 
legate

a-

turilor de prietenie între Laos și U- 
niunea Sovietică.

între țările noastre, a spus primul 
ministru în continuare, există re
lații foarte bune. Sîntem mulțumiți 
că Uniunea Sovietică se străduiește 
să îndeplinească cu conștiinciozitate 
toate prevederile acordului sovieto- 
laoțian, semnat recent la Moscova. 
Aceasta dovedește atenția pe care 
Uniunea Sovietică o acordă Laosu
lui. Primirea caldă făcută recent u- 
nor artiști sovietici în Laos denotă 
că relațiile dintre cele .două țări ale 
noastre sînt foarte priwwiești.

Sînt convins că pe măsura dezvol
tării relațiilor economice și culturale 
prietenia noastră se va întări și dez
volta.

Măsuri discriminatorii an ti cu bane 
in domeniul navigației

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. a interzis la 6 fe
bruarie transportul de încărcături 
guvernamentale americane de către 
navele străine care au transportat 
sau transportă încărcături în Cuba.

★
HAVANA 8 (Agerpres). — Ziarul 

cuban „El Mundo" a publicat un ar
ticol redactional în care critică po
litica Statelor Unite îndreptată spre 
izolarea Cubei de celelalte țări ale 
lumij pe calea aplicării de măsuri 
împotriva societăților de navigație 
ale căror nave se dcupă cu transpor-

tul de încărcături între Cuba și ță
rile socialiste.

Aceste măsuri, scrie „El Mundo”, 
nu și-au atins scopul. Dimpotrivă ele 
au dus la rezultate contrarii : spri- 
jinindu-ne pe ajutorul prietenilor 
noștri — țările socialiste — devenim 
independenți în ce privește produc
ția de produse alimentare, piese de 
schimb, produse medicale, țesături 
și alte mărfuri.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
al celorlalte țări socialiste. Cuba își 
va asigura toate cele necesare, scrie 
ziarul.
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A-

dr.
P.

sa-

Conferința ÖJ.U. pentru folosirea științei și tehnicii 
in interesul regiunilor insuficient dezvoltate

GENEVA 8.— De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga : în cadrul 
lucrărilor Conferinței Națiunilor Uni
te pentru folosirea științei și teh
nicii în interesul regiunilor insufi
cient dezvoltate, după cum s-a a- 
nunțat prof. ing. Simion Țaigăr, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru muncă și salarii din R.P. Ro- 
mînă, a prezentat referatul „Proble
me ale evaluării și utilizării rațio
nale a resurselor umane în proce
sul dezvoltării economice“. Refera
tul a analizat eficiența utilizării re
surselor umane și a corelațiilor care 
trebuie să existe între ritmurile de 
creștere a producției sociale, a pro
ductivității muncii, a producției ac
tive și a resurselor de muncă. De
legatul R.P Romîne s-a oprit asu
pra necesității ca o dată cu dezvol
tarea industrială a țărilor insuficient 
dezvoltate să fie intensificată și 
producția agricolă, să se urmărească 
trecerea de la monocultură la obți
nerea unei game largi de produse 

dezvol- 
în

au- 
R.P. 
țara 
via-

tare. Vorbitorul a dat amănunte 
supra lucrărilor făcute la noi 
scopul cercetării și folosirii resur
selor de energie ale țării, pentru 
care delegații la conferință au ma
nifestat un interes deosebit.

a- 
în

agroalimentare în vederea 
tării bazej alimentare proprii, 
tezele expuse în referatul său, 
torul a ilustrat prin exemplul 
Romîne succesele obținute de 
noastră în urma transpunerii în 
ță a liniei dezvoltării economice a 
statului nostru.

La Palatul Națiunilor au avut loc 
o serie de ședințe specializate pe 
probleme, în care s-au discutat ches
tiuni legate de dezvoltarea bazinelor 
hidrografice în regiunile insuficient 
dezvoltate, politica dezvoltării ener
giei electrice și altele.

Prof Remus Răduleț, delegat al 
țării noastre, a prezentat un raport 
privind problemele de cercetare și 
de organizare pe care le pune dez
voltarea viitoare a economiei ener
getice a țărilor în curs de dezvol-

★

In ședința generală de vineri di
mineața a conferinței Națiunilor 
Unite pentru folosirea științei și 
tehnicii în interesul regiunilor insu
ficient dezvoltate, Philippe de Sey- 
nes, subsecretar general al O.N.Ù., 
însărcinat cu problemele economice 
și sociale, a prezentat raportul se
cretarului general al conferinței.

★
GENEVA 8. — De la trimisul 

special Agerpres, C. Benga : La 8 
februarie, prof. dr. Roman Molcîo- 
van, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, șeful 
delegației R. P. Romîne la conferința 
O.N.U. pentru folosirea științei și 
tehnicii în interesul regiunilor insu
ficient dezvoltate, a oferit un dejun 
în saloanele restaurantului „Hotel 
des Bergues“ din Geneva.

Au luat parte M. S. Thacker (In
dia). președintele conferinței, Salah 
El-Din Hedayat, președintele Consi
liului consultativ științific al confe
rinței, șeful delegației R.A.U., Phi
lippe de Seynes, subsecretar general 
al O.N.U., însărcinat cu problemele 
economice și sociale. Carlos Chagas, 
secretar general al conferinței, G. 
Palthey, director general adjunct al 
Oficiului european al O.N.U., David 
Morse, director general al Biroului 
internațional al muncii (B.I.T.), acad. 
E. K. Feodorov, șeful delegației 
U.R.S.S., E. C. Puie Amba. șeful de
legației Mexicului, Ș. D. Puspone- 
goro, șeful delegației Indoneziei,

Recunoașteri semnificative 
NEW YORK S (Agerpres).,'Fo,' 

cern oare noi tot ceea ce trebuie pen
tru a elabora .idei crétoare spre a 
menține o pace acceptabilă, său'spre 
a feri lumea de hin război îngrozi-- 
tor ?" Această întrebare aparține 
ziaristului american R.: Drummond- 
de la „New York Herald Tri
bune“. El continuă : „Ce ar putea 
face în această privință oamenii 
acum — luna aceasta sau anul acesta 
— înainte de a fi prea tîrziu ?”.

Drummond citează ca foarte pozi
tivă o sugestie făcută de fostul pre
ședinte al Comisiei americane pen
tru energia atomică, Lewis Strauss, 
cunoscut în trecut pentru opiniile 
sale reacționare, contrare intereselor 
generale ale umanității. „Cred că 
propunerea lui Lewis Strauss formu
lată de curînd în ' fața Consiliului 
pentru relații externe din Philadel
phia, scrie Drummond, merită cea mai 
serioasă atenție". „Aș vrea, a spus 
el, să aibă loc o conferință interna? 
țională, dar una cu totul deosebită 
de toate cele care au avut loc vre
odată înainte : nu o conferință știin
țifică, nu o conferință diplomatică, 
nu o conferință a unor personalități 
la cel mai înalt nivel. Ceea ce aș 
dori eu să se organizeze este o con
ferință de pe urma căreia oamenii 
să-și dea seama ce ar pierde în 
eventualitatea unui război — toate 
comorile artei, culturii, literaturii, 
întreaga civilizație — pe scurt o con
ferință care ar putea să aprindă o 
lumină pentru a indica drumul din
colo de întunericul care ne ame
nință".

Propunerea lui Strauss și repro
ducerea ei de către ziarul „New 
York'" Herald Tribune" denotă că 
preocuparea pentru înlăturarea pri
mejdiei războiului, pentru asigurarea 
unei coexistențe pașnice a statelor, 
își face loc și în cercuri care erau 
refractare față de asemenea idei.

Sosirea la Moscova a unui grup 
de oameni de afaceri englezi

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Moscova au sosit 
cial „Tu-114“ 170 
faceri englezi.

Din acest grup 
zentanți ai unor importante ramuri 
ale industriei engleze, precum și re
prezentanți ai ziarului „Sunday Ti
mes", care a organizat această că
lătorie. Grupul de oameni de afa
ceri este condus de Roy Thompson, 
președintele trustului de presă 
„Thompson News Papers Limited".

Salutînd pe oaspeții englezi pe

• Lă aeroport, Iuri Prihodov, vicepreșe- 
cu un avion spe- dinte al prezidiului Camerei unio- 
de oameni de a-

fac parte repre-

nale de comerț, a spus că sosirea 
lor la Moscova „va contribui la dez
voltarea relațiilor comerciale și e- 
conomice și, în ultimă analiză, la 
îmbunătățirea înțelegerii și a rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și 
Marea Britanie”.

în cuvîntul său de răspuns, Roy 
Thompson a relevat că scopul vi
zitei în U.R.S.S. a acestui mare grup 
de reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri britanice este „dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări“.

Dezbaterile din Camera Comunelor

ale dictatorului din Haiti
mai pu-„Guvernul

Piedici care trebuie 
înlăturate

„Tribune“ despre poziția occidentală 
în problema interzicerii experiențelor 

nucleare.
LONDRA 8 (Agerpres). — Săptă- 

mînalul „Tribune" critică politica S.U.A. 
la tratativele cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare.

Tuturor le este limpede, scrie „Tribu
ne“, că atunci cînd Uniunea Sovietică 
a venit în înfîmpinarea S.U.A. și An
gliei în problema inspecției, Statele 
Unite „au făcut un pas înapoi“. Diver
gentele referitoare la numărul de in
specții, care ar fi puful să fie reglemen
tate fără greutate, dacă ar fi existat 
bunăvoință, s-au transformat din vina 
S.U.A. într-0 piedică.

Delegafia engleză Ja tratativele re
prezentanților U.R.S.S., S.U.A, și Marii 
Britanii la Washington și New York în 
problema interzicerii experimentării ar
mei nucleare, subliniază săptămînalul, 
nu a adus nici o contribuție constructi
vă și nu a făcut decît să sprijine pozi
ția americanilor.

Acum țările neutre din Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare, scrie 
„Tribune“, trebuie să ceară ca concesii
le Uniunii Sovietice să fie apreciate așa 
cum se cuvine și să fie încheiat un 
un tratat cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

In localitatea 
Moshi din re
publica Tan- 
ganica s-a des
chis recent cea 
de-a 3-a Con- 
lerință de soli
daritate a po
poarelor Asiei 
șl Airicil. La 
lucrările confe
rinței participă 
delegați din 40 
de țări. în fo
tografie : Julius 
Nyerere, preșe
dintele Repu, 
blicii Tanganl. 
ca, rostind cu- 
vîntarea de sa
lut la deschi
derea Confe
rinței.

LONDRA 8 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „The Guar
dian”, în cadrul dezbaterilor din Ca
mera Comunelor, deputatul conser
vator sir Cyril Osborne, referindu-se 
la eșecul tratativelor de la Bruxel
les, a întrebat guvernul dacă, în fața 
dificultăților desfacerii mărfurilor 
englezie în Europa, nu ar trebui luate 
„toate măsurile posibile pentru a 
spori comerțul Est-Vest ca un mij
loc de compensație".

întrebarea lui Osborne reflectă de 
fapt preocuparea unor largi cercuri 
britanice care consideră lărgirea re
lațiilor economice cu țările socialis
te avantajoase pentru Anglia.

Referindu-se la dezbaterile din 
Camera Comunelor care vor avea 
loc la începutul săptămînii viitoare, 
Francise Boyd, corespondentul zia
rului „Guardian”, scrie că președin
tele Camerei de comerț britanice va 
trebui să răspundă la numeroase în
trebări puse atît de deputății labu
riști Fernyhough și Allaun, cit și de 
deputatul conservator Osborne. A- 
cești deputați se pronunță pentru 
sporirea importului de petrol din 
U.R.S.S., întrucît ei presupun că în 
acest caz U.R.S.S. ar achiziționa mai

Interviul lordului BoothLy 
acordat ziarului ,,l2;vestia/Z

saloanele de înfrumusețare

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS: 
Robert Boothby, membru al Camerei 
Lorzilor, într-o convorbire cu un co
respondent al ziarului „Izvestia“ s-a 
referit, între altele, la problemele co
merțului dintre Anglia și Uniunea 
Sovietică, „Piețele dv., a spus el, dis
pun de posibilități nelimitate. Iar 
pentru noi în prezent, după eșecul 
tratativelor de la Bruxelles, șste 
deosebit de necesar să lărgim co
merțul''.

„Personal, am considerat întot
deauna că trebuie să cumpărăm de 
la dv. petrol — a spus lordul 
Boothby. După părerea mea există 
șanse bune ca să facem acest lucru.

„Sînt de mult adept al planului 
Rapacki, a subliniat lordul Boothby 
în continuarea convorbirii, al planu
lui de creare a unei zone dezatomi- 
zate în centrul Europei, al evacuării 
trupelor străine aflate în prezent în 
cele două state germane".

apropiatei- sale plecări defini- 
din Austria.
recepție au participat dr. Al- 
Gorbach. cancelar federal, dr.

VIENA 8 — Corespondentul 
gerpres, Șt. Deju, transmite :

în seara zilei de 7 februarie, 
Victor Dimitriu. ministrul R. 
Romîne la Viena. a oferit în
Ioanele legației o recepție cu pri
lejul 
tive

La 
fons
Bruno • Pittermann, vicecancelar, dr. 
Bruno Kreisky, ministru de exter
ne, dr. C. Broda, ministru de justi
ție, ing. Eduard Hartmann, ministrul 
agriculturii, dr. F. Bock, ministrul 
comerțului Și reconstrucției, dr. A. 
Maleta, președintele parlamentului, 
dr. Julius Raab, președinte al Camerei 
federale de comerț, fost cancelar, 
L. Figl, fost cancelar, Franz Olah, 
președintele Uniunii Sindicatelor, 
Franz Jonas, primarul orașului 
Viena, Friedl Fürnberg, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria, conducă
tori ai unor uzine, oameni de afa-

ceri, personalități ale vieții politice, 
economice. și culturale din Austria.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Viena, directorul general al A- 
genției Internaționale pentru Ener,-j- 
gia Atomică, Eklund, precum și alții 
diplomați.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

în vederea apropiatei sale ple
cări definitive din Austria, dr. Vic
tor Dimitriu, ministrul R. P. Ro
mîne la Viena, a fost primit de 
cancelarul federal, dr. Alfons Gor
bach, precum și de Bruno Pitter
mann, vicecancelar, și Bruno Krei
sky, ministrul afacerilor externe.

Dr. Pittermann și dr. Kreisky au* 
oferit dineuri în cinstea miniștri 
lui R. P. Romîne la Viena, 
Victor Dimitriu, /

multe bunuri de consum și ar face 
comenzi importante la șantierele na
vale britanice. Ei consideră că a- 
ceasta ar fi un mijloc pentru redu
cerea șomajului în Anglia.

Ținînd seama de acest curent de 
opinie, „Guardian“ scrie că guver
nul britanic „va fi supus unor pre
siuni puternice ca să folosească orice 
posibilitate de 
lui britanic cu

extindere a comerțu- 
țările răsăritene“.

(Agerpres). — Con- 
Europei occidentale

LONDRA 8 
siliul Uniunii 
s-a întrunit la Londra în ziua de 
6 februarie la nivelul ambasado
rilor, pentru prima dată după e- 
șecul tratativelor de la Bruxelles. 
Din consiliu fac parte Anglia și 
cele șase țări ale Pieței comune. 
După părerea observatorilor poli
tici, Anglia intenționează să folo
sească participarea sa în Uniunea 
Europei occidentale pentru a-și 
menține pozițiile în Europa.

Sesiunea
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

TJLAN BATOR. La 8 februarie s-a 
deschis la Ulan Bator cea de-a pa
tra sesiune a Marelui Hural Popular, 
câte va discuta și aproba planul de 
dezvoltare a economiei naționale și 
a culturii R.P. Mongole și bugetul 
republicii pe anul 1963. La sesiune 
se va discuta și problema dezvoltă
rii viitoare a sistemului de învăță- 
mînt public.

HANOI. După cum informează a- 
genția „Eliberarea", 35 de soldați și 
ofițeri americani printre care un co
lonel și un căpitan au pierit în ia
nuarie în junglă în luptă împotriva 
partizanilor sud-vietnamezi. 15 in- 
tervenționiști au fost răniți. Potrivit 
relatărilor agenției, în prima jumă
tate a lunii ianuarie, artileria parti
zanilor a doborît și avariat 20 de a- 
vioane și elicoptere ale adversarului.

Vizita Iui Zatrulla Khan
la Londra

LONDRA. La 7 februarie, a so
sit la Londra, într-o vizită de pa
tru zile, Zafrulla Khan, președin
tele Adunării Generale a O.N.U. în

Declarația guvernului sovietic adresată 
Japoniei

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a declarat la 6 fe
bruarie că staționarea pe teritoriul 
Japoniei a trupelor străine și permi
terea accesului în porturile sale a 
flotei atomice străine „afectează in
teresele securității vecinilor Japo
niei, interesele păcii în Extremul 
Orient”.

„Asemenea măsuri pun Uniunea 
Sovietică în fața necesității de a 
ține seamă de toate aceste pregătiri 
militare care se duc în imediata a- 
propiere de granițele sale pentru a 
înfăptui propriile măsuri de apărare 
în Extremul Orient”, a subliniat gu- 
vernuf sovietic arătînd că el „ar vrea 
să preîntîmpine o asemenea evoluție 
a evenimentelor”.

Din însărcinarea guvernului sovie
tic, această declarație a fost făcută 
la 6 februarie de ambasadorul sovie
tic la Tokio, Vladimir Vinogradov,

ministrului afacerilor externe al Ja
poniei, M. Ohira.

Guvernul U.R.S.S. a subliniat că 
submarinele care pentru început pot 
intra în porturile japoneze și fără 
rachete, evident sînt menite ca în 
cazul de față să deschidă drum în 
Japonia armei nucleare americane.

„Referirile organelor oficiale din 
Japonia asupra faptului că subma
rinele americane vor intra în portu
rile din Okinawa și Taivan dovedesc 
că este vorba de transformarea por
turilor Japoniei în aceleași puncte 
de sprijin ale forțelor armate ame
ricane, cum sînt și Okinawa și teri
toriul R. P. Chineze — Taivan — 
ocupate de ele“.

Guvernul sovietic a declarat : 
„Acum, după lichidarea crizei în 
Marea Caraibilor, este deosebit de 
important ca fiecare guvern să se 
abțină de la orice fel de acte care 
duc la o agravare în situația interna
țională”.

timpul șederii sale în Anglia, el va 
avea convorbiri cu lordul Home, mi
nistrul afacerilor externe, și cu Ri
chard Butler, primul ministru ad
junct.

ACCRA. La invitația președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah, la Accra 
se află președintei© guvernului pro
vizoriu al Republicii Togo, Nicolas 
Grunitzky, și Antoine Meatchi, minis
trul finanțelor, transportului, poștelor 
și telecomunicațiilor. Oaspefii togo- 
lezi au avut cu președintele Ghanei 
un schimb de păreri cu privire la 
probleme care prezintă interes pen
tru Ghana și Togo.

Alegerile pentru postul 
de lider al partidului

laburist englez

LONDRA 8 (Agerpres). — In cadrul 
primului fur de scrutin, care 
în seara zilei de 7 februarie, pentru de
semnarea liderului partidului 
Anglia, anunță agenția France Presse, nici

a avut

laburist

loc

din

unul dintre cei trei candida)/ la acest post 
n-a obținut majoritatea absolută pentru 
ocuparea locului devenit vacant, în urma 
decedării lui Hugh Gaitskell, fost lider, 
al acestui partid. După cum relatează a- 
genfia France Presse, pentru cel de-al 
doilea fur de scrutin, care va avea loc la 
14 februarie, au mai rămas doi candidaji: 
Harold Wilson, care a întrunit la primul 
fur de scrutin 115 voturi, și George 
Brown cu 88 de voturi, J. Callaghan, ob- 
finind cel mai mic număr de voturi (41), 
a fost scos automat de pe lista candi- 
dafilor.

SANAA. După cum anunjă agenția 
MEN, un mare grup de mercenari au 
întreprins la 7 februarie o nouă încer
care de a se infiltra pe teritoriul Repu
blicii Arabe Yemen prin frontierele ei 
de nord-est. Subunitățile ' trupelor unifi
cate de grăniceri ale R.A.U. și Yemenu
lui au deschis focul împotriva mercena
rilor. Aproximativ 100 de mercenari au 
fost uciși, s-a capturat o mare cantitate 
de muniții și echipament ale inamicului, 
care a părăsit in grabă teritoriul Yeme
nului.

Lovitură de stat in Irak

meu — a spus nu de 
mulf președintele Republicii Haiti, 
François Duvalier — va continua în 
1963 lupta sa pentru independentă, li
bertate și demnitate umană". Această 
declarație a sunat în urechile poporu
lui din Haiti ca o crudă ironie, deoa
rece ei este unul din popoarele cele 
maT nefericite și mai tiranizate — re
marcă revista americană „NEWSWEEK“. 

„Tiran'a, crima, tortura și corupfia nu 
sînt noțiuni noi și necunoscute pentru 
poporul hailian“ — continuă „New
sweek”. De mai bine de 150 de ani 
la cîrma tării s-au succedat un șir a- 
proape neîntrerupt de tirani și escroci.

Trimisul special al revistei „New
sweek“ în Haiti, John Barnes, scrie des
pre situația din această (ară :

„Duvalier guvernează Haiti cu aju
torul miliției saie personale în uniforme 
albastre și a1 grupelor de soldafi care 
patrulează parcă ar fi legendarii Ton- 
ton macoutes, 6 expresie creolă, de- 
semnînd purtători de arme iscusiți.

Majoritatea haifiemlor ar dori ca a- 
cești Ton-ton macoutes să nu fie alt
ceva decît simpli purtători de arme. 
Dar... într-o sîmbătă seara, Willian Les- 
pinasse s-a urca’ într-un autobuz ho
dorogit din satul presărat printre dea
luri, pentru a călători 4 mile pînă la 
Port-au-Prince. Inghesuindu-se la urca- 

Lespinasse l-a lovit întîmplător pe 
cu pantoful. In 

l-a omorît

în 1957 
a.c. Dar

dintr-un venit anual mediu de 
fin de 70 de dolari.

Duvalier a venit la putere 
și mandatul său expiră în mai
cu 20 de luni în urmă și-a acordat sin
gur încă 6 ani de guvernare, punîn- 
du-și singur numele pe buletinul de 
vot al Congresului. Rezultatul : 
1 320 748 pentru Duvalier, împotriva Iul

Răsfoind presa străină

— nimeni. Duvalier se spriji- 
baionetele a 6 000 de oameni, 
instruită de marina S.U.A., că- 
se repartizează destule munifii 
a interveni în orice ocazie.

felul 
trec

necesari pentru el și personalul 
Această organizație lucrează în 
următor : lunar, militari înarmafi 
pe la oameni și încasează sume impor
tante. Aifi militari înarmafi stabilesc di
verse puncte de vamă de-a lungul 
drumurilor și chiar precupeața din cre
ierul munfilor trebuie să plătească a- 
cesfei organizații 15 cenfi din venitul 
ei zilnic de 60 de cenfi.

Cambronne și mișcarea nafională de 
renovare au pus impozite adifionale și 
pe orez, zahăr, făină, cafea și ciment.

In teorie, desigur, cei circă 10 mi
lioane de dolari pe care îi ia anual 
mișcarea 
destinați 
re". Dar 
rămas în

în bă-

grăitoare 
scăzut la

dovezi 
care a

re, 
un Ton-ton macoute 
cinci minute soldatul 
taie cu patul puștii...

Una din cele mal 
ale nivelului de trai
fost ținută Republica Haiti de către 
Duvalier și predecesorii săi sînt cifrele 
de export: în 1788 exportul Haiti-ulul 
însuma 42 milioane dolari ; anul trecut 
totalul exportului a fost de 40 de mi
lioane dolari. Realitatea este că într-un 
stat de mărimea Marylandului (stat al 
S.U.A.—n.r.) și cu o populafie mai den
să decîl ’n India, 4 milioane de negri 
trăiesc (și mulfi mor de inaniție)

Duvalier 
nă pe 
armată 
reia i 
pentru

Privitor la atmosfera ce domnește în 
fără, în articol se spune : „Mulfi din 
adversarii lui Duvalier sînt ori morfi, ori 
ascunși. Un diplomat european poves
tește despre un băiat de 17 ani, pe 
nume Eric Brière, care a fost arestat pe 
motiv că se află în opozifie, Mama bă
iatului l-a rugat pe un prieten de-al 
familiei să intervină pe lingă genera
lul Pierre Merceron. Merceron l-a găsit 
pe băiat în mîinile unui conducător 
Ton-ton macoute, Luckner Cambronne, 
în camera personală de tortură a lui 
Duvalier din palatul prezidențial. Po
porul din Haiti numește aceste camere 
ale groazei „saloane de înfrumusețare''. 
Tînăru Brière a murit la picioarele lui 
Merceron : tînărul fusese îngrozitor de 
torturat, îneîf pînă și Merceron s-a în
grozit cînd l-a văzut. Cîteva ore 
mai fîrziu, Duvalier i-a telefonat în per
soană lui Merceron. „Ești prea laș ca 
să mai rămîi în armată", a spus pre
ședintele. L-a scos pe Merceron din 
funefie și l-a numif ambasador în Fran
ța. Haifienii spun că astfel de întîm- 
plări sînt tipice". Cambronne, șeful găr
zilor lui militare, a și venit cu ideea : 
mișcarea nafională de renovare, un 
mijloc de a-i procura dictatorului banii

nafională de renovare sînt 
unor „proiecte de dezvolta- 
pufinele lucrări începute au 
prima fază. Alte lucrări au

înceta) peste fot unde au fost,începute", 
în continuare, în articol se arată că 

în rîndul populației crește necontenit 
nemulțumirea.

Conferința de presă de la Casa Albă
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

în conferința sa de presă din 7 fe
bruarie, John Kennedy, președintele 
S.U.A., a recunoscut că Uniunea So
vietică a evacuat complet armamen
tul „ofensiv" din Cuba.

„Pericolul cuban", a spus Kennedy, 
s-a micșorat după luna octombrie 
anul trecut.

Un corespondent l-a întrebat pe 
Kennedy care va fi poziția S.U.A. în 
cazul cînd guvernul cuban ar pro
testa pe lingă O.N.U. împotriva zbo
rurilor de recunoaștere ale avioane
lor militare americane deasupra te
ritoriului Cubei. Președintele a răs
puns că Statele Unite vor pune în 
studiu această problemă atunci cînd 
ea se va ivi".

Răspunzînd la întrebările referi
toare la politica externă a guvernu
lui francez, Kennedy a subliniat că 
de Gaulle „nu este un admirator al 
N.A.T.O.“. El a recunoscut în fond 
că acțiunile Franței duc la submina
rea unității puterilor occidentale.

în cursul conferinței de presă,

președintele a declarat că Statele U- 
nite sînt îngrijorate în legătură cu 
rezultatele tratativelor în problema 
aderării Angliei la Piața comună eu
ropeană.

*
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

La 7 februarie, John Kennedy, pre
ședintele S.U.A., a adresat Congre
sului un mesaj special cu privire la 
asistența medicală în țară. El recu
noaște că în Statele Unite se resimte 
o lipsă acută de medici. într-o si
tuație deosebit de grea se află per
soanele vîrstnice, pentru card chel
tuielile legate de asistența medicală 
„sînt adeseori excesiv de mari”.

Președintele recomandă Congre
sului să adopte pe cale legislativă 
măsuri pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale în țară. în mesaj se 
spune, de asemenea, că există „o 
necesitate urgentă" în vederea înăs
pririi controlului asupra desfacerii 
de medicamente și aparate terapeu
tice.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Agenfiile 
de presă anunfă că în zorii zilei de 8 
februarie în Irak s-a produs o lovitură 
de stat. Associated Press transmite că 
„pe străzile Bagdadului și-au făcut a- 
parifia tancuri și s-au auzit împușcături. 
Clădirea Ministerului de Război, unde 
era reședința primului ministru, Kassem, 
a fost bombardată de aviafia militară". 
Postul de radio Bagdad a anunfat că 
Kassem a fost ucis.

Consiliul national al revolufiei ira
kiene a dat publicității un comunicat, 
după preluarea puterii de către un 
grup de ofițeri ai armatei irakiene, în 
care declară, potrivit agenfiei France 
Presse, că „sarcina sa este realizarea 
adevăratelor feluri ale revolufiei din 14 
iulie 1958".

Răsculafilor li s-au alăturat garnizoa
nele din mai multe orașe irakiene, iar 
în cursul după-amiezii postul de radio 
Bagdad a făcut cunoscut că pe întreg 
cuprinsul fării liniștea a fost restabilită.

La Ministerul de Război a încetat 
rezistenta, a transmis postul de radio 
menționat, iar cei 600 de militari 
se aflau în clădire s-au predat.

Agenfia Reuter precizează că 
cursul luptelor din 8 februarie au 
uciși peste 600 de militari.

Potrivit agenfiei MEN, postul
radio Bagdad a anunța* că colonelul 
Abdel Kerim Mustafa a preluat func
ția de șef al Consiliului national al re
voluției irakiene și de comandant al 
gărzii nationale, nou înfiinfală. Colo
nelul Mustafa, arată această agenfie, a 
fost pînă acum comandantul garnizoa
nei din Erramadi, din împrejurimile 
Bagdadului. Maiorul Jamil Sabri a fost ' 
numit director general al securităfii pu
blice, colonelul Muhammed Majid — 
director a; planurilor militare, colonelul 
Said Salib al Jumayli — șef al poli
tiei, iar alți ofițeri au preluat diferite 
funcții guvernamentale, După cum re
latează agenfia France Presse, postul 
de radio Bagdad a transmis ordinele 
Consiliului national al revolufiei ira
kiene cu privire la închiderea tuturor 
aerodroamelor din Irak, încetarea zbo
rurilor avioanelor deasupra teritoriului 
fării șl închiderea tuturor frontierelor 
irakiene. Au fost impuse restricții asu
pra circulației la Bagdad și în alte 
orașe. Singura legătură de informații cu 
străinătaiea a rămas postul de radio 
Bagdad, care, începînd de vineri, și-a 
schimbat titulatura în „postul de radio 
14 Iulie 1958“ (data cînd a fost răs-

turnată monarhia și proclamată Repu
blica Irak).

Referindu-se la caracterul loviturii de 
sfat din Irak, corespondentul din Bei
rut al agenfiei France Presse presupune 
că ea a urmărit „îmbunătățirea relațiilor 
dintre Bagdad și Cairo". După 
cum relatează United Press Internatio
nal, postul de radio Cairo a transmis 
comentarii în care salută lovitu l&k'’ ’ 
stat din Irak. 1 x

Informafiile care au provenit • Tn 
după-amiaza zilei de vineri din B.agdad 
au fost adeseori contradictorii, \î- de 
aceea nu se poate aprecia exact si
tuația.

I

îndignațl de farsa electorală din Nicaragua, numeroși cetățeni au participat la de
monstrații de protest. între demonstranți și poliție s-au produs ciocniri.

I

. »
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MANAGUA 8 (A- 
gerpres).— Funera
liile celor patru 
persoane care au 
pierit de gloanțele 
solda|ilor dictatoru
lui Somoza în ziua 
alegerilor preziden
țiale din Nicaragua 
s-au transformat în
tr-o adevărată de
monstrație împotri
va guvernului. Sol- 
dafii gărzii naționale 
au deschis din nou 
focul împotriva de
monstranților.
persoane au 
rănite dintre 
două femei.

Cinci 
fost 

care

care

" 6 • r j

Situat în Orientul apropiat, Irakul are 
o suprafață Je 444 442 km p șl o popu
lație de peste 7 milioane de locuitori, din
tre care 80 Ia sută sînt arabi. în Irak tră
iesc cam 500 000 de curzi, precum și alte 
minorități. Tiran de 4 secole Irakul a fost 
sub dominația turcă, după care a încăput 
în sfera de influență a monopolurilor en
gleze, deși în 1932 a fost declarat for
mal independent. La 14 iulie 1958 a avut 
loc o lovitură de stat care a răsturnat ve
chiul regim monarhic. înainte de procla
marea republicii. Irakul făcuse parte din 
pactul de la Bagdad din care a ieșit la 
24 martie 1959.

Patru cincimi din populație se ocupă 
cu agricultura. Principalele culturi sînt : 
grîu, orz, orez, porumb, mei, curmale, 
bumbac, tutun etc. în privința curmalelor 
de export, Irakul ocupă 
lume.

Principala sa bogăție o 
petrolul, rezervele fiind 
2 650 000 000 de tone, iar 
gînd la peste 47 milioane de tone (1960). 
Principalele companii petroliere sînt : 
„Irak Petroleum”, „Basra Petroleum”, 
„Mossul Petroleum”, cu capitaluri anglo- 
franco-americano-olandeze.

primul loc în

constituie Insă 
evaluate Ia 

extracția ajun-
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