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A

Nu peste multă vreme ogoarele 
vor fi cuprinse din nou de frea
mătul muncii. Acum, organizațiile 
de partid de la sate ÎȘi axează tot 
mai mult activitatea pe probleme
le campaniei agricole de primăva
ră. Practica a dovedit că dacă mun
ca politică este pusă în slujba în
deplinirii sarcinilor economice și 
își îndreaptă forța de convingere 

colectiviștilor la acțiuni concrete,spre antrenarea colectiviștilor la acțiuni concrete, 
gospodăriile agricole colective obțin rezultate bune.

Numeroase comitete raionale de partid au instruit 
birourile organizațiilor de bază, pe agitatori cum să 
desfășoare munca politică. O atenție deosebită este 
acordată încheierii pregătirilor pentru campania agri
colă. Panourile, gazetele de perete, stațiile de radiofi- 
care sînt folosite în tot mai multe locuri ca mijloace 
de mobilizare a colectiviștilor la terminarea grabnică 
a reparațiilor, condiționarea și tratarea semințelor, 
transportarea gunoiului la cîmp etc.

în urmă cu cîtva timp, în G.A.C. Bucești, raionul 
Galați, pregătirile pentru campania agricolă se desfă
șurau necorespunzător. Activitatea politică a fost o- 
irientată de către comitetul de partid din gospodărie 

j/spre îndreptarea situației. Inginerul agronom Serghei 
>MelnicIuc și brigadierul legumicol Andrei Grigoraș au 
'■scris la gazeta de perete articole despre însemnătatea 
(pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară. 
^Agitatorii Mihai Lupu, Costică Zota și alții, instruiți 
(de secretarul comitetului de partid, au explicat colec- 
ț tiviștilor care lucrează în ateliere, conductorilor de 

‘atelaje că în această perioadă de munca lor depinde 
ibuna desfășurare a pregătirilor pentru însămînțări. 
(Măsurile organizatorice luate de consiliul de condu
cere, însoțite de munca politică desfășurată de orga
nizația de partid, au asigurat în scurt timp confecțio
narea răsadnițelor necesare și transportarea gunoiului 
ide grajd pe o suprafață de 350 ha.

Munca politică de masă este în același timp șl un 
mijloc important de răspîndire a experienței înainta
te în obținerea de recolte mari. în această privință 
multe organizații de. partid desfășoară o activitate in
teresantă. în raionul Tecuci, membri și candidați 
jde partid, fruntași ai recoltelor bogate, vorbesc 
colectiviștilor — pe baza unor fapte și' experien
țe concrete — despre rezultatele ce se obțin prin 
aplicarea metodelor agrotehnice înaintate. în comuna 
Barcea se discută pe larg despre faptul că anul tre
cut, în aceleași condiții de sol și climă, G.A.C. „Olga 
Bancic” a obținut cu 400 kg porumb la hectar mai mult 
decît G. A. C. „9 Mai“ din aceeași comună. 
Tot zilele acestea, din inițiativa Comitetului ra
ional de partid Bacău, zece brigăzi științifice s-au de
plasat în comunele Buhociu, Chietriș, Răcăciuni și în 
alte comune, unde au prezentat experiența înaintată 
a unor unități agricole care an de an obțin recolte 
tear!.

Numeroase comitete raionale au în vedere ca, prin 
bele mai felurite mijloace, sarcinile mobilizatoare 
stabilite în planurile de producție pe acest an să fie 
temeinic cunoscute de fiecare colectivist. Organizația 
de partid din G.A.C. Cochirleanca, raionul Buzău, a 
îndrumat consiliul de conducere ca, după aprobarea 
planului de producție în adunarea generală, să se 
treacă la repartizarea sarcinilor Pe brigăzi. Agitatorii 
au avut discuții cu colectiviștii despre producțiile ce 
trebuie realizate și despre măsurile pentru efectuarea 
tuturor lucrărilor la timp și de bună calitate.

Cu bune rezultate sînt folosite în munca politică de 
masă și „serile de calcul" asupra avantajelor însămîn- 
țatului Ia timp și în bune condiții, „jurnalele vorbite" 
despre metodele agrotehnice înaintate, acțiunile cu 
cartea la bibliotecile sătești cu tema „Ce trebuie să 
citim ca să obținem recolte mari", concursurile „Cine 
știe agrotehnică, cîștigă’, organizate sub îndrumarea 
organizațiilor de partid în multe 
Urziceni, Slatina.

Sînt însă organizații de partid 
atenția necesară muncii politice 
gătirea în bune condiții a campaniei agricole de pri
măvară. în raionul Cehu-Silvaniei din regiunea Mara
mureș, deși repararea uneltelor, pregătirea semințelor, 
căratul gunoiului la cîmp sînt, rămase în urmă, or
ganizațiile de partid din G.A C. Bogdand, Gîrdani n-au 
pus în centrul muncii politice lupta pentru pregătirea 
campaniei agricole.

Executarea Ia timp și în mod exemplar a lucrărilor 
agricole de primăvară poate fi asigurată numai prin 
adoptarea unor măsuri politice și organizatorice bine 
chibzuite, la înfăptuirea cărora să fie antrenați toți 
colectiviștii și în primul rind membrii și candidații 
de partid.

comune din raioanele

care nu acordă toată 
de masă pentru pre-

Se extind procedeele 
tehnologice moderne

In industria constructoa
re de mașini s-a trecut la 
aplicarea de procedee 
tehnologice noi, printre 
care turnarea oțelului în 
vid, forjarea arborilor co
tiți cu fibraj continuu, su
darea automată a ramelor 
cuvelor de transformator, 
extinderea folosirii mase
lor plastice în construcția 
ie mașini și industria e- 
J.ectrotehnică, procedee 
care contribuie la ridica
rea performanțelor tehni- 
co-economice ale produ
selor finite.

Au luat totodată o mare 
extindere 
procedee 
cu succes 
urmă ca

o serie de 
experimentate 
în anii din 
turnarea de

Anul acesta s-au prevă
zut pentru dezvoltarea re
țelei sanitare și prevederi 
sociale peste 224 milioane 
de lei. Printre noile cons
trucții se numără și o po
liclinică modernă la Bu
zău. unități spitalicești la 
Tîrgoviște și Pucioasa,

Șantiere noi de construcții 
de locuințe în Capitală

La peste 400 de apartamente din cartierul Flo- 
reasca, Balta Albă și Bd. Muncii se fac ultimele pre
gătiri pentru a fi date în folosința oamenilor mun
cii în cursul lunii viitoare. Pe alte șantiere de cons
trucție din Capitală, între care cele din Bd. 1 Mai, 
sergent Nuțu Vasile, Șoseaua Giurgiului, lucrările 
avansează în ritm susținut.

Direcția generală a construcțiilor din Sfatul Popu
lar al Capitalei a deschis în acest an 10 noi șantie
re cuprinzînd peste 6 100 de apartamente. In cursul 
lunilor viitoare se vor deschide alte șantiere de lo
cuințe în care vor fi construite și restul de 4 600 
apartamente prevăzute a fi realizate de unitățile a- 
cestei direcții în anul acesta.

Buletinele meteorologice anunță 
deocamdată lapoviță și ninsoare. 
Dar creatorii din întreprinderile 
industriei ușoare se gîndesc de pe 
acum la cei ce-și vor petrece con
cediul de odihnă în stațiunile de 
pe litoral. Ei îmbogățesc sorti
mentele existente de produse cu 
modele noi de țesături imprimate 
de bumbac, celofibră și mixte, în 
desene specifice litoralului.

SUCEAVA (co
resp. „Scinteii”).— 
47 de mecanizatori 
fruntași de la 
S.M.T.-Botoșani au 
plecat 
carul 
pali 
cursie 
prin tară. Excursio
niștii vor vizita 
mari întreprinderi 
industriale, monu
mente istorice, mu
zee din București, 
Craiova, Deva, Si
biu, Brașov, Sinaia, 
Bacău etc.

ieri cu auto- 
O.N.T.-Car- 
într-o ex- 
de 6 zile

PITEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii“). — Ieri a apărut pri
mul număr al gazetei „Tex- 
tilisful", organ al comitetu
lui de partid și al comite
tului sindicatului de la 
întreprinderea Textila din 
Pitești.

Prima „șarjă 
a incubatoarelor
TURDA (coresp. „Scîn- 

teii“). — Din incubatoa
rele G. A. S. Copăceni- 
Turda a, ieșit prima serie 
de pui ai anului acesta, 
astfel că în cea dintîi de
cadă a lunii martie ei vor 
putea fi livrați G.A.C,

CLUJ (coresp. „Scîn- 
teii“). — Filiala din Cluj 
a Academiei R. P. Romî- 
ne, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“, secția de studii 
romîno-sovietice, filiala 
A.R.L.U.S. și Casa de 
cultură a studenților din 
Cluj au inițiat un ciclu 
de 7 conferințe în legă
tură cu expediția științi
fică a vasului sovietic de 
cercetări oceanografice 
„Viteaz“ în Oceanul In
dian. Conferințele vor fi

ținute de prof. univ. Eu
gen A. Pora, decan al 
facultății de Științe natu- 
rale-geografie a Univer
sității „Babeș-Bolyai", 
membru corespondent al 
Academiei, participant la 
expediție. Ciclul de con
ferințe, însoțite de pro
iecții, a fost inaugurat 
vineri după-amiază la 
Casa de cultură a stu
denților cu tema : „Viața 
pe nava de cercetări o- 
ceanografice Viteaz“, Preludiul primăverii : marțlșpareie

precizie în. modele ușor 
iuzibile, coji de bachelită 
sau cochile care asigură 
pieselor o formă geome
trică foarte apropiată pro
dusului finit, înlăturînd 
prelucrări ulterioare mai 
anevoioase, precum și 
pierderile de laminate ; 
un număr tot mai mare de 
întreprinderi metalurgice 
aplică acum turnarea în 
iorme întărite cu bioxid de 
carbon, uscarea miezuri
lor cu raze infraroșii, for
jarea în matrițe închise, 
tratamentul termic sub 
zero grade, călirea prin 
curenți de înaltă frecven
ță și altele care măresc e- 
ficacitatea economică și 
calitatea produselor.

Casa copilului din comuna 
Strejnic etc.

în satele regiunii Plo
iești, în anii regimului de
mocrat-popular, au fost 
construite aproape 200 de 
localuri pentru circum
scripții sanitare, policlinici, 
dispensare și spitale.

Respectuoși și prietenoși, 
oamenii își ridică șepci- 
le. Inginerul Emil Ciobanu, 

șeful sectorului, a coborît în 
hală. Punctual ca întot
deauna. Și-a îmbrăcat halatul, 
în buzunarul de sus, de la 
piept, are rigla de calcul. S-ar 
putea spune că așa începe ziua 
de muncă în sectorul de uzinaj 
de la Uzinele de strunguri din 
Arad. în timp ce oamenii dau 
drumul la strunguri, la freze, la 
tot felul de mașini așchietoare 
și prelucrătoare, sus, în capul 
scărilor, apare inginerul. Și oa
menii îl salută ca întotdea
una. „Bună dimineața, tovarășe 
inginer“ — spun tinerii. „Să

Ipvarășe jnginer'.S— acum cîteva-4ile,.. propunînd 
ca mașina semiautomată de 
centrat axe lungi să fie adap
tată pentru centrarea axelor de 
toate dimensiunile. Inginerul 
aprobase pe loc propunerea 
lor și, fiind și el un om „dăruit 
tehnicii“, își asumase obligația 
de a face schifele de modifi
care a mașinii.

Ac-um se duc spre atelierul 
de ro|i și inginerul are schi
tele în buzunar. Ar fi putut să 
se adreseze serviciului tehno
logic a| uzinei, să trimită acolo 
o adresă cu următorul conji- 
nut : „Sectorul uzinaj propune 
ca temă tehnică de studiu a- 
daptarea mașinii semiautoma
te''... și așa mai departe. Nu
mai că inginerul Ciobanu nu 
esfe un 
lungă și plictisitoare a schimbu-

Ziua de muncă
a tovarășului inginer...

încolțit în minte, în urmă cu 
cîfeva zile, nu i-a mai pără
sit. Sînt oameni perseverenți. 
Studiind procesul de producție 
au ajuns la concluzia că în a- 
telierul de sfrungărie și roți 
dințate se pierde multă vre
me cu centrarea axelor pe 
strung. Mașinile puteau lucra 
cu o productivitate mai mare. 
Și iată că maiștrii Crișan și 
Tiba s-au prezentat la inginer,

îi spun cei cu părul ușor 
încărunțit. Și în acest salut al 
lor omul cu rigla de calcul 
simte căldura unei prietenii sta
tornice.

Dintre mașinile așezate în li
nie, grupate după felul de o- 
perații, în flux, gospodărește, 
îi ies în întîmpinare maiștrii 
Ion Crișan și Andrei Tiba. Sînt 
doi buni organizatori ai pro
ducției, două minți ascuțite și 
scormonitoare. Inginerul Cio- 
banu îi apreciază și |e arată în
totdeauna considerația lui.

— Se pare că am ajuns la o 
soluție bună — le spune el 
fără altă introducere, ca și cum 
ar fi continuat o discuție înce
pută mai dinainte. — Să mer
gem, tovarăși.

Cei doi maiștri știu despre 
ce este vorba. Ideea care le-a

om care să ia calea

(Foto :
Gh. Vințilă)

1963
Aspect 

tr-o secție de 
Ia Filatura de 
in și cînepă 
din Fălticeni.

Alegerile de deputați in sfaturile populare
ale orașelor raionale și ale comunelor

DQUÀ SCRISORI
Răsfoind presa din trecut am găsit publicată în ziarul „Poporul“, anul III, nr. 5 din 

10 martie 1937 o scrisoare emojionaniă, sub titlu! „Șomeria la sate“. Autorul, un țăran sărac, 
descrie situația de mizerie a celor nevoiași.

Pornind pe urmele acestei scrisori, corespondentul nostru pentru regiunea Cluj s-a oprit 
în comuna Sinnicoară, unde a găsit-o pe una din fiicele plugarului care semnase zguduitoa
rele rînduri de acum 26 de ani. Ana Biji, colectivistă, descrie la rîndu-i imaginea de astăzi a 
comunei sale.

Publicăm mai jos cele două scrisori :

în comuna Sinnicoară, județul Cluj, de care 
aparțin, sînt 100—110 capi de familie.

Dintre acești capi de familie 30 la sută sînt oa
meni fără nici o avere, fără pămînt, fără vite. Afară 
de cite o hrubă de căsuță de pămînt sau de lemn. 
Ei vara cu lucru în dijmă, adică în parte, nu-și 
pot asigura nici măcar pîinea de mălai, nici pe ju
mătate de an. Unde să lucreze — ales iarna — 
nu au. Prin urmare, sînt cei mai nenorociți șomeri. 
Dacă din cind în cind li se dă ocazia de ceva mun
că, atunci lucrează pe 20—30 lei la zi, care bani 
nu sînt de ajuns pentru pîinea uscată și alunei 
unde sînt lemnele de foc, unde este îmbrăcămin
tea șî alte articole pentru întreținerea casei ?

Din ce să mai plătești impozitele, taxe de drum, 
medicamente î

De aici vine că sîntem goi și copiii noștri sînt 
desculți și nu sîntem în stare să îmbrăcăm și să 
încălfăm barem acei copii care sînt la școală. Apoi 
cărți pe ce să le mai cumpărăm ? Prin urmare 
bieții copiii noștri nu pot face nici măcar cîfeva 
clase elementare".

MAGHIAR ION 
plugar

Citind scrisoarea de pe vremuri a tatei, mi-au 
venit lacrimi In ochi. Mi-am amintit de timpurile 
de demult cînd, laolaltă cu frații și surorile, in 
căsuța ca val de lume, Induram foamea și lipsurile. 
Bietul bătrln cit s-a chinuit pînă ne-a crescut. Um
bla nemincat și dezbrăcat, ca noi, copiii, să avem 
cu ce ne duce zilele.

Tata a Închis ochii acum doi ani de zile. Era 
bucuros că viața noastră acum e alta, că altul li 
chipul comunei. Aș vrea să povestesc cile ceva 
din traiul da astăzi al oamenilor din Sinnicoară.

La noi, In locul „hrubelor"- s-au construit peste 
140 case noi, din cărămidă, acoperite cu țiglă. Lo
cul lămpii cu petrol l-a luat becul electric. In 
case — mobilă ea la oraș, aparate de radio. Dl-

mineața, cind pleacă oamenii la munca cîmpului, 
vezi șiruri întregi de biciclete și chiar motociclete.

Dacă săracul tata se plîngea că plugarii n-aveau 
posibilitatea pe vremea lui să-și poarte copiii la 
școală, azi h Sinnicoară, copiii colectiviștilor nu 
se mai mulțumesc doar cu învăfămîntul elementar. 
In ultimii ani peste 50 de copii din sat au absolvit 
școli profesionale și de meserii. Din satul nostru 
s-au ridicat profesori, ingineri, învățători, printre 
care și fratele meu, Ovidiu Maghiar, care este lec
tor universitar, in sat avem școală nouă, cămin cul
tural, formații artistice.

Gospodăria colectivă, cu toate că-i tinără, asi
gură oamenilor altfel de trai, care nici nu suferă 
asemănare cu cel din trecut. Prin munca spornică 
a colecîiviști'or a crescut averea obștească, se în
tărește gospodăria noastră. Numai în doi ani s-au 
construit pentru animalele gospodăriei 4 grajduri 
a cite tOO capete.

Și acum să revin la scrisoarea tatei și să arăt care 
este viața familiei mele. Alături de căsuța bătrlnu- 
lui, care a ajuns un tel de obiect de muzeu, mi-am 
construit o casă frumoasă, cu mobilă, bibliotecă 
și fot ce trebuie înfr-o gospodărie.

Dacă eu n-am avut posibilitatea în trecut să în
văț mai multă carte, copilul meu, Vasile, a ab
solvit o școală profesională și este elev in clasa 
a X-a la serală. Fetița mea, Tanja, este studentă 
în anul I la Institutul pedagogic de 3 ani. Soțul 
meu este mecanic la C.F.R., iar eu muncesc în co
lectivă. In prezent sînt asesor popular la Tribuna
lul Cluj.

Eu, Ana Biji, fiica plugarului sărac Maghiar Ion, 
mulțumesc partidului în numele familiei mele, al 
tuturor țăranilor din Sinnicoară, pentru viața fru
moasă pe care o trăim astăzi".

ANA BIJI
fiica plugarului Maghiar Ion, 
colectivistă, satul Sinnicoară, 

regiunea Cluj

lui da adrese. Serviciile da 
concepție sînt și așa încărcate 
cu o mie și una de treburi. Ele 
sînt întărite, firește, continuu 
prin încadrarea lor cu noi in
gineri și tehnicieni din uzină. 
Dar inginerul Ciobanu — „in
giner de producție“ — cum 
își spune el adesea, își face 
smgur schițele. Ce inginer este 
acela care aleargă cu orice 
treabă la serviciile tehnice? în- 

,-săși - noțiunea de inginer pre
supune și implică o muncă de 
cercetare, de împrospătare a 
tehnicii, , indiferent de locul 
unde acesta lucrează.

Stau toți trei lîngă mașina 
semiautomată și discută schi
țele. S-a trimis după mecanicul 
de sector, losif Hermle, un om 
cu „mîini de aur“. De la strun
gurile lor, oamenii îi privesc 
cum stau aplecați peste schițe 
și vorbesc. Mecanicul de sector 
dă din cap, aprobator. „Aș a- 
vea nevoie de cîfeva zile, poa
te o săptămînă“. „Bine — spu
ne inginerul — apucă-te. După 
o săp’ămînă îmi raportezi că 
totul e gata“.

Maiștrii Crișan și Tiba pri
vesc în urma inginerului. Cînd 
o fi făcut schițele ? — întrea
bă primul. Se vede că a lu
crat noaptea, acasă — își dă 
părerea celălalt.

Lîngă strungurile semiauto
mate, șeful sectorului zăboveș
te un timp, reținut de tehnolog. 
I se prezintă o situație : în ur
ma extinderii prelucrării mai 
multor repere pe strungurile 
semiautomate, productivitatea 
muncii a crescut de trei ori. 
Tehnologul de sector, omul 
care-și petrece toată ziua în 
hală printre oameni 
„pe flux“, cum se spune în u-

și mașini,

un 
trei

Fața Inginerului, pînS atunci 
»enină, s-a întunecat. Mereu 
vin la e| oamenii lui loslf le
ger, cu treburi de organizare. 
Cînd o să-și ia maistrul acesta 
munca lui în serios ? Tinere
țea nu-l scuză. Are sub mînă 
muncitori cu o înaltă calificare 
și el, maistrul nu le poate da o 
asistență tehnică la un nivel 
corespunzător. De aceea vin 
oamenii la inginer cu treburi 
care sînt, de fapt, în seama 
maistrului.

Șeful sectorului se uită atent 
printre mașini. îl caută pe se
cretarul organizației de partid.

zină, nu-și poate ascunde 
zîmbet de satisfacție. „De 
ori I... da, merita să te zbafi“.

Tși spun pe nume. Sînt a- 
mîndoi ingineri, unul colabo
ratorul celuilalt, după împre
jurări.

Un strungar s-a oprit lîngă
ei.

— Spune, Curia, ce s-a în- 
fîmpiat ?

Omul glumește.
—- Nimic încă, dar poate că Va ’discut/cu el această pro-

J-o înfîmplă. Aș vrea să viu la 
dumneavoastră într-o 
mă... Am eu în

— O inovație ?
— Așa.
— Bine, uite : 

trei — spune inginerul și sco- 
țînd un carnet din buzunarul 
halatului, notează : „La trei — 
Curta".

— Direcjiunea îmi cere să 
raportăm cum stăm cu reali
zarea planului de măsuri teh
nice și organizatorice, pe ia
nuarie — reia apoi șeful sec
torului, adresîndu-se tehnolo
gului.

— Nu stăm deloc rău. Po- 
lizoarele au fost reamplasafe 
mai aproape de mașini : dor
nurile pentru șeveruirea roților 
dinfafe s-au modificat...

Șeful sectorului îl întrerupe:
— Te-aș ruga să treci pe la 

sindicat. S-au întocmit noi gra
fice de realizări, pe brigăzi, și 
ar fi bine să le vezi. Să fie 
cît se poate de simple, fără 
rubrici de prisos.

(S2 e despart. Ceva mai înco- 
<S’lo așteaptă un tînăr. Spu

ne că are nevoie de niște scu
le. stă mașina.

— De ce nu rezolvi treaba 
asta cu maistrul ? El răspunde 
acolo. Rezolvafi împreună.

cap

fe

proble- 
ceva.

aștept la

blemă.
Ei, dacă ar fi toți maiștrii ca 

Ion Crișan sau ca Andrei Tiba, 
ca losif Sümeghy I... Rareori șe 
înfîmplă să fie chemat în ate
lierele acestor maiștri, dar și 
atunci numai cu probleme de 
mare importanță : îmbunătățiri 
tehnologice, reducerea circui
tului de fabricație — treburi 
majore. Pe cîfă vreme maistrul 
de la atelierul de freze lasă să 
freacă spre conducerea secto
rului probleme minore cu ghio
tura.

Secretarul organizației de 
partid î| ascultă în liniște pînă 
la capăt. Da, va trebui să luăm 
unele măsuri — spune el. — 
Concret, aș propune ca ingi
nerul Blăgăilă, șeful atelierului, 
să se ocupe o vreme de mai
stru. Să-l sprijine. Și o să dis
cutăm luna asta, într-o ședință 
deschisă, problema întăririi ro
lului maiștrilor. Pregătiți un 
referat. Faceți propuneri.

...Inginerul Emil Ciobanu 
suie treptele spre biroul din

ST. ZIDARIȚA

(Continuare în pag. III-a)

MM

Colectivista Ana Biji în mijlocul familiei, în casă nouă. In medalion .hruba 
de căsuță a plugarului Maghiar Ion.
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Un ultim control și noile produse cosmetice vor porni spre magazine

CUM E VREMEA

RADU GHECIU

ION PREOTEASA 
președintele C.C.

ăl Uniunii sindicâtelor 
din comerț și cooperație

MARIA PETREDEANU 
președinta comisiei de femei 

din circumscripția 40, 
raionul 30 Decembrie

călăii din închisoare

Scenă din opera „Trandafirii Doftanei",

cam deteriorați, nu
mai că celor mai mulți 
le lipsesc becurile, cu 
globuri cu tot.

Din pricina întune
ricului, pe semne, nici 
Sfatul popular al raio
nului T. Vladimirescu, 
nici I.R.E.B.-ul nu pot

menea
zitorul le-a prelucrat cu talent și le-a 
integrat firesc în ansamblul imagi
nilor muzicale cdnturînd astfel pe e- 
roul colectiv al operei, poporul. Par
ticiparea corului așezat deopotrivă 
în scenă, în culise ca și în balco
nul teatrului, dă scenei mitingului o 
putére deosebită de emoționară, fă-

Comitetul regional București al P.M.B. a editat în campania electorală pentru alegerile de ia 3 mar
tie 17 pliante, două foto-gazote și all0 tipărituri care prezintă prin cifre și fapte realizările obținute de 
oamenii muncii din raioanele regiunii.

Noi produse cosmetice

Un poem lirico*dramatic 
închinat luptei comuniștilor

ții. Cereri sînt, dar nici 
una dintre ele nu este 
rezolvată. De ce ? Pen
tru că T.R.C.L. Dobro- 
gea nu are... arhivar ! 
Totuși oamenii au ne
voie de adeverințe, 
Ce-i de făcut ? Trustul 
a găsit o soluție. —Lă-

La T.R.C.L. Dobro- 
gea s-au adunat vreo 
50 de cereri, prin care 
muncitori din diferite 
localități ale țării so
licită adeverințe pen
tru anii de muncă e- 
fectuată în cadrul aces
tui trust de construe-

cer 
tul 
cal 
cu 
tatea 
nord-estic,

Pe străzile de ac
ces la complexul de 
blocuri Mihai Bravu- 
Cațelu din Capitală, 
cauți cu luminarea. în 
nopțile fără lună... 
becurile electrice. Stâl
pii rețelei de iluminat 
există, ce-i drept unii-s

sați cererea la noi — 
li se spune solicitau- 
ților, dintre care unii 
se deplasează personal 
la sediul întreprinde
rii — și atunci cînd 
vom angaja un arhi-f 
var, veți primi àdevé-f 
rințele. Cînd ?

Blocul în care locuiesc — din ca
lea Victoriei nr. 142—148, — a fost 
dat în folosință în a doua jumătate 
a anului 1960. S-du mutat aici 177 
familii de muncitori, funcționari, 
intelectuali, veniți din diferite car
tiere ale Capitalei. Sîntem peste 
șase sute de locatari și ne înțelegem 
foarte bine.

Chiar din momentul în care au 
fost date în folosință toate aparta
mentele, deși nu se constituiseră 
încă nici comitetul de bloc și nici 
comisia de femei, la îndemnul 
membrilor de partid, noii locatari 
s-au apucat, gospodărește, să cure
țe curtea interioară de moloz, să 
amenajeze trotuarele interioare și 
exterioare. Noi, locatarii, i-am aju
tat pe constructori să evacueze ma
terialele folosite la tencuiala zidu
rilor. Am început să ne ocupăm 
apoi de amenajarea — în interiorul 
curții — a unui spațiu necesar co
piilor pentru joacă.

După prima adunare generală, 
munca s~a desfășurat în condiții tot 
mai bune. In activitatea lor, comi
tetul de bloc și comisia de femei 
au primit un sprijin prețios din 
partea grupei de partid. Comitetul 
de bloc a încredințat administrația 
imobilului nostru tovarășului Si- 
mion Ösipov, bun gospodar, care 
își îndeplinește cu competență sar
cinile. In ședințele grupei de partid 
informează asupra activității ad
ministrației blocului. El aduce la 
cunoștința comitetului de bloc pro-

tensiunea 
Un crescendo

De fapt, ea 
citită astfel : 

: sînt serile 
După 

înseamnă 
localitate 
„Select" ; 

„Textile";

— Rețeta gospodinei. 11,00 —< 
pentru sate. In jurul orei 18 
de la Patinoarul „23 August”: 
de hochei dintre echipele
— Lokomotiv Moscova. In 
: Jurnalul televiziunii. Seară 

Filmul documentar: „Din 
Filmul artistic : 

o produc- 
Nou- 
: Bu-

rele 14, după-amiază < 
20,30). Partea tăTte vîhă 
6 Martie 2 (9,45; 11,55 
20,40), Aurei Vlaicu - 
(15; 17; 19; ‘ '
tembrie — 
16,30; 18,30; 
cumentare; 
tie 18 (9,30 
19,30; I

blemele, punîndu-l la curent cu 
toate instrucțiunile primite din par
tea sfatului popular.

Comisia de femei aduce și ea o 
contribuție de seamă la buna gos
podărire a imobilului. Ca urmare a 
propunerilor sale, adunarea genera
lă a locatarilor a aprobat o curățe
nie generală în întreg blocul. La 
văruirea celor 30 de holuri, a tot 
atâtea scări, a exteriorului curții și 
a fațadei au participat activ nu
meroși locatari. Astfel a realizat co
mitetul nostru de bloc economii de 
peste 15 000 de lei, iar statul — de 
peste 20 000 de lei. Problema eco
nomiilor ne preocupă în perma
nență. Ne străduim ca printr-o 
gospodărire mai chibzuită a blocu
lui să reducem cheltuielile de în
treținere. Acest lucru este urmă
rit în special de comisia de cen
zori. Locatarii susțin toate acțiuni
le întreprinse pe această linie. Așa 
se explică de ce la noi cheltuielile 
de întreținere n-au depășit în luni
le de vîrf, 20—24 de lei de persoa
nă, revenind, în medie, pe tot par
cursul anului 16—18 lei lunar.

Realizarea de economii la consu
murile colective sînt de asemenea 
în atenția gospodarilor blocului. La 
noi, lifturile se folosesc rațional, 
iar luminile pe scări ard numai 
cîrid e nevoie. în lupta pentru eco
nomii, fiecare locatar se consideră 
un reprezentant al comitetului de 
bloc.

Frum... se s...'t
se... le
l... Tîrn...en... 1 

înșirarea de litere 
de mai sus nu consti
tuie un rebus. Este 
doar o propoziție oa
recare, transcrisă în 
limbajul, misterios în 
aparență, al firmelor 
luminoase de la Tir-

meu n-a curs pe baricadele marilor 
prefaceri sociale... Dar și inima mea 
stă temelie acestor prefaceri...'.

Și iată-rie în urniă cu trei decenii, 
în locuință săracă a muncitorului 
comunist Bogdan. Acesta vine să-și 
revadă soția, pe Maria, care aș
teaptă să nască. într-un duet plin de 
lirism, Maria și Bogdan își împărtă
șesc convingerea că lupta comuniș
tilor va izbîndi și va deschide copi
lului lor un viitor de libertate și fe
riciră. Âbiă plecat Bogdan, poliția 
înconjoară casa. Comentariul or
chestrei subliniază prin stridențe su-

De cîte ori se inițiază o acțiune 
cetățenească, locatarii participă în 
număr mare, așa. cum s-a întâm
plat la curățirea zăpezii din jurul 
clădirii și de pe stradă.

O altă preocupare a gospodarilor 
blocului a fost lichidarea, treptat, 
a restanțelor la întreținere, chirie 
și la fondul de rulment.

Unele acțiuni, atât gospodărești 
cît mai ales, legate de educarea 
copiilor, au fost dezbătute în cercul 
de citit din blocul nostru, la care 
participă multe gospodine. Timpul 
liber al copiilor ne preocupă în 
mod deosebit. Pentru ei se organi
zează seri de basme, de poezie sau 
cîntece, se prezintă diafilme etc.

în toate acțiunile întreprinse am 
primit ajutor din partea organiza
ției de bază din cartier și a deputa
tului. în gospodărirea blocului în
tâmpinăm însă și unele greutăți. 
Imobilul are un crematoriu de 
gunoi proiectat greșit. Deoarece a- 
ceastă importantă instalație nu 
funcționează, ne este greu să asi
gurăm menținerea permanentă a 
curățeniei.

Ne vom strădui să menținem bu
nul renume pe care și l-a cîștigat 
blocul nostru datorită grijii locata
rilor pentru înfrumusețarea și gos
podărirea lui.

Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 
variabil, mai mult noros în sud-ves- 
țării și regiunea de munte unde lo- 
a nins. Vîntul a continuat să sufle 
intensificări pină la tare în jumă- 

de sud-est a țării, din sectorul 
In restul țării vîntul a su

flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între plus 4 grade la orașul Dr. 
Petru Groza și minus 9 grade la Avră- 
meni. In București : Vremea a fost récê, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat cu in
tensificări pînă la tare din sectorul 
nord-estic. Temperatura maximă a atins 
plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 februarie : Vreme relativ rece, 
cu cer variabil, mai mult senin noap
tea. Vor cădea ninsori mai ales în ju
mătatea de sud-vest a țării. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura va crește 
ușor la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 și minus 
14 grade, local mai coborîte la început, 
iar maximele între minus 6 și plus 4 
grade. Ceață. In București : Vreme re
lativ rece, cu cei’ variabil, mai mult se
nin noaptea. Ninsoare temporară. Vînt 
slab pînă la potrivit, temperatura va 
crește ușor în a doua parte a interva
lului.

năveni. j 
trebuie 
Frumoase 
la Tîmăveni.
Cum S...ect 
în această 
magazinul
Te...ile —
...antu... Tîrnav... — 
Restaurantul Tîrnava 
ețc.

Sesizări despre ca

priciile firmelor lumi
noase din Tîmăveni 
s-au adresat nu o dată 
conducerii O.C.L., ca
re, tot nu g dată, și-a 
luat angajamentul de 
a le pune la punct. 
Dar nu a făcut nimio 
în această direcție.

Firmele amintite au 
rămas tot știrbe de li
tere.

Solicitudine, respect față 
de consumatori

o culminație emoțională a între- 
lucrări. Ultimul tablou înfățișea- 
încolțirea și înfrîngerea fasciști- 
de către forțele patriotice condu- 
de comuniști, și apoi, momentul 

eliberării. Este rezolvarea dramei și 
în același timp deschiderea unor o- 
rizonturi noi. Accentele energice ale 
muzicii, în care trăiește bucuria iz- 
bînzii, subliniază că jertfele n-au 
fost zadarnice. Corul adresează ge
nerațiilor tinere îndemnul de a con
tinuă astăzi, în condițiile socialis-

„Trandafirii Doftanei" in interpretarea 
Teatrului muzical din Brasov

rească eu atenție modul cum 
rezolvate sesizările echipelor 
control obștesc.

Trebuie, arătat că numeroase 
mitete ale sindicatelor' din între
prinderile și organizațiile comercia
le desfășoară o muncă rodnică în ce 
privește munca educativă printre lu
crătorii din comerț. Comitetul sin
dicatului de la O. C. L. Produse 
Industriale Tg. Mureș, de pildă, 
organizează conferințe educative, 
întîlniri ale lucrătorilor din co
merț cu echipele de control obștesc, 
consfătuiri periodică ale consumato
rilor cu lucrătorii din magazine, se 
ocupă de răspîndirea experienței 
înaintate etc. O activitate susținută 
pe linia îmbunătățirii deservirii des
fășoară în ultima vreme și comitetele 
sindicatelor din regiunea Oltenia. Pe 
baza îndrumărilor comitetului regio
nal de partid, în toate organizațiile 
și întreprinderile comèrciàle s-a în
cetățenit obiceiul ca, la orice negli
jență sau abatere în deservirea 
populației, organizația sindicală res
pectivă să organizeze dezbateri 
pe grupe sindicale sau unități, 
în ceea ce privește educarea lucră
torilor din comerț, merită a fi subli
niată și preocuparea organizației de 
partid, a comitetului sindicatului și 
conducerii administrative de la Trus
tul de Alimentație Publică „Carpați" 
din Brașov. Colectivul acestei între-

gestive urîțenia morală a polițiști
lor, brutalitatea lor. Mulțimea, alun
gind indignată pe zbirii siguranței, 
cînfă bucuria ce însoțește în popor 
venirea pe lume a nolllui născut.

Urmează tabloul mitingului în ca
drul căruia iau cuvîniul comuniștii 
Bogdan și Petre Zbor. Muzică evocă 
aci atmosfera încordată, 
bătăliilor de clasă, 
patetic ăl orchestrei, sügëfînd forța 
șuvoaielor ce se întâlnesc și devin 
de neînvins, afirmă solidaritatea ma
selor muncitorești căre strîng rîndu- 
rile la chemarea partidului. O notă 
de lirism aduce aria îhâripătă a co
munistului Petre Zbor, în care e vor
ba despre țara mihtinată a socialis
mului, unde au fost ălurigați pentru 
totdeauna de la putere exploatato
rii. „Jos curbele de sacrificiu“, „Jos 
fascismul', „Vrem păce’’, aceste lo
zinci purtate și scandate de mund- 
tori se împletesc cU ecouri ăle unor 
cîntece revoluționare intrate în con
știința maselor, cum sînt „Internațio
nala“ sau „Porniți înainte, tovarăși". 
Păstrînd liniă melodică a unor ase- 

cîntece muncitorești, compo-

ale activității co- 
Aceasta reprezintă etaj 

cu care cetățenii apreciază 
lucrătorilor din comerț. Ôbli- 
de a deservi consumato- 

nivelul cerințelor actuale 
tuturor lucrătorilor din co- 
sociălist și îndeosebi célôr

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — ci
nemascop (ambele serii): Patria — bd. 
Magheru 12—14 (8,30; 14; 17; 20), Bucu
rești — bd. 6 Martie 6 (9,30; 11,30; 16,15; 
19), Gh. Doja — cal. Grlviței 80 (9,30; 
12,15; 17; 20). Fecioara : Republica — bd. 
Magheru 2 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Ele-> 
na Pavel — bd. 6 Martie 14 (9; 11; 13,15; 
17; 19; 21), Grivița — calea Grlviței (po
dul Basarab) (10; 12; 14,30; 16.30; 18,30; 
20,30), 23 August — bd. Dimitrov 118 (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Maria Candelaria: 
Magheru — bd. Magheru 29 (10; 12; 15; 
17; 19; 21), înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii-Noi (11,30; 15,30; 17,45; 20). 
Inelele gloriei — rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri — str. Grigorescu 
24 (16; 18; 20), I. C. Frimu — bd. 6 Mar
tie 16 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,45), 8 Martie — str. BUzești 9—11 (15; 
17; 19; 21), Ștefan cel Mare — șos. Ște
fan cel Mare colț cu str. Llzeănu (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Baronul de Münch
hausen: Tineretului — cal. Victoriei 48 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra — 
cal. Dudeștl 22 (12; 16; 18,15; 20,30), Mo
șilor — cal. Moșilor 221 (11; 16; 18; 20), G. 
Coșbuc — piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Stolul captiv: Victoria — bd. 
6 Martie 7 (10,15; 12,30; 15; 17; 19; 21),
Volga — șos. Iile Pintilie 61 (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Călătorie de încercare pînă 
la Marea Roșie — Baia — cinemascop : 
Lumină — bd. 6 Martie 12 (rulează în 
continuare de la orele 9,45 pină la o- 

după-amlază orele 16; 18,15;. centri — bd. 
14,05; 16,15; 18,30: 
șos. Cotroceni 9 

21). Balada husarilor: 13 Sep- 
str. Doamnei 9 (11,30; 14,30; 
20,30). Program de filme do- 
Timpuri Noi — bd. 6 Mar

io, 3U; 11,10; 12,50; 14,30; 16,10; 17,50; 
21,10). Soțul soției sale — rulează 

la cinematograful Maxim Gorki — str. 
13 Decembrie 5—7 (11; 16: 18,15; 20,30). 
Divorț italian: i Mai — bd. 1 Mai 322 
(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Alex. S'ä- 
hia — cal. Văcărești 21 (10; 12; 14; 18i 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Glmnasi 
trlca de înviorare la domiciliu. 9,00 —, 
Emisiunea pentru copii și tineretul șOo- 
lar. 10,30 - “ ‘ ’
Emisiunea 
transmisie 
întîlnirea 
București 
continuare 
de romanțe, 
jurnalul pămîntulul' 
„Cînd copacii erau mari' 
ție a Studioului „Maxim Gorki”, 
tățl în muzica ușoară. In încheiere 
letin de știri.

prezent artiști de operă) s-a dedicat 
cu pasiune și entuziasm transpune
rii pe scenă a noii lucrări, transmi
terii mesajului acestei opere în care 
a găsit largi posibilități de afirmare. 
La succesul spectacolului a contri
buit din plin conducerea muzicală 
ăparținînd artistului emerit Dinu Nicu- 
lescu, animator neobosit al vieții 
muzicale din Brașov, dirijor compe
tent al lucrărilor simfonice și de o- 
peră. Dirijorul a asigurat o împleti
re armonioasă între participarea or
chestrei și a vocilor, a imprimat în
tregului spectacol dinamism, o linie 
expresivă. Sub bagheta lui, soliștii 
au reușit să creeze momente puter
nice și convingătoare. Jean Penciu, 
interpretul viguros al lui Bogdan, 
deosebif de autentic în scena în care 
înfruntă pe 
fără a deçonspira secretul de partid 
și Maria Brînzea, caldă interpretă a 
Măriei, a curajului și demnității de 
care ea dă dovadă ca soție și 
niamă, au dovedit' reale calități mu
zicale și dramatice. E bine contu
rată și figura luminoasă a lui Petre 
Zbor în interpretăreă l’iii Vasile Pop. 
Cîntăreți și actori ca Eugenia Voi- 
nescu. Emil Bârbuïéscu, Paul Nico- 
laescu, Honorius Zaharescu, Liviu 
Butnaru, C. Săndulescu, Vasile Arte- 
nie și Marina Panek contribuie prin 
întruchiparea convingătoare a per
sonajelor Ia reușita spectacolului. 
Se cUvihe să facem o mențiune spe
cială pentru orchestră, căre se pre

zintă la un nivel apreciabil, precum 
și pentru cor, pregătit sub condu
cerea dirijorului Sava Vlad.

Dacă bogatul conținut al operei, 
mesajul ei, reies în chip limpede, a- 
ceasta se datorește în mare măsură 
unei concepții regizorale juste, fer
tilă în rezolvări scenice originale. 
Ideea de bază a spectacolului — 
regizat de Hero Lupescu, în sceno
grafia simplă și sugestivă a lui Ion 
Ipser — este, în chip evident, aceea 
a caracterului de masă al luptei re
voluționare conduse de partid. Per
sonajele apar ca exponenți ai colec
tivității și legătura dintre eroii ope
rei și masa care participă la acțiune 
direct sau prin comentariu — fie 
cîntat, fie mimat, ca în tragedia an
tică — este permanentă. Regizotul a 
subliniat puternic această trăsătură 
a operei, oglindind patetic dragos
tea și atașamentul fără margini al 
muncitorimii iață de avangarda sa 
revoluționară.

Creatorii operei și interpreții ei au 
pus multă însuflețire și talent în 
transpune.rea artistică a unui su
biect scump poporului nostru, i-au 
dat viață scenică într-un spectacol 
care convinge și se întipărește a- 
dînc în amintirea celor ce l-au vă
zut. Cea mai bună, răsplată a mun
cii realizatorilor este impresia puter
nică pe care opera o produce în 
sală, emoția pe care ea o trezește 
în sufletele spectatorilor vîrstnici și 
tineri.

Publicul bucureștean are în aceste 
Zile bucuria de a urmări și aplaudă 
turneul unui tînăr colectiv artistic 

<— Teatrul muzical din Brașov — 
Care prezintă pe scenă Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, o lu
crare nouă și valoroasă : opera 
„Trandafirii Doftanei", poem lirico- 
dramatic de compozitorul Norbert 
Petri pe versurile tînărului ziarist și 
scriitor Daniel Drăgan.

închinată eroilor clasei muncitoa
re, luptei neîniricate a comuniștiloi 
în anii ilegalității, dpérâ „Trdndâfifii 
„Doftanei“, prin mèsctjül său dé înal
tă valoare educativă, prin forța și 
veridicitâteă ima
ginilor muzicale se 
înscrie că un suc
ces în șirul, me
reu mai numeros, 
al creațiilor mu
zicale cu temă conterilporână, corn- 

în ultimii ani. „Trâiidăfirii 
alte lucrări al
din urmă de- 
ce sursă de 
valoroase, de 

înalt patetism, 
tema luptei re- 
comuniștilor.

vedea că... becurile nu 
ard. Luna, care într-o 
măsură le înlocuiește 
în unele nopți, știe 
toate astea, dar nu 
spune.

De aceea o spun rîn- 
durile de față.

mului, tradițiile glorioase ale înain
tașilor, de a învăța din pilda lor de 
eroism și abnegație.

Bogatul conținut de idei al libre
tului, bazat pe momente de viață 
profund semnificative, pe caractere 
puternice și luminoase, l-a inspirat 
pe compozitor în crearea unei mu
zici menite să meargă la inima oa
menilor. Numeroase arii și coruri, 
melodii inspirate încredințate perso
najelor principale sau corului ca ex
ponent al masei, rămîn în memoria 
spectatorului. în tabloul care prece
de momentul eliberării, Maria îi 
cîntă copilului ei frumoasa arie 
„Povestea ciocîrliilor". Cîntece im
presionante se desprind de pe bu
zele partizanilor adiiși în fața plu
tonului de execuție. Un merit al 
autorului este de a fi gîndit și reali
zat aceste arii nu ca accesorii ale 
acțiunii, ci avînd funcția de a dez
vălui tocmai mișcarea dramatică. De 
asemenea mijloacele orchestrale — 
intervențiile suflătorilor (în tabloul 
manifestației) sau ale percuției (în 
tablourile înfățișînd Doftană), și în 
genere întreaga țesătură simfonică, 
— sînt folosite cu pricepere de com
pozitor.

Pe parcursul lucrării apar și unele 
inegalități. E însă meritul deosebit 
al autorilor dé a fi înfruntat și bi
ruit dificultățile unei teme atît de vas
te și dé complexe, reușind să redea, 
prin text și prin muzică, măreția lup
tei patriotice conduse de partid, bo
găția și căldura Sufletească a oa
menilor care duceau această luptă.

Este o cerință a îmbogățirii crea
ției noastre artistice că astfel dé lu
crări cu reale calități, pline de con
ținut și scrise cu talent, să fie în- 
iîmpinate întotdeauna cu solicitudi
nea cuvenită. Succesul binemeritat 
al operei „Trandafirii Doftanei", iri- 
firmînd criticile nejustificate ce și-au 
găsit ecou în unele articole din pre
să, arătă încă o dată cît de mult 
iubește publicul nostru larg aseme
nea opere, care trebuie să se bucure 
de la bun început de toată atenția, 
de tot sprijinul șl grija necesare pro
movării lor.

Este semnificativ faptul că această 
operă a luat naștere în Brașov, una' 
din citadelele noastre muncitorești 
Teatrul muzical din Brașov — for
mație artistică tînără care contribuie 
la îmbogățirea vieții muzicale din 
orașele țării — încununează cu 
„Trandafirii Doftanei" o activitate 
rodnică de răspîndire în mase a 
valorilor muzicii rominești și univer
sale. Colectivul său (format în bună 
măsură din foști amatori, deveniți fa

prinderi a fost recent gazda unui in
teresant schimb de experiență orga
nizat de Ministerul Comerțului Inte
rior cu unele cadre de specialitate 
din alimentația publică din întreaga 
țară, la care au luat parte și acti
viști sindicali. Cu acest prilej li s-a 
oferit participanților un „model" în 
ceea ce privește deservirea exem
plară, aspectul unităților, curățenia 
localurilor, pregătirea profesională a 
cadrelor tinere și, mai ales, ținuta, 
comportarea lor. Din păcate, însă, nu 
pretutindeni se acordă atenția cuve
nită educării cadrelor din comerț. 
Unii vînzători, ospătari etc, în loc 
să servească cu promptitudine și 
conștiinciozitate pe consumatori, vor
besc nepoliticos sau chiar urît, îi 
fac pe cetățeni să piardă vremea. 
Alții își mai permit — sub pretextul 
„greșelilor” — să „greșească” prețu
rile la unele mărfuri, bineînțeles 
în avantajul lor, tiu al clienților. Nu 
de mult, gestionarul Ion Brato- 
sin — șef al magazinului care 
ține de cooperativa Néhoiu din 
raionul Cislău, Ștefan Constan
tin, responsabil ăl „Bufetului Pie
ței” din Sighișoara, au fc-st sur
prinși vînzînd unele produse cu 
suprapreț. E drept că manifestările 
de acest fel sînt din ce în ce mai 
puține, dar atîta vreme cît ele 
èxistà, trebuie ferm combătute. 
Lucrătorii din comerț sê bucură dé 
stima și încrederea cêtâtériilor, de 
grija statului nostru democrat popu
lar. Recenta hotarîré cu privire la 
noua îmbunătățire a salariilor perso
nalului operativ din comerțul socia
list arată grija partidului și guver
nului pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai ale lucrătorilor din acest 
sector. Măsura amintită constituie o 
nouă dovadă à prețuirii thtihcii lu
crătorilor din comerț, un nou stimu
lent pentru ridicarea nivelului de
servirii în comerț și în alimentația 
publică.

Organizațiile sindicale din comerț 
au datoria să cultive, cu și mai mul
tă perseverență în rîndurile lucrăto
rilor din acest domeniu de activitate 
trăsăturile lucrătorului comercial 
de tip nou — politicos, atent, respec
tuos — să le dezvolte neîncetat ap
titudinile profesionale, pentru ridi
carea continuă a nivelului deservirii 
consumatorilor.

*

Atît articolul publicat in „Scin- 
teia" cît și ecourile care l-au prece
dat au Scos în evidență faptul că de
servirea èxémplàra, satisfacerea ce
rințelor și a exigenței consumatori
lor trebuie să constituie una din pro
blemele centrale 
merciale. 
Ionul 
munca 
gația 
rii la 
revine 
mefțul 
care prin natura muncii lor sînt în 
contact zilnic cu publicul — respon
sabilul de unitate, vînzătorul de la 
raft, ospătarul, bufetierul etc. Există 
nenumărate exemple care arată că 
tot mai mulți lucrători din comerț 
dau dovadă de solicitudine, de grijă 
și respect față de cetățeni. Tovarășii 
Teodor Ștefănescu, șef la unitatea 
nr. 16 a O. C. L. „Confecția“ din 
București, Salômeea Giurgiu de la 
O.C.L. produse industriale Timișoa
ra, Tudor Anghèl. șeful de sală de 
la „Restaurantul Sporturilor" din 
Poiana Brașov, sau Angela Bădu- 
lescu, vînzătoare la cooperativa Bâ- 
sarabi din regiunea Dobrogea, se 
bucură de o îndreptățită apreciere.

în legătură cu problemele legate 
de desèrvirea civilizată, de atitudi- 
nèa lucrătorilor din comerț, doresc 
să-mi expun și èü pâréreà. în ulti
mii arii, în comerțul de stat și coope
ratist au fost obținute succese impor
tante, pe linia educării lucrătorilor 
din comerț, a introducerii metodelor 
moderne de deservire.

O contribuție prețiââsă la îmbună
tățirea deservirii populației au échi- 
pele dé control obștesc, a căror acti
vitate se desfășoară sub conducerea 
sindicâtelor. în prezént funcționează 
3 000 dè echipe dé control obștesc — 
din care fac parte aproape 15 mii de 
muncitori, tehnicieni. . funcționari, 
gospodine. Este o necesitate și o o- 
bligâție că tôâtê côndùâéfilè orga
nizațiilor comerciale să țină seama 
de recomandările acestora, să urmă- 

sînt 
de

cînd din acest tablou unul dintre 
cele mai reușite ale operei.

Urmărind, în continuare, desfășu
rarea acțiunii, participi cu intensita
te mereu crescîndă la înfățișarea 
veridică a vieții din închisoarea în 
care du fost azvîrliți comuniștii. 
Comentariul poetic și muzical e- 
vocă forța morală, curajul revoluțio
narilor închiși la Doftana. Trandaii- 
rii roșii se transformă într-un simbol 
al credinței nestrămutate în victorie: 

„Triumfă tu, frumoasă floare, 
Culoarea vremii viitoare...".

„Trandafirii" an existat aievea în 
mica grădiniță pe 
care o sădiseră 
cei închiși, o oază 
a frumosului și 
gingășiei între zi
durile reci, cenușii 

ale închisorii. înfruntînd torturile 
cele mai groaznice, comuniștii ți
neau mereu fruntea sus, simțind cum 
bate alături de ei inima patriei în
tregi. Această legătură de sînge a 
partidului cu masele muncitoare 
străbate ca un fir roșu întreaga ope
ră. „E țara toată o Doftană", revine 
mereu ca un leit-motiv. în timp ce 
Bogdan este supus înfometării, tero
rii bestiale în sinistra celulă „H“, co
rul aflat pe două laturi ale scenei 
subliniază prezența permanentă a 
poporului, a idealurilor luj în con
știința celui torturat, ceea ce îi dă 
tăria să reziste și să nu-și trădeze 
tovarășii. Un dramatism adînc vi
brează în scenele corale, făurite de 
compozitor pe baza cîntecelor revo
luționare care îi îmbărbătau în acei 
ani pe comuniștii întemnițați (recu
noaștem motive din „Doina Hașului" 
și „Privesc din Doftana"). Tablourile 
care poartă acțiunea operei chiar 
între zidurile Doftanei reprezintă ast
fel 
gh 
ză 
lor 
se

La fabrica bucureșfeană „Macul 
Roșu" se produce o gamă foarte lar
gă de produse de parfumerie și cos
metică. In secțiile fabricii au începuf 
să se producă anul acesta noi 
parfumuri și articole de cosmetică, 
lată cîteva dintre ele :

Grupul de parfumuri și cosmetice 
„Sanda“ se va bucura, fără îndoială; 
de aprecierea cumpărătorilor. „Rouă" 
și „Anca" sînt parfumuri fine, plăcute, 
realizate pe baza unor materii prime 
de calitate superioară. în grupul 
„Sanda“ se mai produc rujuri de 
buze, farduri, läc-fixäfiv pentru men
ținerea coafurii.

Un alt mare grup de produse noi 
poartă denumirea „Călin" și este des
tinat cosmeticii bărbătești.

Noile produse sînt prezentate în 
ambalaje estetice, multe dintre ele 
fiind din mase plastice, flacoanele au 
bușoane de poliestiren, dispozitive 
de pulverizare.

puse 
Doftanei", precum și 
tistice create în anii 
monstrează grăitor 
creare a unor opërë 
amplă respirație și 
oferă artiștilor noștri 
voluționare. eroismul

Din perspectiva prezentului, opera 
evocă destinele unui grup de mun
citori comuniști, într-ô perioadă de 
puternică încleștăfe din istoria po
porului nostru. Un preludiu evocator, 
în care vocile corului se adaugă or
chestrei, amintește încă de la înce
put melodiile unor cîntece muncito
rești, sugerînd forța și hotărîrea cla
sei muncitoare în lupta ei contra ex
ploatării buighezo-moșierești. Refre
nele eroice ale cîntecelor revoluțio
nare, care vor răsuna de-a lungul 
întregii opere sînt expuse de cor și 
orchestră într-o împletire plină de 
dinamism, pe fondul bătăii sacada
te, metalice, a toacei de la Doftana 
Cortina se ridică în timp ce cuvin
tele înflăcărate ale unui tînăr din 
zilele noastre, aflat în fața scenei, 
ne cheamă să retrăim împteună fap
tele eroice ale unui mănunchi de 
ilegaliști, printre care se afla și ta
tăl său. „Eu n-âm îngropat în pă- 
mîntul uitării nimic. Sînt fiul lui 
Bogdan. Am 30 de ani. Cînd se în
tâmplau cele ce veți vedea acum, 
eu nu mă născusem încă... Sîngële
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toiilerite unor oameni tfe știință 
din centrul universitar Iași

în aula Universității „Al. I. Cuza” 
din Iași a avut loc sîmbătă solemni
tatea înrnînării unor distincții cori- 

\ferite prin Decret al Consiliului de 
âtàt al R P. Romîne unor oameni 
de știință din centrul universitar 
Iași, pentru activitate îndelungata, 
contribuție in dezvoltarea științei și 
merite deosebite în dezvoltarea în- 
vățămintului superior.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai Academiei R. P. Romine, cadre 
didactice de la institutele de învă- 
țămînt superior din Iași. Anatol 
Lupșa, vicepreședinte al sfatului 
popular regional, a dat citire De
cretului.

Trirriînînd academicienilor Octav 
Mayer, Al. Myller și Ștefan Proco- 
piu titlul de „Om de știință emerit 
al Republicii Populare Romîne”, iar 
academicienilor lori Enescu și Va
sile Rășcanu. profesorilor Gheorghe 
Alexa, Leon Baliff. Aurel Cernătes
cu,. Gheorghe Năstase și Teofil Si- 
ménschi titlul de „Profesor emerit 
al Republicii Populare Romîne”, 
prof. Ion Creangă, membru în Con-

siliul de Stat, rectorul Universității 
ieșene. a felicitat pe cei distinși. Au 
răspuns acad. Vasilé Rășcanu și 
prof. Aurel Cernătescu.

Consiliul științific al Universității 
„Al. I Cuza” a organizat în cursul 
după-amiezii în aula „Mihăil Emi- 
nescu” o ședință festivă de sărbă
torire a profesorilor distinși cu 
tele titluri Cu acest prilej au 
bit prof. Ion Creangă, rectorul 
versității ieșene, acad. Grigore 
sil, din partea Prezidiului Acade
miei R. P. Romine, prof. Gheorghe 
Gheörghiev prof. Adolf Haimovici, 
prof. Gavril Istrate, prof. Alexandru 
Climescu și prof. Constantin Mihul. 
Sărbătoriții au fost felicitați de tov. 
Vasile Potop, secretar al Comitetu
lui regional Iași al P.M.R.

Acad, Al Myller și prof. Teofil 
Simerischi au mulțumit partidului 
și guvernului pentru înalta pre
țuire acordată oamenilor de știință, 
pentru minunatele condiții de dez
voltare și înflorire a științei în pa
tria noastră.

înal- 
vor- 
Uni- 
Moi-

1

Ședința Biroului Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii

Vineri la amiază . a avut löc o 
ședință a Biroului Comitetului Na
tional, pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romîriă.

p'eschizîrid ședirîța. acad. Miliail 
Râïéà, președintele comitetului, a 
ariiiritit principalele ăcțiurii orgarii- 
zàté dé la ultimă aduiiaré a repre
zentanților mișcării pentru pace dib 
țara noastră și a1 subliniat lărgirea 
relațiilor externe âle comitetului.

în continuare, ziaristul George 
Ivașcu- a prezentat o informare des
pre lucrările Conferinței iné'sei rö-

tunde Est-Vest de la Paris, là care a 
participat ca membru al delegației 
țării noastre.

Prof. univ. Stàricîu Stoiari a vorbit 
desprë activitatea delegației romîne 
caré a vizitat récérit Italia, la invita
ția Consiliului național al mișcării 
italiene pentru pace.

Participanții la ședință au adoptat 
apoi planul de activitate pe anul 
1963 al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă.

(Agerpres)

în ziua de 22 februarie a avut loc 
0 ședință lărgită a Consiliului mu
zicii din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, în cadrul căreia au 
fost dezbătute probleme ale creației, 
interpretării și difuzării muzicii u- 
șoare.

La ședință a luat parte tovarășa 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă,

Compozitorul Gherase Dendrino, 
vicepreședinte al Consiliului muzicii, 
a prezentat un referat în care s-a 
făcut o amplă analiză a situației e- 
xistente în domeniul muzicii ușoare.

Au avut loc apoi discuții la care 
au participat numeroși compozitori, 
interpreți, reprezentanți ai unor 
Uniuni de creație, organizații obștești 
și instituții, între care compozitorii 
Ion Dumitrescu — prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor. Niculae Kir- 
culescu, Henri Mălineanu, Elli Ro
man, libretistul Nicușor Constan- 
tinescu. interpreții Dorina Dră- 
ghici, Gică Petrescu, Horia Șer- 
bănescu, precum și Constantin Pris- 
nea — vicepreședinte al Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune, 
Octavian Nistor — secretar al C.C. 
al U.T.M., Ion Brad — secretar al 
Uniunii Scriitorilor, N. Oniga — prim 
adjunct al Comisiei pentru activita
tea Cultural-educativă a C.C.S., San
du Eliad — directorul Teatrului sa- 
tiric-muzical „C. Tănase”, I. Chirilă 
— directorul Teatrului muzical din 
Brașov, Victor Giuleanu — rectorul 
conservatorului „Ciprian Porumbés- 
cu” și alții.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Dumitru Popëscu, vi-

Comitetului de Statcepreședinte al 
pentru Cultură și Artă.

în referat, ca și în luările de cu- 
vînt, au fost relevate succesele obți
nute în ultimii ani de compozitorii 
și interpreții noștri de muzică ușoa
ră. Totodată, s-a arătat că în crea
ția, interpretarea și difuzarea muzi
cii de acest gen se manifestă defi
ciențe serioase. Vorbitorii au criti
cat lipsa de exigență a unor com
pozitori și autori de texte, platitu
dinea, concesiile făcute prostului 
gust, tendințele imitative. O deo
sebită atenție a fost acordată, 
în cadrul dezbaterii, problemelor 
difuzării muzicii ușoare, subliniin- 
du-se că, deși în ultima vreme au 
fost luate unele măsuri de îmbună
tățire, activitatea pe acest tărîm a 
instituțiilor respective prezintă încă 
o serie de neajunsuri. Mai rnulți vor
bitori au insistat asupra faptului că 
Radioteleviziunea, Electrecordul, tea
trele de estradă, împreună cu Uniu
nile de creație, trebuie să contribuie 
la stimularea creației originale, la 
promovarea lucrărilor valoroase ’ ale 
compozitorilor noștri, la răspîndirea 
rnuZicii ușoare de calitate, barînd 
drumul lucrărilor slabe, neinspirate.

Au fost adoptate apoi recomandă
rile făcute de Consiliul muzicii com
pozitorilor, autorilor de texte. Uniu
nilor de creație, interpreților și insti
tuțiilor de difuzare a muzicii Ușoare, 
publicațiilor de specialitate în vede
rea îmbunătățirii activității lor și ri
dicării acestui gen la înălțimea exi
gențelor sporite ale publicului.

■Ar
Ziarul nostru va reverii cu 

lâtâre amplă asupra acestor 
bateri.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Armatei și Flotei Mariti
me Militare Sovietice, I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, și membrii ambasadei 
au depus șîmbătă dimineața ö coroa
nă o'e flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate și Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice.

★
centrele regionale Timișoara, 
Craiova și Iași au avut loc

în
Cluj,
sîmbătă adunări festive consacrate 
celei de-a 45-a aniversări a Armatei 
și Flotei Maritime Militare Sovie
tice.

Despre importanța acestui eveni
ment au vorbit ofițeri superiori și 
generali ai Forțelor noastre Armate.

(Agerpres)

P E S
© Sîmbătă seara, în sala Ateneului R.P. 

Romine, a avut loc concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat ,.George 
Enescu” dirijat de Mircea Basarab, artist 
emerit.

Concertul a avut ca. solistă pe violo
nista sovietică Nina Beilina, laureată a 
celui de-al Il-lea Concurs international 
„George Enescu” și a celui de-al II-lea 
Concurs international „P. I. Ceaikövski” 
Programul a cuprins simfonia de Doru 
Ponovici (in primă audiție). Concertul nr. 
7 în re major pentru vioară si orchestră 
de Mozart și Concertul pentru vioară șt 
orchestră de Sostăkovîci. Concertul s-a 
bucurat de un frumos succes.

CURT
® Ansamblul de balet și dansuri spanio

le, condus de Salvador Vargas, și-a în
ceput sîmbătă turneul în Capitală. în ca
drul spectacolelor pe care le-au prezentat 
în matineu si seara, în sala Palatului R.P. 
Romîné, artiștii oaspeți au interpretat 
dansuri romantice din secolul trecut pe 
muzică de Albeniz și Granados, dansuri 
populare spaniole din diferite regiuni, 
printre care cunoscutele malaguenia, bo
léro, jota, fragmenté din baletele „Tricor
nul”, „Viață scurtă” și „Amorul vrăjitor” 
de De Falia.

Turiști de peste Lotare

(corésp. „Scînteii“). 
a acostat în portul 
de pasageri „Olirri- 

avînd

(Agerpres)

CONSTANȚA 
Ieri dimineață 
Constanța vasul 
pia“, sub pavilion grecesc,
la bord peste 400 de turiști ameri
cani.

Aceasta este a 4-a vizită pe care 
o face acest vas și prima din acest 
an. Prin'O.N.T.-Carpați, o parte din 
turiști au plecat cu un tren special 
spre București, pentru a vizita ora
șul și a participa la un spectacol de 
folclor. Alți turiști au vizitat orașul 
Constanța și stațiunea Mamaia, cu 
autocarele O.N.T. Azi vasul a pără
sit portul Constanța plecînd spre 
alte porturi ale Mării Negre.

Ziua de muncă a tovarășului inginer...
(Urmare din pag. I-a) — ...Sau al doilea exemplu — se 

aude din biroul alăturai. — Un labo
rator tehnologic ar fi putut să-mi rea
lizeze o sfație-pilot pentru introduce
rea în fabricație a pieselor sulfinizate, 
să înlocuim materialele deficitare. Fi
rește, o realizăm șl așa, dar într-un 
timp mai îndelungat șj tehnica cere

în

fă-
se

mereu...
Cîte zile, cîte nopți a sfat Vafi cu 

fafa sprijiri'tă în palme,, deasupra hîr- 
tiei 1 — se gîndeșfe șeful sectorului. 
S-a ocupa* de tema asta tehnică, cu o 
încăpătînare de admirat. Și a reușit. 
Vafi a făcu* de-acum cîteva experience 
cu rezultate bune. Două strunguri din 
hală au montate în ansamblul lor piese 
sulfinizate (proces care cementează 
suprafafa piesei îmbogăfind-o cu car- 
buri, sulfuri și cianuri). După un fimp 
de funcjionare s-a cercetat gradul lor 
de uzură și 
astfel tratate, 
cerute.

s-a constatat că piesele, 
îndeplinesc condițiile

o re-
dez-

Sîmbătă a plecat la Geneva tov, Gri
gore Geamăriu, reprezentantul R. P. Ro- 
mîne în Consiliul de administrație al Or
ganizației internaționale a muncii, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 154-a 
sesiuni a Consiliului. (Agerpres)

Filmul „Lupeni 29“ 
prezentat ïa Reșița

După vizita întreprinsă în orașele 
și centrele muncitorești Lupeni, Pe- 
troșeni, Hunedoara și Timișoara, 
delegația de cineaști, interpreți și 
realizatori ai noului film romîriesc 
„Lupeni 29" a poposit, sîmbătă în o- 
rașul Reșița. în sala cinematografu
lui sindical „Casa muncitorească“, 
peste 900 de spectatori, majoritatea 
oțelari și turnători de la marele 
combinat siderurgic, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, oameni de 
cultură și artă au primit cu aplau
ze puternice pe creatorii filmului, 
care au fost prezentați publicului de 
către tov. Mihnea Gheorghiu, preșe
dintele Consiliului cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Ca și în Capitală și în celelalte o- 
rașe și centre muncitorești, filmul 
„Lupeni 29" s-a bucurat și la Reșița 
de un deosebit succes.

Lucrările Comitetului executiv al O.I.Z
DJAKARTA 23 (Agerpres). — La 

ședința de deschidere a lucrărilor 
Comitetului executiv al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, preșe
dintele O.I.Z, Jean Maurice Her
mann, a rostit o cuvîntare în care 
a arătat că în ultimul timp numă
rul membrilor acestei organizații a 
crescut considerabil, ca urmare a în- 

Asiei.
au

din țările socialiste
■—--- ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

Cu purtătorul de rachete în stratosfera
MOSCOVA. Ziaristul 

I. Frolov descrie în
tr-un reportaj apărut 
cu prilejul Zilei Arma
tei Sovietice în ziarul 
„Sovetskaia Rossia", 
zborul efectuat de el 
pe un avion purtător 
de rachete interconti
nentale.

...Pe aerodrom, „De
siatca“ (numele avio
nului) strălucește în 
soare, aidoma unei ți
gări de argint. Piloții 
își îmbracă parașute
le, deschid ventilatoa
rele de oxigen. Apa
ratul trepidează ușor 
și, desprinzîndu-se lin 
de pămînt, își ia zbo
rul cu o viteză ameți
toare, îndreptîndu-se 
ca o săgeată drept în 
sus... Curînd echipa- 
țul avea să încerce

Pentru valorificarea resurselor forestiere ale Chinei

din nou senzațiile su
prasolicitării pe care 
le-au încercat și cos- 
monauții pe navele 
cosmice. încă puțin și 
„Deslatca" se află în 
straturile superioare 
ale atmosferei. Deasu
pra, pe firmament, 
stelele lucesc straniu, 
cu totul altfel ca de 
pe pămînt.

Comandantul Kriv- 
țov își plimbă privi
rile peste aparatele 
de la bord. Totul func
ționează normal. Cel 
de-al 2-lea navigator, 
Beliuk, 
atenție 
locator 
petrece 
Locatorul este 
rul electronic“ și 
chiul magic" al pur
tătorului de rachete, 
privirile lui, aidoma

se aude o 
O lampă 

aprinde la 
rachetă se

urmărește cu 
în fața unui 

ceea ce se 
pe pămînt. 

„creie- 
„o-

lui Argus, văd tot, 
străbătînd prin pătura 
groasă de nori de 
dedesubt.

în căști 
comandă, 
verde se 
bord, o
desprinde de avion și, 
depășindu-1 în viteză, 
dispare undeva înain
tea lui printre nori, 
lăsînd în unnă o dîră 
de fum, ttidoma unei 
comete.

„D osia tea“ se în
toarce la bază. Ea 
șoboară din înălțimile 
cerului ca o săgeată 
și aterizează pe pista 
de beton. Comandan
tul Krivțov raportea
ză ! „Misiunea de e- 
xercițiu a fost îndepli-i 
nită’j

A. MUNTEANU

îritinsele păduri din 
regiunea Apha, în nor« 
dul provinciei Sîciuan, 
care reprezintă o re
zervă de material lem
nos dé peste 250 mi
lioane metri cubi, au 
devenit acum princi
palul cehtru al pro
ducției de cherestea 
din China de sud-vest.

Peste 50 la sută din 
lucrările de dôborîré a 
copacilor se execută 
cu ajutorul mașinilor. 
Centrele celor 12 re
giuni în care se pro
duce cheresteaua au 
devenit adevărate o 
rășele cu locuințe noi, 
fabrici de cherestea, 
centrale electrice, ma

'gazine, școli și altele. 
Au fost construite șo
sele pe O distanță to
tală de peste 300 km 
pentru transportarea 
lemnului pînă la rîuri.

Paralel cu tăierea 
Copacilor se desfășoa
ră și lucrările de reîsn- 
pădurire,

Petrolier bulgar lansat la apa
Constructorii 'de 

la Șantierul ndva.l 
„Gheorghi Dimitrov" 
din Varna au lansat 
recent la apă prima 
navă din cadrul nou-

lùi program de pro
ducție. Este vorba de 
petrolierul „Șirvan- 
Neft" cu un deplasa
ment de 4 000 tone, car 
re a fost terminat de

tinerii constructori na
vali înainte de termen 
în cinstea Congresului 
al X-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist 
Dimitrovist.

O noua întreprindere a industriei electronice
La Szydlowiec, în 

regiunea Kielce, din 
R. P. Polonă, a intrat 
în funcțiune o nouă în
treprindere a indus
triei electronice — o

filială a întreprinderi
lor pentru producția 
de instalații electroni
ce „T-12“ din Varșo
via. Noua întreprin
dere va produce, prin

ire altele, cuptoare de 
călire și aparatură de 
încălzire a pieselor, 
precum și piese pen
tru diferite aparate 
electronice.

capul halei. E ceasul 11. Abia și-a le
pădat halatul șj cheamă să vină eco
nomistul de sector.

— Mă înțelegi, cred, de ce nu 
te-am asculta* az‘ dimineață. Vreau să 
vă obișnuifi odată : după 11. Pînă a- 
tunci, nu mă căutafi. Acum te ascult. 
Cum stăm cu ’ndicii de plan pe ia
nuarie. cu productivitatea, în special ?

Economistul, om de aproximativ 
aceeași vîrs’ă, dinamic și cu experien
ță, își începe 'aportul. „Planul a fost 
realiza* la toți indicii. $■ îmbucurător 
esté făptui că 'i’micitatea producției a 
fost normală pentru fiecare decadă : 
35,96; 33,32 ; 35,90 la sută...

La cealaltă masă din birou, adjuncfu1 
șefului de sector, inginerul llié Vafi, e 
adîncit în studiu cu fața sprijinită 
palmă, cu părul răvășit.

— Vafi — spune șeful sectorului, 
cîndu- un semn economistului să
oprească o clipă. Vafi, të deranjăm, 
știu. Treci în biroul de alături, ești 
singur.

Prof’lu1 frumos și tineresc a1 „secun
dului“ Se 'idică o clipă, parcă absent, 
apo* disparé dincolo dé ușă. Era și 
firnpu1 : la șeful sectorului începu un 
du-te-vino — dispecerul pbntatoarea, 
funcționari, *of'. cu irebun zilnice, cu 
note și pă'er', cu întrebări și necazuri 
— frebur care dovedesc o 
fate a oamenilor și fără de 
n-s' ma' f' viafă.

(Sj? e liniștesc căt«e ora 
v3Fam!ază Este afî’a 

se aude limpede glăsu1 lu! Vafi care 
argumentează cuiva în birpui alăturat, 
necesitatea unu’ iaborator tehnologic 
la nivehi1 uzinei

Ing'ne-u' Ciobanu îș: clatină capul, 
surîzînd. De cîte or: ri-a ascultat el 
această argumentare ! E absolut de 
acord. Dacă și Vafi, mgirier de pro
ducție este obseda* de necesitatea 
unu- laborator tehnologic — cum 
trebuie să fie atunci un inginer din 
serviciile dé concepție ale uzinei ? A- 
ces’ta înseamnă că î1 visează și noaptea.

vie acfivi- 
care viafa

1 după- 
făcere încît

liniște, nimeni nu mai deschide 
ușa. Muiți oameni din sector 

s-au obișnuit să respecte munca ingi
nerului, să- dea răgaz pentru studiu și 
cercetare tehnică. Din sertare apar pe 
birou reviste tehnice, schițe, buletine 
informative de specialitate. Cadrul bi
roului, întreaga atmosferă s-a schim
bat. Ai impresia că ai nimerit în bi
roul constructorului-șef sau tehnologu- 
lui-șef.

Abia a rezolvat O temă pe care și-a 
propus-o — „conceperea unei instala
ți' de bruiiare chimică a unor piese> 
pentru reducerea circuitului de fabri
cație“. Instalația funcționează. După 
brunare, piesele pentru strunguri au un 
aspect nful* ma* plăcut și totodată sînt 
și protejate împotriva oxidații. Două 
rezolvări în aceiași timp -• scurtarea cir- 
cuifu'u. de fabricație (s-a eliminat ope
rația de șlefuire) și îmbunătățirea vizi
bilă a calității.

Acum inginerul Emil Ciobanu, îm
preună cu colaboratorii săi — ingineri 
din ateliere și tehnologul sectorului — 
se o'cupă aifèteafiv de rezolvarea altor

două teme tehnice. Una dintre acestea 
sună astfel : „întocmirea unei tehnolo
gii de grup de prelucrare a pieselor 
asemănătoare din punct de vedere 
tehnologic, după metoda Mitrofanov“. 
(Pentru a nu se face cheltuieli supli
mentare, inginerul Ciobanu și colabo
ratorii lui studiază în prezent proiec
tele de ansamblu ale dispozitivelor 
existente în sector, în scopul adaptă
rii acestora și folosirii lor în rezolva
rea problemei amintite). Desigur, s-ar 
putea spune : Păi bine, asta cade în 
sarcina serviciului tehnologic al uzinei, 
în adevăr, așa este. Dar și mai just ar 
fi să se spună că e o treabă a ingi
nerului, a inginerului în general, fie 
el de producție sau de concepție. 
Cine poate delimita exact, cine poate 
spune unde se termină munca practi
că a unui inginer și unde începe mun
ca de cercetare în producție, într-o 
întreprindere ? Oare nu sînt ele două 
noțiuni de nedespărțit, două obligații 
profesionale, conducerea producției și 
cercetarea tehnică ? Principalul este ce 
rămîne, ce lasă în urma lui un inginer.

Privitor la aceasta, poate este aici 
locul nimerit pentru o observație — o 
observație justă a inginerului Ciobanu. 
în regulamentul de funcțiuni, elaborat 
de ministeru* de resort, 
stabilesc, între altele, și 
ginerului de producție, 
ateliere. Pare ciudat însă 
sește nici o referire la 
lui de concepție. O scăpare ? Sau se 
consideră că aceasta „se înțelege de 
la sine“ ?

...Doi oameni pasionați de tehnică, 
doi ingineri care-și înțeleg just meni
rea atribuțiilor lor : Emil Ciobanu și 
llie Vafi. Ocupîndu-se cu toată răspun
derea de problemele curente ale pro
ducției, de realizarea planului la toți 
indicii, ei nu pierd nici o clipă per
spectiva desfășurării fabricației și își 
rezervă lmp pentru studiu și cercetare 
tehnică. în acești ingineri destoinici — 
și în uzina despre care vorbim ei nu 
sînt deloc singurii — serviciile de con
cepție au colaboratori statornici și pre- 
fioși.

în 1960, se 
atribuțiile in
dia secții și 

că nu se gă- 
lafura muncii

Concursul internațional
lerl a înce|)ut I de schi al R. P. Romine
PÖrAhJA BRAȘOV 23 

P Ai Isleton : Pé pirtiile 
Brașov au început ieri întrecerile célùi 
de-al V-lea concurs international de schi 
al R. P. Rornine. La' actuala ediție parti
cipă schiori renumit; din 10 țări : Austria, 
R. D. Germană, Finlanda, R. P. Bulgaria, 
Belgia, Italia, R. Ș. Cehoslovacă, Elveția. 
Iugoslavia și R. P. Romînă.

Prima probă a zilei — 15 km (bărbați) 
— a fost dominată de fondiștii italieni. 
Confirmînd excelenta formă în care ss 
află, Marcello de Dorigo a ocupat primul 
loc cu 49'04’’, fiind urmat de compatrio
tul său Giuseppe Steiner (49’17”). Campio
nul țării noastre, Petre Dinu, s-a clasat 
pe locul trei cu 49’37”, învingînd pe ita
lienii Franco Nones și Tiböna Alfredo. 
La 5 km (femei) a cîștigat Kortana Stoie- 
va (R. P. Bulgaria) — 23’50”. Ea a fost 
urmată de Nadejdâ Vasilieva (R. P. Bul
garia) 25’ și Marcela Bratu (R. P. Rotriînă) 
25’20”.

Temperatura de minus 8

(Açjërpfés). — 
de la Poiana

— 8S”13/100 și reprezentanta noastră, 
Ilo’na Mikloș 89"50/100. Proba masculină 
dé coborîre, desfășurată pe pirtia Lupului 
(lungime 3 025 nî), s-a încheiat cu victoria 
austriacului Heini Messner, cu . timpul de 
2’11”4/1O (nou record al pîrtiei). Bine s-au 
comportat schiorii romîni Kurt Gohn și 
Cornel Tăbăraș, clasați pe locurile urmă
toare cu 2’13"9/10 și respectiv 2’14’’5/10. 
H. Schrantz (Austria), unul din favoriții 
probei, a ocupat locul 9 cu 2’21*’6/10.

Astăzi au 
lom special

loc probele de 3x10 km, sla- 
(bărbați) și coborîre (femei).

cîteva rînduri
treia partidă a meciului de 

șab

scrierii ziariștilor din țările 
Africii și Americii Latine, care 
obținut recent independența.

în numele Uniunii ziariștilor clin 
Indonezia, membrii Comitetului ëxe-

cutiv au fost salutați de Djavoto, 
președintele Uniunii.

în raportul său, secretarul gene
ral al O.I.Z., J. Meisner, a subliniat 
necesitatea intensificării luptei îm
potriva persecutării ziariștilor de- 
mocrați din diferite țări ale Euro« 
pei, Asiei, Africii și Americii Latine. 
Participanților la sesiune le-au fost 
prezentate date amănunțite despre 
lupta O.I.Z. în apărarea ziariștilor 
persecutați, despre ajutorul acordat 
familiilor ziariștilor aflați în închi
sori.

Pregătiri pentru introducerea 
administrației indoneziene înlrianul de vest

DJAKARTA 23 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Antara, 
la Djakarta a avut loc -o ședință a 
Comandamentului suprem de elibe
rare a Irianului de vest, în cadrul 
căreia au fost aprobate măsurile ce 
trebuie luate de către guvernul in
donezian înainte și imediat după 
1 mai 1963, çînd Irianul de vest va 
trece în administrația guvernului in- 
donezian. După cum se știe; pînă a- 
tunci el se află sub administrația 
temporară a O.N.U.

La sfîrșitul ședinței, care a fost 
prezidată de către președintele Su
karno, ministrul de externe Suban-

Fabrica de zahăr construită recent Ia Van Diem (R. D. Vietnam) 
a fost dotată cu mașini moderne de măreț capacitate, în foto, 
grafie : un aspect din interiorul fabricii.

drio a declarat corespondenților de 
presă că după 1 mai 1963 va fi creat 
un sistem de administrație regională, 
Irianul de vest devenind o provin
cie. Va fi creată o Adunare legisla
tivă provincială, care va cuprinde 
membrii actualei Adunări legisla
tive a Irianului de vest și alți mem
bri. începînd cu luna martie, a pre
cizat el, funcțiile administrative în 
Irianul de vest vor fi preluate trep
tat de indonezieni, cu excepția pos
turilor de conducere, iar după 1 mai 
toate posturile civile și militare vor 
fi preluate de personal indonezian.

lib-ZÂiiile

.........

HI

___ r______ ___ ______ grade, din 
care cauză zăpada a înghețat, a influen
țat desfășurarea probelor alpine, înregis- 
trîndu-se numeroase abandonuri. întrece
rea dé slalom special femei a revenit fa
voritei Christi Haas (Austria), care a rea
lizat în cele două manșe 84”52/100. Au 
urmat Patricia du Roy de Blicgui (Belgia)

In
Cea de-a 

baraj pentru titlul de caihpion de 
dintre Florin Gheorghiu și Alex. Güns- 
berger s-a întrerupt într-o poziție apro- 
ximativ egală. Astăzi, în auia Bibliotecii 
centrale universitare din București, cu în
cepere de la ora 16,30, va avea loc parti
da a IV-a.

★
Ieri s-au jucat două meciuri contînd 

pentru „Turneul celor 5 națiuni” la rugbi. 
Pe stadionul Twickenham din Londra, e- 
chipa Arîțjlîdî ă învins cu scorul de 6—5 
(3—5) echipa Franței. La Edimburg, Sco
tia a întrecut cu 3—0 (3—0) Irlanda.

Cupa orașului București“ 
fa hochei pe gheață

Sîmbătă, în penultima zi a competiției 
internaționale de hochei pe gheață „Cupa 
orașului București”, pe care o găzduiește 
Capitala țării noastre, programul a cuprins 
două partide deosebit de interesante. In 
primul joc s-au întîlnit echipele București 
(tineret) și Berlin. în ciuda faptului că au 
pierdut la limită, tinerii bucureștenl au 
reușit să facă o partidă frumoasă, mai 
ales în repriza a doua, cînd au dominat 
net, marcînd două puncte, prin Pană și 
Ciobotaru, fără să primească vreunul. 
După 40 de minute de joc, București (ti
neret) conducea cu 2—1 (oaspeții înscri
seseră un gol în prima repriză). In final 
berlinezii au atacat mai decis și, după ce 
au egalat în minutul 49 prin Fuchs — 
care a șutat prin surprindere, de la dis
tanță — au obținut 
minut de joc, prin 
Böttcher. Scor final 
2—0) pentru Berlin.

Principalul meci al serii 
pele Lokomotiv Moscova 
V.T.Z. (R. S. Cehoslovacă), 
vietici au cîștigăt cu scorul 
2—1 ; 0—0).

Astă-seară competiția se încheie cu ur
mătoarele partide : ora 16 : Chomutov 
V.T.Z.—Berlin ; ora 18 : București—Loko
motiv Moscova. Ultima parte a meciului 
București—Lokomotiv va fi transmisă la 
radio (ora 20,05, pe programul II).

»

victoria în ultimul 
punctul înscris de 
3—2 (1—0 ; 0—2 ;

a opus ecW- 
și Chomufov 

Hocheiștii so
dé 5—1 (3—0;

La Paris, sfîrșitul anului este ma
rele anotimp al premiilor literare 
„Goncourt“, „Fémina“, „Renaudot".

Dacă la origine aceste premii 
erau destinate să scoată là iveală 
talente originale, să răsplătească 
un tînăr scriitor și să-l sprijine ma
terialicește pentru elaborarea operei 
sale de mai tîrziu — astăzi nu s-ar 
putea spune că aceste țeluri pro
puse sînt în întregime urmate. Unele 
„preferințe“ ale juriilor respective 
au reușit să arunce o anumită lu
mină asupra condițiilor de decernare 
a premiilor àriuàlé. în selecția unor 
Cărți un anumit rol îl joacă Ceea ce 
se nùméçtë „Culisele". Urmarea: nù 
întotdeauna cei mâi buni reușesc să 
triumfe în competiție. Faptul a fost 
relevat nu odată. „Trăgătorii de 
éfori“ caré se situează pe poziții po
litice reacționare, „împing înain
te“, că atare, lucrările, poate ar 
trebui mai bine spus maculatura — 
Corespunzătoare vederilor lor. Tot
odată, interesa comerciale au ade
sea preporiderență asupra preocu
părilor artistice, editorii — cărora le 
revin tijéi sferturi sari nouă zecimi 
din beneficiile realizate din vînzarea 
cărților' — fiind dornici fiecare de a 
face să triumfe scriitorii „lor", sau, 
ca să vorbim în termenii unui jargon 
destul de elocvent pentru ceea ce 
au devenit aceste ceremonii anuale, 
„minții" din „grajdul" lor.

Acestea fiind spuse despre anu
mite moravuri literare; să ne întoar
cem la cărțile premiate în 1962.

Să vorbim în primul rînd despre 
„Bagajele de nisip" de Anna 
Langfus, care a primit premiul 
„Goncourt". Romanul, deși în bună 
măsură este rodul imaginației, poartă 
puternic pecetea a ceea ce a fost 
viața autoarei în timpul anilor de 
război, cînd întreaga familie i-a fost 
exterminată de hitleriști, iar ea în
săși întemnițată de Gestapo. Tînăra 
eroină din „Bagajele de nisip“ rămî
ne, ca și autoarea, pradă amintirilor 
sale, nefiind în stare a se elibera de 
evocarea războiului, de moarte, în
tr-un cuvînt, incapabilă de d fi feri
cită, în ciuda străduințelor celor care 
o înconjoară. Această mișcătoare 
povestire a unei femei rănite, strivite 
sufletește de vremurile crîncene prin 
care a trecut, a fost aleasă de juriul 
premiului „Goncourt". Deși pe plan 
literar, cartea e într-un fel copleșită

de amintirea lăsată de un alt roman 
càre a primit premiul „Goncourt" 
acum trei ani, inspirat de același 
trecut tragic, „Ultimul dintre drepți" 
de André Schwartz-Bart, esté totuși 
o alegere care poate fi calificată 
drept bună.

O putem socoti astfel mai ales față 
de cele două cărți care și-au văzut 
atribuite respectiv premiile „Fémi- 
na" și „Renaudot" : „Sudul" de 
Yves Berger și „Paznicul de noapte" 
dé Simone Jacquemart, romane des
pre care nu s-ar putea spune altceva 
décît că sînt niște mediocrități din 
punct de vedere artistic, fără a mai ■ 
vorbi dë conținut, unde morbidul și 
pătoloqicul se află la loc de cinste. 
Sterilele căutări stilistice, care reduc

Scrisoare din Franfa

cele două cărți la niște exerciții pre
sărate cu ambiții psihologice destul 
de sărace cu duhul, nu pot face să 
se uite 
țioase, 
„Sudul" 
céstuds 
niai mic cu trei ani, care trăiește în
tr-un timp ireal, oprit, în funcție de 
lecturile sale, în anul 1842. „Pazni- 
cui de noapte" este o enigmă psi- 
hologico-polițistă, ale cărei fire citi
torul nu reușește să le descîlcească, 
nu pentru că au fost încurcate fără 
ieșire de către scriitoare, ci pentru 
că toată cartea e de o zăpăceală 
care ar putea stîrni uimire dacă 
n-ar fi vorba pur și simplu de o 
monstruoasă stîngăcie a autoarei.

Mult mai interesantă este cartea 
scriitoarei Colette Audry, care a pri
mit premiul „Médicis", instituit de 
puțin timp de către criticii literari. 
Cartea „în spatele lojei“ e consacra
tă experienței de viață a unei femei, 
aspirației spre dragoste și fericire, 
locului femeii în societate.

în ceea ce-1 privește pe Henry 
François Rey, laureat al premiului 
„Interaliat", atribuit de un juriu de 
ziariști unuia din confrații lor, el a 
confirmat cu cartea sa „Piane
le mecanice" o dexteritate literară 
pe care o lăsau să se întrevadă 
celelalte romane ale sale, e drept cu

sărăcia urzelii pur romăn- 
ba chiar o scot în relief, 
este istoria unui amor in- 

între o tînără și fratele ei

öarecari înclinații spre facilitate, dar 
exercitată de data aceasta cu muș
cătoare vervă împotriva unei socie
tăți descompuse, așa-numita „înalta 
societate", formată din bogătași și 
trîntori aflați într-o stațiune clima
terică spaniolă.

Mai rămîne de pomenit și un alt 
premiu : acela care a încununat p® 
poetul Pierre Jean Jouve : Marele 
Premiu Național. Dar atît de mică 
este importanța care se acordă as
tăzi poeziei în Franța, încît eveni
mentul a fost înecat în febra provo
cată de premiul „Goricourt“.

Așa cum spuneam la început, nu 
totdeauna cei mai buni cîștigă. Sau, 
mai precis, adesea nu cei mai buni 
cîștigă. Unele din ultimele premieri 
constituie o nouă confirmare.

Au apărut în ultima vreme o serie 
dé cărți valoroase, scrise de pe po
ziții înaintate. Printre ele cităm „Ma
ria“ dé Pierre Daix, sau „Explozia" 
de André Stil, càre evocă lupta con
tra războiului și a fascismului, pen
tru pace în Algeria. Ele sînt reali
zate cu măiestrie artistică și ceea ce 
este de asemenea important — con
țin un mesaj actual, fapt care tre
buie subliniat dacă se are în vede
re că unele din cărțile premiate în 
1962 sînt cu totul rupte de timpul și 
de frămîntările lumii în care trăim.

Există un domeniu care a în
ceput să facă serios concurență căr
ților premiate în ceea ce privește 
succesul. Sînt lucrările de 
contemporană, esseurile 
consacrate problemelor 
noastre, epocii actuale, 
țit astfel, în ultimii ani, 
riștilor sau ale autorilor de esseuri 
politice. Un esseu recent cum © „Re
publica modernă“ de Pierre Mendès- 
France a depășit repede cifra de 
100 000 de exemplare. „Istoria Ger
maniei contemporane", două tomuri 
ale istoricului Gilbert Badia, va fi 
hărăzită de asemenea interesului 
manifestat de publicul cititor, prin 
seriozitatea informației, minuțiozi
tatea documentării, claritatea ex
punerii faptelor, luciditatea cu care 
autorul a analizat evenimentele care 
au precedat, însoțit sau urmat adu
cerea lui Hitler la putere. „Carnete
le" scriitorului algerian Moloud Fe- 
raoun, ucis de către asasinii O.A.S.- 
iști, au fost apreciate în ultima vre
me ca o mărturie zguduitoare a unei

conștiințe puse față-n față cu proble
mele războiului din Algeria. Acest 
om de origine algeriană, dar de cul
tură franceză, a fost adus de eveni
mentele tragice care ruinau țara sa 
să-și revizuiască o serie de judecăți, 
de valori, de idei acceptate ; el a- 
rată cu onestitate și sinceritate dra- 

■ mele de conștiință care s-au pus în 
fața lui și cum mersul progresiv al 
gîndirii sale, supuse probei faptelor, 
l-a adus să îmbrățișeze în întregime 
cauza poporului său. Dramatica sa 
moarte dă și mai multă greutate a- 
cestei turburătoare mărturii.

Dar, desigur, evenimentul cel mai 
de seamă ăl sezonului literar, rămî
ne apariția „Istoriei paralele a 
U.R.S.S. și a Statelor Unite", de Louis 
Aragon pentru Uniunea Sovietică, și 
de André Maurois, membru al Aca
demiei FranCeze, pentru S.U.A. Aces
tei mări lucrări, rod a trei ani de 
muncă îridîrjită, l-au fost consacrate 
timp îndelungat cea mâi mare parte 
din foiletoanele literare ; marile 
publicații săptăniîriâle Lau dedicat 
cîte ö pâgină întreagă sau mai mul
te. La fel, revistele, radioul, televi
ziunea s-au ocupat pe larg de acest 
eveniment. Se poate afirma fără exa
gerare că opera dusă la bun sfîrșii 
de cei doi mări scriitori este eveni
mentul 
terar.

Restul actualității literare a fost 
eclipsat de această operă. Desigur, 
în „bisericuțele“ literare se vorbește 
deja despre cîteva noutăți care-și 
vor face puțin cîte puțin loc în vi
trine. Și, înainte de toate, despre 
romanul postum al tînărului scriitoi 
de dreapta Roger Nimier, ucis în
tr-un accident de automobil pe cînd 
gonea cu 150 kilometri pe oră, ase
menea personajelor sale care caută 
pe toate căile să evadeze dintr-o 
lume în care nu se simt în largul lor 
inadaptabili, ostili sau indiferenți 
Ceea ce se numește de vreo șapte 
sau OP* ani „noul ____ "
așa că nu mai e nimic nou, dacă o 
fi fost măcar vreodată — face să 
se vorbească iarăși despre el cu 
ocazia apariției unui volum de cinci 
sute de pagini : „Inchizitoriul“ de 
Robert Pinget, candidat fără noroc 
Ia premiile, literare. Această car
te confirmă din nou părerea 
>,noul roman" împinge literatura 
fr-un impas, că nu duce la nimic 
formulele sale sterile, artificiale, 
formă și deprecierea noțiunii 
conținut șl că nu poate decît să 
învârtească în jurul cozii sale.

REGIS BERGERON

primordial al sezonului li-

istorie 
și cronicile 
vremurilor 

S-au înmul- 
cărțile zia-

indiferenți

roman"

că 
în- 
cu 
de 
de 
se
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Oamenii muncii din 
R. P. Ungară se pre
zintă azi în fața urneOameni de afaceri 

englezi cer extinderea 
comerțului cu țările 

socialiste
LONDRA 23 (Agerpres). — Repre

zentanți ai cercurilor de afaceri din 
Anglia continuă să ceară cu insis
tență extinderea considerabilă a 
schimburilor comerciale cu Uniunea 
Sovietică și cu alte țări socialiste.

într-o scrisoare publicată la 22 fe
bruarie de ziarul „Times“ un grup 
de cunoscuți industriași englezi, con
ducători ai mai multor companii 
constructoare de mașini, cheamă gu
vernul să înceapă tratative cu Uniu
nea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și cu alte țări privind ela
borarea unui program de schimburi 
comerciale pe cinci ani care să pre
vadă o creștere anuală cu cel puțin 
20 la sută a volumului acestui 
merț.

Aceasta ar asigura Angliei 
menzi în valoare de milioane de
sterline și ar avea urmări favorabile 
asupra reducerii șomajului. Nu există 
nici un motiv, se arată în scrisoarea 
industriașilor, care să ne împiedice 
să sporim volumul comerțului nos
tru cu țările lagărului socialist în vii
torii trei-cinci ani, de la 120 de mi
lioane la 500 de milioane lire sterli
ne. Pentru aceasta este necesară 
doar „hotărîrea fermă” a guvernului.

Amintind că în ultima perioadă 
guvernul englez a împiedicat înche
ierea unor tranzacții comerciale cu 
organizațiile de export-import din 
Uniunea Sovietică, avantajoase pen
tru industriașii englezi, autorii. scri
sorii scot la iveală absurditateâ unei 
asemenea poziții.

co-

co- 
lire

Savantul William DuBois 
a împlinit 95 de ani

ACCRA 23 (Agerpres). — La 23 fe
bruarie, savantul de renume mondial 
și eminentul luptător pentru pace și 
pentru drepturile popoarelor africane, 
William DuBois, a împlinit 95 de am.

Lucrările sale literare se bucură de 
O mare popularitate, îndeosebi roma
nul „In căutarea lînei de argint", în 
care este descrisă viata grea a negrilor 
din Africa, drama istorică „Haiti“, care 
înfățișează lupta dusă la începutul se
colului trecut de negrii de pe insula 
Haiti, romanul „Ispitirea lui Mansart" și 
altele. De un deosebi) interes se bu
cură lucrările sale științifice, printre 
care se numără „Africa. Studii de isto
rie a continentului african și a locuito
rilor săi“. Operele literare și științifice 
ale lui DuBois au fost publicate în nu
meroase țări ale lumii.

Apărător hofărîf al 
lajiei de culoare din 
poarelor din Africa, 
piaf frepfat de clasa 
concepjia marxistă.
1961 el a adresat secretarului general 
al Partidului Comunist din Statele Unite 
ale Americii cererea de a fi primit în 
rîndurile partidului comunist. In I960 
i-a fost decernată înalta distincție de 
laureat al Premiului international Lemn 
„Pentru întărirea păcii între popoare".

Din 1960, savantul s-a stabilit în 
Ghana, devenind recent cetăfean al a- 
cesfel țări. El lucrează la alcătuirea 
unei enciclopedii africane.

HAVANA 23 (Agerpres). — In 
seara zilei de 22 februarie a avut 
loc la Havana prima mare adunare 
a membrilor Partidului Unic al Re-, 
voluției Socialiste. în sala Teatrului 
„Chaplin“ s-au adunat peste 6 000 
de oameni, membri ai Partidului 
marxist-leninist din Cuba, care fac 
parte d'in organizațiile de partid din 
trei provincii situate în vestul țării 
— Pinar Del Rio, Havana, Matanzas.

în cadrul adunării, Fidel Castro a 
rostit o amplă cuvîntare, care a fost 
transmisă în întreaga țară de pos
turile de radio și televiziune.

Fidel Castro s-a oprit în cuvînta- 
rea sa asupra etapelor principale 
ale dezvoltării revoluției cubane, 
subliniind că revoluția este un pro
ces complex și că revoluția cea mai 
grea și complicată este revoluția so
cialistă, deoarece este revoluția cea 
mai profundă și. cea mai radicală 
din istoria omenirii. Vorbitorul a 
arătat că în ultimii patru ani revo
luția cubană a luat amploare și s-a 
dezvoltat în ad'încime, că în cursul 
luptei de clasă și a adîncirii proce
sului revoluționar, revoluția s-a 
descotorosit de tot felul de oportu
niști, „tovarăși de drum“, lași, tră
dători de patrie. în același timp, 
partea cea mai bună a poporului s-a 
unit, coeziunea ei s-a întărit. In 
avangarda coloanei revoluționare au 
mers și merg fiii cei mai fermi și 
plini de abnegație ai poporului Cu
ban. Avangarda este partidul, și ea 
este formată din cei mai buni dintre 
cei mai buhi revoluționari.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la munca de organizare a par
tidului arătînd că a început crearea 
organizațiilor de partid în primul 
rînd în centrele muncitorești și că 
numai în cele trei provincii din ves
tul țării au fost primiți în partid 
circa 10 000 de oameni. în provin
cia Oriente a început crearea orga- 

Recuperarea a două

nizațiilor de partid în rîndurile ce
lor 30 000 de luptători organizați din 
miliția populară, din rîndurile mun
citorilor agricoli și țăranilor săraci. 
Asemenea organizații de partid vor 
fi create și în instituții, localități 
rurale și în cadrul forțelor armate. 
Fidel Castro și-a exprimat convin
gerea fermă că Partidul Unic al Re
voluției Socialiste se va bucura de 
sprijinul deplin al maselor populare 
din Cuba.

Trebuie să organizăm statul nos
tru socialist, să elaborăm prima lui 
constituție. Dar în aceasta nu trebuie 
să fim formaliști. Pe primul plan se 
află crearea partidului și abia după 
aceea vor fi rezolvate și alte proble
me ale construcției de stat.

Vorbitorul a demascat campania 
anticubană care se duce în S.U.A., 
acțiunile agresive împotriva Cubei. 
Citind declarația ministrului de 
Război al S.U.A., McNamara, că „po
litica Statelor Unite urmărește lichi
darea în Cuba atît a regimului Cas- 
țro, cît și a comunismului”, Fidel 
Castro a declarat : Noi nu amenin
țăm pe nimeni. Noi sîntem amenin
țați de imperialiștii americani. Nu 
ducem 
ce ei 
război 
părăm 
mijloacele.

Cuvintele citate de el din raportul 
lui R. I. Malinovski, că Uniunea So
vietică va fi în primele rînduri ale 
apărătorilor Cubei, 
aplaudate.

Credem, a spus Fidel Castro, că nu 
există cuvinte mai potrivite pentru 
a da un răspuns d-lui McNamara 
decît aceste declarații făcute în nu
mele guvernului sovietic.

Fidel Castro și-a încheiat cuvîn- 
tarea rostind cuvinte de salut în 
cinstea Partidului Unic al Revolu
ției Socialiste. Toți participanții la 
adunare au intonat Internaționala.

pescadoare cubane 
acaparate de contrarevoluționari

război împotriva lor, în timp 
duc împotriva noastră un 
laș, dar zadarnic. Noi ne a- 
și ne vom apăra cu toate

au fost viu

intereselor popu- 
S.U.A. și ale po- 
DuBois s-a apro- 
muncitoare și de
La 1 octombrie

HAVANA 23 (Agerpres).— Navele 
flotei maritime militare ale Cubei au 
redat țării două pescadoare acapara
te de contrarevoluționari. Aceste 
nave au fost descoperite lîngă coas
tele uneia din insulele aflate în ve
cinătatea Cubei.

Contrarevoluționarii arestați îp 
timp ce încercau să debarce în Cubă 
au recunoscut că aparțin unui grup 
instruit de Agenția centrală de in
vestigații a S.U.A., avînd misiunea 
specială de a introduce armamem; 
în Cuba și de a organiza în nordu l 
provinciei Las Villas bande de 
contrarevoluționari.

Asupra contrarevoluționarilor a- 
restați s-au găsit arme, documente!, 
bani și uniforme aparținînd forțeloi: 
armate ale S.U.A.

în legătură cu acest caz, agențiile 
americane de informații au difuzat 
la 21 februarie știrea că două a- 
vioane cubane ar fi deschis focul 
in largul mării asupra unei nave 
pescărești americane. Departamentul 
de Stat, fără să stabilească care este trul de război al S.U.A., McNamara, 

a declarat că nava pescărească des
pre care este vorba „nu purta pa-

au cerut să fie luate împotriva Cubei 
cele mai hotărîte măsuri.

Dezmințind afirmațiile născocite 
în S.U.A.. declarația Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare al 
Cubei arată că cele două avioane au 
efectuat un zbor spre nord de litora
lul cuban în căutarea celor două 
nave pescărești care, acum cîteva 
zile, în timpul unor acțiuni pirate
rești, au fost capturate de contrare
voluționarii ce operau de pe terito
riul Statelor Unite. Avioanele cubane 
nu au mitraliat și nu au comis nici 
un fel de acțiuni ostile împotriva 
navei americane. Ele s-au îndepărtat 
îndată ce au stabilit 
este nava cubană pe

Este semnificativ 
americani, Benjamin 
căpitanul P. Jackson, care se aflau 
pe bordul navei, au declarat la 21 
februarie, în cadrul unei conferințe 
de presă la Key-West, că știrea pri
vind atacul asupra navei lor este 
eronată.

Apoi, la 22 februarie, însuși minis-
realitatea, a trimis de îndată guver
nului Cubei „un protest vehement" 
și a cerut lămuriri. Unii congresmeni vilionul american“.

că aceasta nu 
care o căutau, 
faptul că doi 
Washington și

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 23 
februarie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., a primit o 
delegație a Partidului Comunist din 
Brazilia, în frunte cu Luis Carlos 
Prestes, secretar general al C.C. al 
'partidului.

„Apassionata" — un nou 
Ulm despre Lenin

Studioul „Mosfilm" realizează un 
nou film artistic despre Lenin, cu 
prilejul împlinirii a 93 de ani de la 
nașterea sa, la 22 aprilie.

La baza filmului, care redă fapte 
reale, stau amintirile lui Maxim 
Gorki și cartea lui Herbert Wells 
„Rusia in întuneric'. Acțiunea filmu
lui se petrece în octombrie 1920, la 
locuinfa lui Gorki, unde a sosit Lenin, 
pentru a se odihni și a sta de vorbă 
cu scriitorul. Tot aici el a ascultat 
piese de Beethoven și Chopin. Regi
zorul luri Vîșinski a arătat că 
este intitulat „Apassionata* nu 
pentru că această lucrare 
Beethoven li plăcea mult lui 
ci și pentru faptul că atmosfera de 
așteptare încordată, de hotărîre eroi
că, de luptă neînfricată, atît de ca
racteristice acestei sonate, redă bine 
atmosfera deceniului al treilea, atunci 
cînd tînărul stat sovietic lupta cu 
dirzenie împotriva dușmanilor și visa 
la viitorul său.

lor pentru a alege de
putății în Adunarea 
de Stat și în sfaturile 
județene, orășenești, 
de plasă și comunale. 
Ei vor acorda man
datul de deputat unui 
număr de 105 000 ce
tățeni.

Cine sînt cei pe 
care Frontul Popu
lar Patriotic i-a pro
pus candidați în ale
geri? 42 la sută 
din candidați au pro
fesia de bază mun
citori. 18 la sută 
sînt țărani și 36 la 
sută intelectuali. Iată 
cîțiva dintre candida-

ții de deputați propuși 
de Frontul Popular 
Patriotic pentru Adu
narea de Stat a R. P. 
Ungare : Blum Jânos, 
șeful unei brigăzi so
cialiste la fabrica 
de mașini-unelte din 
Budapesta, Gyureko- 
vics Jânosné. munci
toare la fabrica de tri
cotaje din Râkospa- 
lota, minerul Loy Ar
pad, șeful unei bri
găzi socialiste de la 
minele din Albertte- 
lep, din județul Bor- 
sod-Abany-Zemle, Val
ter Imre, președintele 
Cooperativei agricole 
de producție din Raksi, 
județul Somogy, a- 
cad. dr. Törö Imre, 
rectorul facultății' de

medicină din Buda
pesta, etc.

Zilele acestea au 
luat sfîrșit întîlnirile 
dintre candidați și a- 
legători. La aceste a- 
dunări au 
milioane de alegători. 
Multi dintre ei au luat 
cuvîntul în adunări.

In anii puterii popu
lare, oamenii muncii, 
lichidînd exploatarea 
capitaliștilor și grofi
lor. au devenit stăpînii 
țării și construiesc 
cu succes socialismul.

Pentru această viață 
nouă oamenii muncii 
din R. P. Ungară își 
vor da azi votul 
candidaților Frontu- 

Popular Patrio-

participat

Sosirea delegației C. C. 
al P. M. R. la Viena

VIENA 23. — Corespondentul A-r 
gerpres transmite : La invitația Co-» 
mitetului Central al Partidului Co
munist din Austria, la 23 februarie 
a sosit la Viena o delegație a Corni-» 
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de tova
rășul Petre Lupu, membru 
al P.M.R., șef de secție la 
P.M.R.

La sosirea în gara Viena, 
ția a fost întîmpinată de

al C.0. 
C.C. al

Piața Omonia din Atena. O scară 
rulantă te duce în pasajul subteran 
unde poți lua metroul spre Pireu. In 20 
de minute acest metrou, de fapt mai 
mult terestru decîf subpămînlean, trece 
pe lîngă vechea Agora de la poalele A- 
cropolei, străbate apo: cartierele măr
ginașe ale Atenei și, gonind pe malul 
mării, intră în Pireu în apropierea por
tului. Miros puternic de alge, pește și 
ulei. Am ajuns în cel mai vechi port 
al Eladei, artera sa principală care o 
leagă de rețeaua maritimă 
nală.

Pireul a împărțit aceeași 
Atena încă de acum două 
jumătate. Se spune că unii 
gendarii argonauți făceau

internafio-

soartă cu 
milenii și 
dintre le- 
parte din 

vechea sa pooulafie. După înfrîngerea 
perși'or la Maraton (în anul 490 î.e.n.) 
Temislocle — creatorul flotei ateniene 
— a fortifica» orașul, unindu-l cu Ate
na printr-un zid lung de apărare. încă 
de atunci corăbierii Pireului și-au adus 
confribujia la dezvoltarea Atenei, căci 
puterea acestei vestite cefăfi a antichi
tății s-a baza» în bună parte pe flota 
ei numeroasă ce cutreiera mările. Gre
cia a rămas și în secolele următoare 
tributară mărit darnice și bogate ce-' 
îmbrățișează din trei părfi pămîntui 
arid, oferindu-i resurse, deschizîndu-i 
căi pentru corner).

In prima jumătate a secolului trecut, 
după mutarea capitalei Greciei la 
Afena, Pireul a început să-și schim
be înfățișarea. Portul de azi a fost 
construi» între 1924—1930. AH» ora
șul cî» și populația sa au plătit tri
bu» greu ceiui de-a! doilea război 
mondial, care i-a pricinui» numeroase 
victime și mari distrugeri. Pireul a fost 
bombardat pe rînd de italieni și anglo- 
americani, iar, la sfîrșitul războiului, 
instalațiile sale portuare au fost arun
cate în aer de ocupanfii hitleriști în 
retragere.

Azi, în Pireu! refăcut și partial mo
dernizat, se construiesc noi instalații ?1 
un port anexă. E1 a deveni» primul port 
ai tării și al doilea din Mediterana, 
atî* ca punct de tranzit pentru vasele 
de mărfuri și pasageri venind din di
ferite continente cî» și pentru trans
porturile maritime ale Greciei.

Pireul este nu numai un port mari
tim. Aci există mai multe fabrici 
șî uzine — de ciment, îngrășămin
te chimice, sticlărie, filaturi, atelie
re de reparații, precum șl renu
mita fabrică de țigări „Papasfratos“.

400 000 de locuitori al 
mare majoritate mun
ți marinari.

se

Ce' aproximativ 
orașului sînt în 
citori industriali

Centrul orașului se remarcă prin 
străziie sale largi șl drepte, cu obiș
nuita agora (piață) în mijloc, poate 
concepute chiar de Hippodamus din 
Millet, arhitectul vechiului Pireu. Spre 
periferie există însă străzi unde vehi- 
colul modern și canalizarea nu au pă
truns încă. Nu poți să nu observi în 
apropierea portului central multe case 
ruina’e de bombardamente. Clădirile 
mici cu unul-două etaje constituie nota 
dominantă a orașului.

în fața gării și de-a lungul cheiului 
portului centrat domnește de obicei 
forfota, caracteris’ică por»urilo» interna-

Scrisoare din Grecia

ționale. La to» pasul întîlnești puzderie 
de prăvălioare, cafenele, mici restau
rante cu mîncăruri specifice, cu tradi
ționalul kebab și diferite soiuri de 
peș»: marini, baruri pentru marinarii ve- 
n»fi din depărtări și mai ales nelipsi
tele taverne grecești unde poți gusta 
rachiul national Uze, vinul amar Re
țină, și asculta cîntecul buzuchiei. In
strument tipic grecesc.

LA UMBRA VECHIULUI ZID 
AL LUI TEMISTOCLE

împreună cu dl. Krisafopulos, direc
torul companiei maritime „Scandina
vian Near East Agency“, care repre
zintă transporturile maritime romîneșfi 
în Grecia, cutreier orașul. De fapt Pi
reu! este așezat pe trei peninsule care 
adăpostesc trei porturi : portul central, 
Pasalimani și Turkolimanl. Mergem de-a 
lungu1 |ărmulu> unde se văd încă ră
mășițe d<n vechiul zid al lui Temisto- 
cle și ne oprim în fa(a portului Pasa
limani, care în antichitate era baza 
faimoaselor trireme de război ateniene 
(galere cu trei rînduri suprapuse de 
luntrași) al căror loc l-au luat azi în 
golf yachturile. Rămășițele unui teatru 
antic din epoca helenisfică ne atrag 
atenția. Vara au loc aci spectacolele 
ansamblului de cîntece șl dansuri 
populare grecești condus de Dora 
Sfrafu, al cărei nume este cunoscut 
în țara noastră. Trecem pe lîngă teatrul 
municipal al orașului unde da obicei

dă reprezentații de tragedie antică an
samblul Rondiris pe care publicul nos
tru l-a cunoscut, de asemenea, și ne o- 
prim pe colina Kastella, cu casele a- 
șezate în amfiteatru, de unde cuprin
dem panorama largă a mării și a Ate
nei împreună cu Pireul.

Intrăm în portul central care este 
împărțit în mal multe cheiuri : pentru 
vasele de pasageri internationale, pen
tru cursele interne și pentru mărfuri. 
Aci se află antrepozite, șantierele 
navale, docurile. Portul, o adevărată 
pădure de catarge, era însă destul de 
lipsit de viată. Aliniate la marginea 
cheiului, mul'e vase de mărfuri zăceau 
imobile. în acea zi nu le descărca ni
meni, căci cei 1 500 de docheri erau 
în grevă. Altele zac de mult nemișcate 
în „cimitirul vapoarelor", după cum 
spun localnicii, ca efect al crizei din 
transporturile 
tos îmi arată 
de obicei 
„Sulina”, „Buzău”, 
armatori greci și-au exprimat 
rerea că schimburile comerciale din
tre Grecia și țările socialiste s-ar putea 
dezvolta cu mult mai mult, ceea ce de
sigur nu ar putea fi decît în avantajul 
ambelor părți și al dezvoltării co
laborării internationale.

Dar aci nu ancorează numai cargo- 
boturl sau vase de pasageri, adesea 
în tranzit, ci și mari vase militare. In 
ultima veme. au acostat la Pireu port- 
avioanele F. D. Roosevelt (S.U.A.), 
Centaur (Anglia) și altele venite în 
„vizită de prietenie“. Un ziar grec 
scria că locuitorii portului nu au fost 
prea îneîntafi de asemenea musafiri a 
căror fanfară cînta Tn umbra tunurilor 
și rachetelor de pe bord. Multi dintre 
el, arăta autorul articolului, spuneau că 
asemenea nave nici nu aduc de lucru, 
nici nu sporesc veniturile celor mulfi 
care cu greu fac fa(ă costului crescînd 
al vieții ci, dimpotrivă, contribuie la 
psihoza cursei înarmărilor care sporesc 
poverile ce apasă asupra populației.

Am vizita» Pireul timp de mai 
multe zile. In cafenele zărești mereu 
aceiași clienfi îmbrăcafl modest, pă- 
rînd înfr-o veșnică așteptare. Un local
nic îmi spune că cel mal mulfi dintre 
ei sînt marinari șomeri care-șl omoară 
aci timpul In așteptarea unei slujbe. 
„Kafenion“ (cafeneaua) nu este un loc 
de odihnă sau distracție. In „Kafe
nion“ se pun la cale afaceri, se caută

maritime. Dl. Krisafopu- 
locul unde ancorează 

cargobofurile romînești 
„Mangalia“. Unii 

pă-

filmul 
numai 
a lui 
Lenin,

A. POP

Un grup de membre ale orga
nizație! americane «Femei luptați 
pentru pace 1“, împart ziarul lor 
trecătorilor în fața gării centrale 
din New York.

Proteste împotriva persecutării 
democraților în Irak

PRAGA 23 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o conferință de presă, 
în cadrul căreia au vorbit despre si
tuația din Irak Faisal Al Samir, 
fost ministru al orientării naționale, 
Mohammed Mahdi Al Jawahiri, fost 
președinte al Uniunii Scriitorilor și 
ziariștilor irakieni, generalul Hasem 
Abdel Jabbar, dr. Naziha Al Du- 
leimi, fost ministru, cunoscută acti
vistă a mișcării feminine, prof. Sa
lah Khales, scriitor, Zunun Ajjub, 
scriitor, Azis Al Hadj, scriitor și 
ziarist, Nouri Abdul Razzak Hussein, 
fost secretar general al Federației 
tineretului democrat din Irak, și 
Mahdi Al Haved, președintele Uniu
nii naționale a studenților irakieni.

La conferința de presă s-a dat ci
tire declarației celor 9 personalități 
irakiene, în care se condamnă cu 
hotărîre teroarea instituită în ulti
mele două săptămîni în orașele ira
kiene de către elementele extre
miste.

Lupta împotriva comuniștilor, sex 
subliniază în declarație, este doar 
un pretext sub care sînt asasinați 
zeci de democrați, reprezentanți ai 
tuturor păturilor sociale și de orice 
convingere politică.

Aceste acțiuni, se arată în conti
nuare, reprezintă o încălcare fățișă 
a drepturilor omului, o încălcare a 
celor mai elementare principii uma
ne, morale și juridice.

Reprezentanții vieții publice din 
Irak au adresat intelectualilor, scrii
torilor și ziariștilor un apel prin 
care cheamă opinia publică mon-

Secretaria- 
al Partidu- 
a adresat o

dială să. lupte împotriva persecutării 
democraților din Irak.

★

DELHI (Agerpres). — 
tul Consiliului Național 
lui Comunist din India
telegramă de protest împotriva asa
sinării, arestării și persecutării de- ' 
mocraților irakieni. în telegramă se 
cere să se pună imediat capăt aces
tor persecuții și să se asigure co
muniștilor și tuturor patrioților din 
Irak drepturi și libertăți cetățenești.

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția France 
Presse, guvernul brazilian a anunțat o- 
ficiai la 22 februarie că a acordat azil 
politic celor nouă patrioți venezueleni 
care au capturat recent nava „Anzoa- 
fegui" și au ajuns cu ea în apele teri
toriale braziliene.

31 iulie — „Ziua femeii 
africane"

a 
a

clarat la 23 februarie o grevă de 
scurtă durată în sprijinul satisfacerii re
vendicărilor lor de majorare a salarii
lor și în semn de protest împotriva 
patronilor care în mod nejustificat au 
întrerupt tratativele cu reprezentanții 
sindicatelor muncitorilor.

BAMAKO. între 10 și 20 februarie 
avut loc la Bamako prima sesiune 
secretariatului permanent al Confe

rinței femeilor africane. într-un co
municat dat publicității se subliniază 
că femeile africane trebuie să se 
consacre luptei pentru realizarea u- 
nității Africii. Secretariatul a hotă
rît ca în fiecare an la 31 iulie să fie 
sărbătorită „Ziua femeii africane“.

BRUXELLES. Peste 225 000 de 
muncitori metalurgișfi belgieni au de-

Naționalizarea băncilor 
în Birmania

RANGOON. Guvernul Birmanie! a 
hotărît la 23 februarie naționalizarea 
băncilor din țară. Naționalizarea afec
tează toate băncile din țară, inclusiv 
cele străine. A fost constituit un co
mitet pentru supravegherea operațiu-

oferte de lucru ; marinarul șomer 
așteaptă aci zile la rînd apariția even
tuală a misitului care să-i propună o 
slujbă pe vapor contra unui „comision“. 
La sediile mai multor societăți de navi
gație am întîlnit de asemenea grupuri 
de marinari șomeri în căutare de lucru.

DE LA FEREASTRA 
LUI „MEGARON OKEANION"

Pe străzile din jurul portului central 
po|i citi numele a nenumărate firme 
de transporturi maritime grecești și 
străine, birouri de voiaj, firme de im
port și exoorl, sociefăji de asigurări, 
bănci. între vechile clădiri de pe strada 
Amiral Miaulis, erou al luptelor navale 
împotriva otomanilor, și de pe alte 
străzi centrale s-au ridicat cîteva 
blocuri cu 6—7 etaje. Am urcat în- 
tr-unul din ele — Megaron Okeamon 
(palatul oceanic) — o imitafie minia
turală a unui zgîrie nori, unde am vi
zitat mai mulji armatori. Birouri mo
derne cu hărți imense pe perefi. an
core, timone și busole pentru decor, 
fotografii și machete de vase. Ar fi 
aproape atmosfera din descrierile ro
mantice ale lui Jules Verne, dacă ar
matorii ar fi bărboși cu pipe, cizme 
și ceas la vestă. Armatorii de azi, po
liglot! și amabili cu vizitatorii, î(i ofe
ră obișnuita „kafelaki" (cafelufă) și ți
gări înainte de a discuta despre afa
ceri.

Cei cu care am stat de vorbă nu 
erau prea satisfăcut! de mersul aface
rilor în ultimul an. Mulji dintre el au 
fost păcjubifi serios de pe urma crizei 
maritime care se prelungește din apri
lie 1962. De fapt, prima parte a acestei 
crize s-a făcut simțită încă din 1957, 
dar nu a atins amploarea, durata și im
plicațiile celei de azi. La 15 ianuarie, 
din cauza crizei, zăceau inactive 289 de 
vase ale armatorilor greci. Cauzele cri
zei ar putea fi rezumate astfel :

Una dintre ele este scăderea ofertelor 
pentru transporturile maritime din cau
za limitării importurilor de către unele 
fărl capitaliste ca Japonia, Ca
nada, Australia etc. ca urmare a defi
citului balanței de plăți. In această 
sifuafie existenta unui număr prea mare 
de vase comerciale de transport, 
dintre care multe deja 
a făcut ca taxa de
tifă pentru transportul mărfurilor 
mare, să scadă mult, ajungînd la 
velul cei mai redus de la război 
coace. După cum a declarat recent
nistrul marinei comerciale, Kotiadis, la 
o conferință de presă cu ziariștii stră-

ini, criza maritimă internațională afec
tează marina comercială greacă mai 
serios ca marina comercială a oricărei 
alte |ări din lume din cauza procen
tului ridicat (55 la sută) de vase de 
construcfie 
greacă.

O altă cauză a 
gerinfele politicii „războiului rece' 
via(a economică, practica discriminări
lor în relațiile comerciale internationale 
care stînjenește dezvoltarea largă 
a unor relații reciproc» avantajoase. De 
pildă, un subiect foarte des discutat, 
mai ales într-un oraș portuar ca Pireul, 
este interzicerea transporturilor către 
Cuba, impusă de S.U.A. aliafilor lor din 
N.A.T.O., care a agravat și mai mult 
criza deja existentă în marina comer
cială greacă ; potrivit datelor oficiale 
americane, vasele grecești efectuau 22 
la sută din transporturile de mărfuri spre 
Cuba. Revista maritimă „Naftilia" arată 
că S.U.A. au făcut recent noi demersuri 
pe lîngă guvernul grec, semnalînd că 
12 vase grecești au încălca» de curînd 
restricțiile impuse și averfizînd că vor 
înceta acordarea de „ajutor“ Greciei, 
în cazul că vasele grecești vor conti
nua asemenea transporturi.

Aceste avertismente au avut un ecou 
nefavorabil în opinia publică. Criticînd 
aspru in*ervenfia americană în trans
porturile maritime comerciale grecești, 
„Naftilia“ scria recent ; „In numele 
cărei legi exercită americanii presiuni 
asupra Greciei pentru a înceta trans
porturile maritime spre Cuba ? Oare 
libertatea mării este dreptul exclusiv 
a! țărilor mari ?“ Revista califica un a- 
semenea amestec al S.U.A. ca inaccep
tabil și ca lipsit de o bază morală. Dar 
cei mal greu loviți nu sînt armatorii, 
care au încă posibilități financiare, ci 
mai cu seamă mille de familii de ma
rinari a căror existentă depinde de 
munca marinarilor din flota comercială 
greacă.

nilor de trecere a băncilor particulare 
în proprietatea stalului. Toate băncile 
au fost puse sub 
nelor de stat.

supravegherea orga-

mai veche

crizei o

din flota

constituie in- 
“ în

capitala Venezuelei 
foamei pesle 400 de 
în una din pie|ele

CARACAS. în 
au declarat greva 
șomeri. Adunați 
centrale ale orașului, șomerii au de
clarat că nu vor părăsi această piață 
atîta timp cît guvernul nu le va asi
gura de lucru.

LEOPOLDVILLE. Primul ministru 
congolez, Adoula, a făcut o vizită la 
Elisabethville, în cadrul planului de 
„reconciliere națională“, aplicat în 
prezent în Congo sub egida O.N.U.

învechite, 
navlu plă- 

pe 
ni- 
în- 
mi-

★

Se lăsa noaptea cînd am părăsit PU 
reul. Portul strălucea de mii de lu
mini ale vapoarelor de pasageri. Mi-am 
amintit de d'scufiile cu marinarii cît și 
cu armatorii. Vrem comerf cît mai larg, 
îmi spuneau și unii și alfil, șî mal ales 
vrem să putem naviga nestingherifi de 
nimen: pe mările și oceanele lumii. Cu 
tofiî și-au exprima» convingerea că Pi- 
reul, ca ș| celelalte porturi ale lumii, 
poate juca un rol important în condi
țiile dezvoltării comerfulul pașnic între 
tărl cu sisteme și concepții diferite, 
spre beneficiul tuturor.

AL. GHEORGHIU

delega- 
Franz 

West, membru al Biroului Politic al 
C.C., prim-secretai' al Comitetului 
organizației din Viena a P.C. din 
Austria, Rudolf Richter, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria, precum și 
de alți activiști ai C.C. al P.C. din 
Austria.

In cursul zilei de sîmbătă, mem
brii delegației au avut întrevederi 
cu Johann Köplenig, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Friedl Fümberg, secretar general al 
partidului, și alți membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Atu 
tria.

In Yemen vor avea loa 
primele alegeri 

din istoria țârii
SANAA 23 (Agerpres). — Postul de 

radio Sanaa a anunțat că autorită
țile yemenite au hotărît organizarea 
pe Întregul teritoriu al Yemenului a 
primelor alegeri din istoria acestei 
țări în vederea constituirii Camerei 
reprezentanților tribali. ■ Camera se 
va compune din 160 sau 180 de 
membri dintre care 60 la sută vor 
fi desemnați de corpul electoral, iar 
restul de 40 la sută vor fi numiți de 
autorități. Din Cameră vor face par
te reprezentanți ai tuturor triburilor 
yemenite.

La 22 februarie au fost convocați 
Ia Sanaa guvernatorii tuturor pro
vinciilor pentru a li se da instruc
țiuni în vederea organizării alegeri
lor. In decurs de trei zile guverna
torii urmează să supună autorităților 
centrale listele membrilor Comitete
lor speciale constituite în vederea a- 
propiatelor alegeri.

Potrivit agenției Reuter, palriofii, 
membri al Frontului de eliberare na
țională din Venezuela, au sosit la 22 
februarie pe bordul unei corvete a 
marinei militare braziliene în portul 
Belem din nordul Braziliei.

Adoula urmează să facă o călătorie 
la Bruxelles, unde va discuta repar
tiția impozitelor plătite de compania 
„Union Minière” între autoritățile 
locale șî guvernul central.

Creșterea șomajului 
în Anglia

LONDRA. Șomajul din Anqlia șl 
din Manda de nord a atins cifra record 
din ultimii 16 ani — 932 939 de persoa
ne, fără a mai socoti șomerii parțiali, se 
arată într-o declarație dată oublicifății 
la Londra de Comitetul Politic al Comi
tetului Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie. Atîta timp cî» ac
tualul guvern nu va f înlătura» de ’a 
putere, „șomajul va constitué un flagel 
pentru poporul englez“, se .subliniază 
în declarație.

DELHI. La
7-lea. Congres 
cialiștilor în domeniul bolilor cavi
tății toracice. La lucrările congresu
lui participă oameni de știință și 
specialiști din peste 30 de țări ale 
lumii, inclusiv o delegație sovietică, 
alcătuită din prof. P. I. Androsov și 
prof. I. D. Șevcenko La deschiderea 
festivă a congresului au luat cuvîn
tul S. Radhakrishnan, președintele 
Indiei, și primul ministru, Nehru,

Delhi s-a deschis al 
international al spe-

Una

Conferința de presa a președintelui Kennedy
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

în conferința sa de presă din 21 fe
bruarie, președintele Kennedy s-a 
referit la stadiul tratativelor în le
gătură cu acordul privitor la înce
tarea experiențelor nucleare,
din întrebările puse de ziariști a fost 
în legătură cu afirmația senatoru
lui Humphrey, că în cazul cînd nu 
se va ajunge pînă în luna aprilie 
Ia stadiul final de pregătire a unui 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, ome
nirea ar putea să piardă pentru tot
deauna acest prilej de realizare a 
acordului. Subliniind că „există 
unele aspecte critice care trebuie 
lămurite cu atenție“, președintele 
S.U.A. a declarat : „Cred că persoa
nele care se opun eforturilor în ve
derea încheierii acordului (Kennedy 
nu a precizat dacă este vorba de 
oamenii politici și de știință din 
S.U.A. 
vreme

care au cerut în ultima 
ruperea tratativelor șl con

tinuarea experiențelor nucleare — 
n.r.) trebuie să aibă tot timpul în 
vedere faptul că alternativa este 
răspîndirea acestor arme, care ar 
putea să ajungă în mîinile unor gu
verne lipsite de răspundere sau care 
ar putea să dezlănțuie, prin acci
dent. o conflagrație nucleară mon
dială De aceea, vom continua efor
turile. nu numai pînă la 1 aprilie, 
dar și după această dată“. Kennedy 
a spus că încheierea acordului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare nu prezintă o garantie de
plină împotriva răspîndirii ei, dar 
și-a exprimat speranța că acordul 
va avea un rol de frînare în această 
privință.

Referindu-se la problema Berlinu
lui occidental, președintele Kennedy 
a arătat că în prezent reprezentanții 
SU.A. „examinează dacă există o 
bază satisfăcătoare (din punctul de 
vedere al guvernului S.U.A. — n.r.) 
pentru tratative“.

La Madrid continuă 
luptătorilor

MADRID 23 (Agerpres). — La nu
mai două zile după ce Tribunalul 
militar din Madrid a condamnat la 
ani grei de temniță un grup de 27 
de democrats membri ai Frontului 
de eliberare populară din Spania, a- 
genția France Presse anunță că un 
alt grup de 17 democrats membri ai 
secției din Catalonia a aceleiași or
ganizații. au fost judecați la 22 fe
bruarie de Tribunalul militar din 
Madrid.

procesele înscenate 
antifranchiști

Acești luptători antifranchiști care 
au fost, arestați anul trecut în timpul 
grevelor din regiunea Barcelona, au 
fost acuzați de „propagandă ilegală“ 
șl condamnați de la 9 luni la 6 ani 
de temnită.

Potrivit agenției Reuter. Ia Madrid 
se așteaptă să aibă loc noi procese 
împotriva altor membri ai Frontului 
eliberării populare din Spania, prin
tre care se află și numeroși studenți.
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