
Un bilanț bogat, Proletari din toate țările, uniți-vă!

un program 
torînsufleți

In întreaga țară se desfă
șoară într-o atmosferă 
de puternic avînt in 

muncă pregătirile in vederea 
alegerilor de deputați in Ma
rea Adunarea Națională și 
sfaturile populare, alegeri ce 
vor avea loc la 5 martie. Ma
sele de cetățeni — muncitori, 
țărani, intelectuali, ostași, ti
neri, femei — se adună in în
truniri electorale, se întâlnesc 
cu candidații lor. discută cu 
grijă și simț gospodăresc des
pre treburile țării, ale regiuni
lor, ale raioanelor, orașelor, 
comunelor, satelor. Profundul 
democratism al orînduirii noa
stre se manifestă cu deosebită 
forță în aceste zile de campa
nie electorală care au adus în
că o dată în dezbaterea mase
lor probleme însemnate ale 
construcției socialiste Și nle 
traiului de zi cu zi 
ce muncesc.

Ieri, milioanele de 
ai muncii, tineretul 
noastre au luat cunoștință cu 
un sentiment de profundă sa
tisfacție de un nou document 
de mare importanță — Mani
festul Consiliului Central al 
Frontului Democrației Popu
lare.

Tovarășii noștri mat virst- 
nici iși amintesc cu dezgust 
de campaniile electorale din 
vremurile stăpînirii burgbezo- 
moșierești, 
electorale 
magogice, _ _ 
pîndeau partidele exploata
torilor, _ 
doua zi după alegeri. E de-a- 
juns să cercetezi manifestele 
partidelor burghezo-moșierești 
din ani diferiți pentru a con
stata că aceleași promisiuni 
reveneau, ca monotone și ră
suflate refrene Ia fiecare ale
gere, fie că partidul respectiv 
era Ia putere, fie că se afla 
„în opoziție". Treceau anii de 
guvernare, liberalii și țărăniș
tii se înfruptau pe rînd și co
pios din avutul țării, jefuiau 
cu nerușinare masele munci
toare, iar promisiunile electo
rale rămineau niște simple pe
tice de hîrtie fără nici o va
loare. A rămas de pomină ea 
o culme a demagogiei electo
rale și a batjocurii față de a- 
legători programul unuia din
tre partidele burgheze care in 
alegerile din 1932 promitea-, 
inflație: „Partidul nostru fă
găduiește inflație. Banii vor fi 
mai ieftini și fiecare avînd 
parale iși va putea procura 
cele necesare".

Intr-un cuplet rostit pe a- 
tunci, marele artist popular 
Constantin Tănase Înfiera in 
cuvinte biciuitoare demagogia 
electorală burghezo-moșierea- 
scă.

în

al celor

oameni 
patriei

de promisiunile 
sforăitoare. de- 

Pe care le răs-

pentru a le uita *

„La alegeri ne-au spus frate 
Că ne dau pentru nevoi 
Pluguri de-alea automate 
Care ară fără boi...

Dar nu și-au ținut cuvintul 
Fiindcă avură alt scop 
Iară noi arăm pămintul 
C-un cîrlig și-un târnăcop"

Ceea ce Q impresionează
primul rind pe alegătorul de 
azi, in Manifestul Frontului 
Democrației Populare — în 
contrast cu manifestele elec
torale din anii întunecați ai 
domniei exploatatorilor — este 
caracterul lui sobru și cumpă
nit, bogăția de fapte concrete 
și absolut verificabile, grija 
caldă pentru omul muncitor 
și nevoile sale. încrederea a- 
dincă in forțele inepuizabile și 
in viitorul minunat al poporu
lui nostru.

Așa cum se arată în Mani
fest, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și organizațiile obștești 
înmănunchiate în Frontul De
mocrației Populare se prezintă 
in fața alegătorilor cu bilan
țul bogat al realizărilor do- 
bindite in anii care au trecut 
de la ultimele alegeri.

S-au înălțat sute de fabrici 
și uzine, combinate, termo și 
hidrocentrale ; un insemnat 
număr de întreprinderi au 
fost mărite și modernizate. 
Producția industriei noastre 
întrece azi de 5 ori nivelul 
dinainte de război. Producția 
industriei constructoare de 
mașini e acum de 10 ori mai 
mare decit în 1938, a indus-

triei siderurgice de aproxima
tiv 7 ori, a industriei chimice 
de 11 ort Profunde schimbări 
înnoitoare s-au petrecut in a- 
gricultura țării. Marea majo
ritate a țărănimii a pășit pe 
calea arătată de partid — ca
lea agriculturii socialiste. Pe 
ogoarele patriei lucrează azi 
43.000 tractoare peste 17.000 
combine pentru păioase, 32.000 
semănători și numeroase alte 
mașini, toate produse de in
dustria noastră- A sporit bel
șugul de produse agricole.

Pe temelia trainică și sănă
toasă a realizărilor obținute in 
creșterea puterii economice a 
patriei a crescut și nivelul de 
trai al oamenilor muncii. Sa
lariul real a fost in 1960 cu 
47 la sută mai mare decit in 
1955. Au sporit veniturile ță
rănimii. Numai din vinzarea 
produselor către stat țărăni
mea a primit in 1960 aproape 
9 miliarde și jumătate lei. Au 
fost efectuate insemnate re
duceri de prețuri de care a be
neficiat întreaga populație. A 
sporit mai mult de odată și 
jumătate volumul de mărfuri 
desfăcute prin comerțul socia
list. Intre 1956—1960 s-au con
struit din fondurile statului 
la orașe aproape 100.000 apar
tamente. La sate s-au ridicat 
in perioada 1956-1959 peste 
339 900 locuințe.

Cheltuielile 
ale statului au 
patru ori mai 
1950, ajungând
un sfert din bugetul total al 
țării. S-a dezvoltat puternic 
invățămintul de toate gra-

socia! -cui turale 
tost în I960 de 
mari decît în 
să reprezinte

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 5-a)
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organizațiilor 

U. T. M.

Alexandru Moghioroș
Ion Gheorghe Maurer, 
și Leontin Sălăjan

s-au întîlnit eu alegătorii

Tinerii Kevel Iosif și Niculina 
Colciu se numără printre frun
tașii în muncă la Uzinele ,,Kle- 
ment Gottwald" din Capitală.

In întreaga țară mii și mii 
de cetățeni se întiinesc cu can
didați! F.D.P. din circum
scripțiile lor electorale, discu
tând împreună probleme pri
vind dezvoltarea economică și 
social-culturală a regiunilor, 
raioanelor, orașelor, comune
lor. treburile obștești, aspecte 
ale vieții de zi cu zi a oame
nilor muncii.

Zilele acestea s-au întîlnit 
cu alegătorii din circumscrip
țiile în care au fost propuși 
candidați ai F.D.P. in alege
rile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, tovarășii

Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș 
și Leootin Sălăjan.

Tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al PMH., 
Consiliului de 
candidează in 
ția electorală 
iești-Est. a 
multe întreprinderi din

MANIFESTUL VIEȚII NOASTRE NOI 
SOCIALISTE

>

în întreaga țară oamen'<i muncii au primit cu deosebit entuziasm și încredere 
Manifestul Consiliului Centrai al F. D. P

aici, IcDe:"oată

BRĂDULEȚ

Pentru mai buna 
foiosire a capacității 

de tracțiune 
a locomotivelor

Pentru folosirea mai bună 
a capacității de tracțiune a 
locomotivelor, ceferiștii de la 
depoul Tg. Mureș extind me
toda de remorcare a trenuri
lor cu tonaj sporit. De la în
ceputul anului și țină acum 
ei au transportat peste nor
ma stabilită mai mult da 
23.000 tone de mărfuri.

Ca urmare a întreținerii în 
bune condiții a locomotivei, 
brigada formată din mecani
cii Gh. Ilea, Fulop Iuliu și 
fochiștij Vaier Mărgineanu și 
Dumitru Petrea a economisit 
55 tone de combustibi con
vențional.

Pe întregul depou s-a eeo-
namîsit în cursul anului a- 
cesta o cantitate de combus
tibi] cu care se pot remorca 
55 de trenuri pe distanța Tg. 
Mureș—Ciceu și retur.

sosit ziarele care publicau în prima pagină Manifestul F.D.P 
chioșcul din Gara de Nord, există o animație deosebită.

Foto : VAL.

Imbold spre
noi succese

ÎNCREDERE

Dotată cu utilaj de înaltă 
tehnicitate, noua secție de fi
nisaj de la întreprinderea 
„Dacia" din Capitală va pre
lucra anual circa 30.000.000 

m. țesături diferite.

...Mașina gonea prin Bucu
reștii scăldați în razele unui 
soare de primăvară, iar prin 
parbrizul ei, vedeam defilînd, 
ca pe ecranul unui cinemato
graf, imaginea nouă a orașu
lui. Proiecția imaginară adu
ce în fața ochiului nu numai 
noile construcții răsărite în o- 
raș, ci și figura pietonului, a 
cetățeanului de pe stradă: lu
minoasă, deschisă, încrezătoa
re. A fost oprit pentru un mi
nut de prima pagină a gaze
tei luată în îmbulzeala de la 
chioșc: Manifestul Consiliului 
Central al Frontului Democra
ției Populare. Citește, citește 
cu atenție, cu nesaț. Ridică 
privirea și îmbrățișează stra
da cu blocuri mari și frumoa
se. Zîmbește încrezător, mul
țumit și citește mai departe.

Același interes și încredere 
am întîlnit la toți oamenii cu 
care am discutat.

...„Vezi dumneata, tot ceea 
ce scrie aici sînt fapte. Unele 
trăite și înfăptuite, altele pe 
care le vom trăi și înfăptui cu 
siguranță. Altă dată, atunci 
cînd dealul Mitropoliei era 
urcat de domni cu joben și 
domni îmbrăcați pentru „oca
zie" în haine țărănești bine 
parfumate, atunci era cu to
tul altfel". Și tovarășul Ale
xandru Codescu, Erou al Mun
cii Socialiste, maistru cazan
giu la Atelierele C.F.R. „Grivi- 
ța Roșie", se încruntă, indignat 
parcă și de amintirea acelor 
vremuri. „Un torent de promi
siuni, cisterne de vorbe arun
cate în vînt, iată ce erau ma
nifestele electorale din timpul

Au terminat repararea
tive ți întovărășirile 
agricole.

Au fost contractate 
lucrări care totalizea
ză aproape 102.000 
hectare arătură nor
mală.

Pregătiri intense 
pentru ins amintirile 
de primăvară se fac 
în gospodăriile colec
tive din regiune, Co-

tractoarelor
Mecanizatorii din 

etațiunile de mașini 
ți tractoare din re
giunea Suceava au 
terminat repararea 
tractoarelor ți plugu
rilor cu care vor 
lucra la însămînțări- 
le de primăvară, in 
stațiuni continuă în
cheierea coritfâct&OT 
cu gospodăriile colec-

lectiviștii repară plu
gurile, grapele ți alte 
unelte, condiționea
ză ți încearcă pute
rea de germinație a 
semințelor. Concomi
tent ei transportă 
insemnate cantități 
de îngrășăminte na
turale pe câmp.

(Agerpres)

noi obiective culturale, printre 
care, un mare complex stu
dențesc compus din 7 cămine, 
unde vor locui aproape 2.500 
de studenți.

Mai mulți vorbitori au ară
tat amploarea pe care au 
căpătat-o construcția de lo
cuințe, lucrările de înfrumu
sețare a orașelor. Numai în o- 
rașul ploiești s-au construit 
în ultimii 2 ani peste 1.700 de 
apartamente.

Tov. Victor Cuc, Gh. Degău 
și alții au vorbit despre con
strucții și alte lucrări edili
tare din orașul Oradea. In ul
timii ani s-au construit aici 
peste 1.000 apartamente.

Subliniind marile realizări 
obținute, particiipanții la în
tîlniri au făcut numeroase și 
însemnate propuneri privind 
continua îmbunătățire a acti
vității în domeniul economic, 
social, cultural, valorificarea 
mai din plin a resurselor lo
cale, mai buna gospodărire a 
orașelor și satelor, ridicarea 
la un nivel mai înalt a acti
vității sfaturilor populare. Ei 
au vorbit despre contribuția 
adusă de masele de cetățeni 
la munca de gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor și 
satelor, s-au angajat să spri
jine și mai mult sfaturile 
populare la înfăptuirea lucră
rilor gospodărești.

întâmpinați cu căldură de 
cetățeni, tovarășii Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, A- 
lexandru Moghioroș și Leon- 
tin Sălăjan au luat cuvintul 
în încheierea discuțiilor. Ară
tând însemnătatea alegerilor 
de la 5 martie, ei au subliniat 
sarcinile importante care stau 
în fața oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram trasat de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R în vederea 
dezvoltării economiei națio
nale, a ridicării continue a ni
velului de trai al poporului 
muncitor.

întâlnirile au prilejuit o pu
ternică manifestare a atașa
mentului oamenilor muncii 
față de partid și de statu] de
mocrat-popular, a hotăririi lor 
de a contribui cu întreaga lor 
capacitate și putere de mun
că la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

Politic 
nistrul 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Oradea-Nord, 
a vizitat Atelierele de zonă 
C.F.R., fabrica „înfrățirea" 
etc. Tovarășul L. Sălăjan a 
avut intîlniri cu ceferiști din 
Oradea, cu muncitorii și teh
nicienii de la fabrica „Vasile 
Roaită" și cu cetățeni din car
tierul C.F.R.

La aceste întîlniri au luat 
cuvintul numeroși oameni ai 
muncii. Ei au relevat cu mîn- 
drie marile înfăptuiri obținu
te sub conducerea partidului, 
care au făcut să se schimbe 
înfățișarea regiunilor, raioane
lor, orașelor, comunelor, să se 
îmbunătățească viața oameni
lor muncii. Ca pretutindeni în 
țară, în aceste regiuni s-au 
înălțat noi fabrici și uzine, 
vechile întreprinderi s-au dez
voltat și modernizat.

în cuvintul său, maistrul 
Ion Ungureanu de la uzinele 
„1 Mai"-Ploiești, a vorbit des
pre dezvoltarea puternică pe 
care o cunoaște industria con
structoare de utilaj petrolier 
în orașul Ploiești. în regiune 
au fost construite noi instalații 
de prelucrare a țițeiului, prin
tre care Blocul de ulei de la 
Rafinăria nr. 3 Teleajen. Se 
înalță instalațiile marelui 
complex de la Brazi. Așa cum 
au arătat Hericz Endre, tehni
cian, Vasile Pantilie, inginer, 
Torok Rozalia, muncitoare și 
alții, și în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară s-au con
struit întreprinderi importan
te, printre care fabrica de mo
bilă „23 August", fabrica de 
zahăr de la Luduș, fabrica de 
lapte praf și conserve de lap
te de la Remetea și altele. 
Progrese însemnate s-au rea
lizat în ultimii ani în aceste 
regiuni în domeniul transfor
mării socialiste a agriculturii, 
al înzestrării ei cu mașini 
modeme, al creșterii produc
ției agricole.

în cadrul întîlnirilor de la 
Cluj, Daniel Popescu, rectorul 
Institutului de arte plastice 
„Ion Andreescu", Halmagy 
Ștefan, artist la Opera ma
ghiară, și alții au relevat cu 
satisfacție că, odată cu dez
voltarea economică a regiunii, 
au luat un puternic avînt în- 
vățămîntul superior, știința și 
arta. în ultimul timp la Cluj 
s-au construit și se construiesc

al C.C. al P.M.R., nri- 
Fortelor Armate, care

președintele 
Miniștri, care 

circumscrîp- 
Plo- 
mai

o- 
rașul Pic. ești. printre care u- 
zinele „1 Mai" rafinăria nr. 3 
Teleajen. fabrica textilă „Do
robanțul", urma „24 Ianua
rie", precum și instituții, car
tiere. în sala Teatrului de 
Stat, tovarășul Chivu Stoica 
a avut o întâlnire cu alegăto
rii. la care au participat mun
citori, ingineri, tehnicieni, in
telectuali și alți cetățeni din 
oraș.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, candidat al 
F.D.P. în circumscripția elec
torală „Universității" nr. 1- 
Cluj, s-a întâlnit cu numeroși 
oameni de știință și cultură 
din localitate — cadre didac
tice. actori, artiști plastici, 
compozitori, studenți ai școli
lor superioare de artă — și alți 
cetățeni din circumscripție. 
Tovarășul Ion Gh. Maurer a 
avut o întâlnire cu profesorii 
și studenții Universității „Ba- 
beș-Bolyai" și cu oameni 
știință din cadrul filialei 
Cluj a Academiei R. P. 
mine.

Tovarășul Alexandru 
ghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 
nr. 1 Tg. Mureș-Nord, s-a în
tâlnit cu muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la fabrica de 
mobilă „23 August"-Tg. Mu
reș, cu cadre didactice și stu
denți de la institute de învă- 
țămînt superior din oraș, cu 
colectiviștii din comuna Sin- 
georgiu de Mureș etc. Tova
rășul Al. Moghioroș a avut o 
întâlnire cu colectivele între
prinderilor „Encsel Mauriciu", 
.Ludovic Minschi", „Lazăr 
Odon“, Complexul C.F.R. și 
alți cetățeni.

Tovarășul Leontin Sălăjan. 
membru supleant al Biroului

nr. 1 
vizitat

Am poposit ieri printre 
muncitorii de la Uzinele 
„1 Mai" Ploiești. Aceștia se 
aflau în pauza de prînz. 
Marea majoritate a lor, se 
adunaseră în grupuri com
pacte în jurul agitatorilor 
și ascultau cu atenție Ma
nifestul Consiliului Central 
al F.D.P., publicat în pre
să.

Comunistul Alexandru 
Nicolescu, maistru în sec
torul de debitare citea ti
nerilor din secția cazange- 
rie adunați în jurul lui 
fragmente din Manifest, 
subliniind înaltul democra
tism al orînduirii noas
tre, succesele mari obținu
te în dezvoltarea economiei 
noastre. El s-a oprit 
la faptul că in 1965 
industria noastră va pro
duce în mai puțin de 40 
de zile atîț cit s-a produs 
în Romînia burghezo-mo- 
șierească în întregul an 
1938, arătind tinerilor că 
constructorilor de utilaje 
petrolifere le revin sarcini 
importante.

„Manifestul Consiliului 
Central al FDJP. — a in
tervenit in discuție, tânărul 
cazangiu Simion Nedelcu 
— reprezintă pentru noi, cei 
tineri un și mai mare im
bold în muncă. Noi tinerii 
ne bucurăm din plin de 
largile drepturi și libertăți 
asigurate de orînduirea de
mocrat-popul ară. Noi sim
țim mereu, zi de zi, grija 
părintească a partidului și 
guvernului, a întregului 
popor pentru tânăra gene
rație. Niciodată în trecut 
tineretul nu s-a bucurat de 
asemenea condiții de viață, 
de muncă și învățătură.

Primind cu însuflețire 
Manifestul F.D.P., tinerii 
de la secția cazangerie a 
Uzinelor „1 Mai" Ploiești, 
’ăsesc în acest document 
mobilizator un imbold spre 
zoi realizări în producție.

N. PUTU

de 
din 
Ro-

Mo-

pro-

(Continuare în pag. 5-a)

toate înseamnă 
manifestul nostru

ca și
sau 

sche-

de tovarășa
au

In secția 
lor Textile .. 
grup de fete (toate membre 
ale brigăzii de producție a ti-

★
țesătorie a Uzine- 
„7 Noiembrie", un

TINERI CANDIDAȚI

Na-

Desene de V. SAVONEA

mai mare dedt in 1938, e industriei siderurgice 

de aproximativ 7 ori, a industriei chimice de TI ort

Tovarășul Dumitru Rangă, 
muncitor ic Atelierele „9 Mai" 
din București 0 fost propus can
didat al F.D.P. pentru circum
scripția electorală raională nr. 99, 
raionul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej.

Tovarășul Iordan Lazăr, 
strungar la Uzinele „Klement 
Gottwald", este propus pentru a 
doua oară candidat al F.D.P. 
pentru Marea Adunare 

țianață.

Tovarășa Pricop Biza, 
maistru la Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ a fost pro
pusă candidată a F.D.P. în cir
cumscripția electorală raională 
nr. 392 d'm raionul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej.

acela. După ce obțineau votul 
— stai omule mai departe în 
mizerie și trudește, pentru ca 
domnii cu joben și haine țără
nești îmbrăcate pentru „oca
zie" să se poată îngrășa. Pri
vește Grivița, toate blocurile 
acestea minunate, privește oa
menii din cazangerie. Vezi cu 
cit entuziasm muncesc, cu 
cită dragoste și pasiune ? Ia
tă, acestea 
pentru noi 
electoral".

neretului condusă 
Constanța Milașovici) nu 
mai avut răbdare să ajungă 
cu ziarul la mașină. Citesc, ci
tesc cu aceeași bucurie 
pietonul de pe stradă 
constructorul din vîrful 
lei.

— Ce impresie mi-a 
dus ?

Și ochii mari, adinei ai to
varășei Constanța Milașovici 
m-au privit cu o ușoară nuan
ță de mirare.

— Este doar Manifestul vie-
PETRU ISPAS

Producția Industriei rconstructoare de mașini este acum de 10 on

(Din Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare)

Constantin ficind un acurt bi
lanț pe 1960 al realizărilor din 
circumscripția raională 115 și 
circumscripția orășenească 260 a 
arătat eă s-au colectat cu spriji
nul cetățenilor din cartier 18 
tone fier, și s-au efectuat 
2.480 ore muncă patriotică. Pe 
străzile General Karalambie ți 
Simon Ștefan au foot executate 
lucrări de electrificare. S-a a- 
menajat de asemenea curtea casei 
de cultură a tineretului prin 
muncă voluntară.

Vorbitorii an arătat eă fața a- 
cestui cartier te va schimba mai 
mait, că el va deveni mai fru
mos, mai modern odată cu ter
minarea magistralei nord-aud 
care a început aâ te construiască 
șă care va cuprinde și această 
circumscripție.

GABBIEb GAGIU

Tovarășul Constantin Constantin, 
tehnidon la Uzinele „Semănă
toarea" a fost propus candidat 
pentru circumscripția electorală 
nr. 116 din raionul Nicolae Băl- 

eescu.



ST AT IA INTERMEDIARĂ

COCS
DIN CĂRBUNI

NECOCS1FICAB1L
Din activitatea cercetătorilor 
de la Institutul de cercetări 

miniere și

c'u aproape 100 de ani în 
urmă a intrat in funcțiune 
vechea cocserie de la 

Anina, care în anul 1862 a pro
dus prima cantitate de 61.980 
chintale de cocs, așa după cum 
arătau vechile registre ale uzi
nelor. Apoi în vechea Rominie 
n-au mai funcționat decît o 
oarecare vreme cocseriile vechi 
de la Reșița și de la Lupeni, 
așa incit la sfîrșitul celui de al 
doilea război mondial nu mai 
rămăsese decît cocseria nouă 
de la Reșița care în anii de 
„vîrf“ ai producției capitaliste 
dăduse 50.000 tone cocs, risi
pind fără milă cărbunii cei mai 
buni din țara noastră pe un 
cocs de calitate mijlocie.

Dar nu orice cărbune permite 
ca să se obțină din el prin sim
plă încălzire - așa cum se face 
în cocseriile clasice - un cocs 
oare să poată fi folosit în 
furnale, Ia elaborarea fontei. 
Numai huilele cu 17-28 la sută 
volatile, cele care la încălzire 
se înmoaie și apoi se transfor
mă într-un material buretos, pot 
servi acestui scop. Acestea inso 
reprezintă mai puțin de 10 la 
sută din rezervele totale de căr
bune pe glob.

Ani și decenii de trudă și 
experiență au făcut posibilă fo
losirea la fabricarea cocsuluî și 
a huilelor cu 10-17 la sută vo
latile precum și a celor cu peste 
28 Ig sută pînă la 37-38 la sută 
volatile. Abia tehnologia ultra
modernă a ultimului 
aplicată și in țara 
noastră 
cocsochimică 
Hunedoara, a 
mis ca din huile de TEU 
gaz cu peste 40 __________
la sută materii —————— 
volatile să se fabrice, prin 
degresarea de semicocs, un cocs 
capabil de a fi folosit în in
dustrie.

La toate acestea este vorba 
despre huilele aglutinante, a că
ror caracteristică principală este 
topirea la încălzire și solidifica- 
rea în masă. Totuși acestea nu 
reprezintă în medie decît circa 
25 la sută din producția mon
dială de huilă, iar din rezerve și 
mai puțin, în timp ce cantitatea 
de cocs necesară în siderurgie, 
mai ales în țările socialiste, 
crește în ritm vertiginos.

lată cauza care a făcut ca 
atenția cercetătorilor și tehni
cienilor să se îndrepte atît către 
partea de huilă (75 la sută) ră
masă neîntrebuințată Io cocsifi
care, cit și către celelalte cate
gorii de cărbune care, puse în 
cuptor sub formă de praf, nici 
«u se prind în masă, nu agluti
nează, nici nu se topesc, nepu- 
tînd fi folosite la fabricarea 
cocsului pe cale clasică. Din a- 
eeastă cauză in întreaga lume 
s-au cercetat și s-au propus di
ferite metode care să permită și 
transformarea acestui cărbune 
în cocs. Pe lingă metodele puse 
Ia punct de către cercetătorii 
sovietici, 
maghiari 
tarii din 
să pună 
original, 
care este adoptat și dezvoltat în

la Uzina 
din 

per-

deceniu.

germani, japonezi, 
sau polonezi, cercetă- 
țara noastră au reușit 
la punct un procedeu 
de înalt nivel tehnic.

NOU
Elecfrozi pentru 
analize spectrale

Tehnicienii cehoslovaci an 
pus la punct noi electrozi 
pentru analiza spectrală, ce 
se disting printr un grad înalt 
de puritate și prin calitățile 
lor de reproducere. Uzinele 
cehoslovace produc acești 
electrozi de cărbune in 30 
varietăți diferite.

Iradierea sporește 
recolta

Selecționatorii bieloruși, 
care practică iradierea radio
activă a semințelor în vederea 
cultivării unor noi soiuri de 
plante cerealiere, au constatat 
ei în acest caz recoltele cresc 
considerabil.

Orzul, griul și ovăzul obți
nut din semințe iradiate dau 
• recoltă de cite 5-6 tone 
boabe la hectar, cu 1,5-2 tone 
mai mult ca de obicei. Plan
tele au spice mari și tulpini 
groase ; ele nu numai că dau 
recolte bune, dar sînt și re
zistente la polignire, dăună
tori și boli.

Sînge artificial
In laboratoarele de seruri 

din Bernburg, (R.D.G.), se 
fabrică de cîtva timp un sîn
ge artificial numit „Bernburg 
dextra". Acest singe artifi
cial, un substituant al plas
mei sangvine, preia numeroa
se funcțiuni ale aîngelui pînă 
la formarea de eătre organism 
a sângelui natural. Noul mn- 
ge poate fi transportat sub 
formă de pulbere, rezistă la 
variațiuni de temperatură și 
poate fi conservat mai mulți 
ani.

„Bernburg dextra" și-a do
vedit eficacitatea salvînd nu
meroase vieți omenești.

metalurgice
conformitate cu 
cărbunilor noștri.

In timp ce in majoritatea pro
cedeelor străine cărbunii necoc- 
sificabili trebuie supuși unui tra
tament termic înainte de cocsi
ficare (semicocsificare, oxidam 
etc.) ajungîndu-se în general la 
procedee numite „în două trep
te" procedeul ro-minesc reușește 
să Introducă îa cocsificare cea 
mai mare parte a cărbunilor 
neaglutinanți în stare crudă fără 
ca în prealabil să fie tratați ter
mic, Cu un adaus extrem de re
dus de semicocs. Cercetătorii au 
denumit acest procedeu „intr-o 
treaptă și jumătate".

Rețeta folosită in procedeul 
romînesc cuprinde peste 60 la 
sută cărbune necocsificabil și 15 
la sută semicocs (obținut din 
aceiași cărbuni) amestecat cu 
pină la 15 la sută huile agluti
nante și circa 10 la sută liant. 
Acest amestec se brichetează cu 
ajutorul unor 
obișnuite, brichetele fiind cocsi- 
ficate apoi în cuptoare verticale. 
Presiunea de brichetare care a- 
propie granulele de cărbune u- 
nele de altele, liantul și huila 
aglutinantă, interacțiunea dintre 
toate particulele amestecului 
brichetat duc, la temperaturile 
de peste 1.000 grade din cupto
rul de cocs, la obținerea unul 
material mtrutotul asemănător 
cocsului obținut pe cale clasică 
din huile de cocs. Acest fapt a 
fost dovedit prin ultimele studii 
făcute asupra spectrelor de di-

____ fracție a razelor X 
în probele de cocs, 

rEME ca și prin structura 
microscopică a lor. NICE_____ Se poate spune

_ _________ chiar că acest cocs 
obținut din bri

chete are unele avantaje față de 
cocsul „clasic" obținut din huile: 
el posedă dimensiuni regulate și 
uniforme, care ușurează circula
ția gazelor în furnal, ceea ce 
contribuie la intensificarea pro
cesului de reducere a minereu
lui de fier. Pe de altă parte, 
cocsul brichete are o 
mai bună și formează 
praf așa încît se evită 
furnalelor din cauza mărunțirii 
cocsului.

Pentru cocsificarea brichetelor 
nu pot fi folosite cuptoarele o- 
rizontale ale cocseriei clasice, 
deoarece la împingere cscsul 
brichete ăr putea dărima pe
reții. Din această cauză la coc
sificarea brichetelor se folosesc 
cuptoare verticale ce se încarcă 
pe sus cu brichete crude și din 
care - la terminarea cocsifică
rii se descarcă prin ușa de jos, 
brichetele cocsificate.

Procesul tehnologic al produ
cerii acestui cocs mai are și 
avantajul că el reprezintă reu
nirea pe un flux nou a unor 
agregate și utilaje bine cunos
cute și puse Ia punct fără a cere 
folosirea unor complexe utilaje 
prototip.

In urma experiențelor făcute 
s-a trecut la construirea unei u- 
zine experimentale la Colan, 
căci după cum a arătat tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în raportul prezentat la cel de-a! 
IH-lea Congres al P.M.R. „Deter
minarea capacității și volumului 
rațional al noilor furnale se va 
face ți ni nd seama de resursele 
de minereu de fier și cărbuni 
cocsificabili, precum și de ca
litatea cocsului brichete ce se 
va obține în instalația în curs 
de construcție la Calan".

Și pentru a putea răspunde a- 
cestor sarcini, uzina de la Ca
lan, deși experimentală, va pro
duce într-un singur an, mai mult 
cocs, decît a produs toată Ro- 
minia burghezo-moșierească in 
oricare din anii de vîrf de îna
inte de 1944, iar acest cocs va 
fi obținut din cărbuni necocsifi- 
cabili.

proprietățile

prese cu valțuri

rezistență 
mai puțin 
obturarea

Ing. ILIE BARBU
șef laborator la Institutul 

de cercetări miniere și me
talurgice

In munții Tian-San, la o altitu
dine de 3333 metri, a intrat in 
funcțiune noua stațiune de mare 
altitudine pentru studierea parti
culelor cosmice. In foto : In fața 
tabloului de comandă pentru 
studierea particulelor cosmice.

Foto : TASS - MOSCOVA

Una dintre cele mai intere
sante caracteristici a zborului 
Pămînt-Venus, declanșat din 
Uniunea Sovietică la 12 fe
bruarie, o constituie realizarea 
vitezei cosmice în două sal
turi. în primul salt s-a înfăp
tuit lansarea unui satelit greu 
al Pămîntului pentru care a 
fost necesar între altele oa 
racheta purtătoare să asigure 
prima viteză cosmică (ceva 
mai puțin de 8 km/s). Ulte
rior, în cel de-al doilea salt, 
s-a desprins de pe satelit o 
rachetă cosmică, purtînd sta
ția interplanetară automată 
(643,5 kg).

Să reținem deci, că plasa
rea pe orbită spre Venus s-a 
făcut într-un mod cu totul 
nou și anume prin folosirea 
unei stații intermediare (sate
litul greu).

Din punct de vedere cosmo
nautic, utilizarea stațiilor in
termediare este cerută, în 
principal, de două împreju
rări importante:

1. Să considerăm o rachetă 
care ar pleca de pe Pă
mînt cu scopul de a ajunge 
pe Lună, după care ar urma 
să revină „acasă", pe Pămînt. 
O astfel de rachetă ar trebui 
să poarte în rezervoare o can
titate uriașă de combustibil. 
Pentru a transporta o canti
tate atît de mare de combus
tibil chimic racheta ar trebui

—

să aibă dimensiuni și greuta
te uriașe.

De aceea, încă de pe acum 
cîteva decenii, K. E. Țiolkov- 
ski a emis teoria stațiilor in
termediare — adevărate „gări 
cosmice" — care ar putea a- 
vea, ca unul din scopurile 
principale, evitarea „plimbă
rii" inutile a combustibilului, 
în această idee, stația inter
mediară ar fi un satelit per
manent ai Pămîntului (sau al 
altui corp ceresc) la care ra
chetele plecate de pe Pămînt 
ar veni să facă „halte" de a- 
provizionaire în vederea con
tinuării călătoriei. Drept re
zultat rachetele ar putea fi 
construite la dimensiuni și 
greutăți acceptabile.

2. Acum, să considerăm cea 
de a doua împrejurare în care 
este nevoie de stația interme
diară. Ea apare în condițiuni- 
le excepțional de dificile în 
care trebuie făcută dirijarea 
vehiculelor cosmice destinate 
unor călătorii interplanetare 
pe distanțe de sute de mili
oane de kilometri. Să ne gîn- 
dim, de exemplu, la distanța 
pe care o va străbate stația 
interplanetară sovietică, pînă 
în regiunea planetei Venus, 
care este de peste 200 milioa
ne kilometri. Dacă în perioa
da de lansare, dirijarea stației 
are o eroare în direcția cores
punzătoare unui unghi de un 
minut, această eroare unghiu-

Conf. univ. inq. 
ION PASCARU

Iară se transformă, pe par
cursul celor peste 200 milioa
ne km. într-o abatere de or
dinul 50—60.000 km. Așadar 
rezultă că dirijarea trebuie 
făcută cu o precizie înrudită 
cu perfecțiunea.

In general, o dirijare atît 
de precisă trebuie să țină sea
ma de influența simultană a 
foarte mulți factori: mișcarea 
de rotație a Pămîntului în ju
rul axei proprii, atracția Pă
mîntului, rezistența aerului, 
înclinarea planului ecuatoru
lui terestru față de planul or
bitei de mișcare a Pămîntului 
în jurul Soarelui, înclinarea 
dintre planele orbitei Pămân
tului și a planetei Venus, a- 
tracția Soarelui și a Lunei, 
poziția în spațiu a celor două 
planete și vitezele de mișcare 
a acestora pe orbitele respec
tive, o eventuală instabili
tate a regimului de funcțio
nare a motoarelor rachetă, 
șocurile perturbatoare ce apar 
în momentul separării trepte
lor rachetei purtătoare modifi
carea poziției centrului de 
greutate a rachetei pe măsu-

ră ce rezervoarele de combus
tibil se golesc etc.

Dacă s-ar lansa spre Venus 
o rachetă, fără stație interme
diară. dirijarea rachetei ar 
trebui să țină seama de in
fluența concomitentă a tutu
ror factorilor enumerați, iar 
erorile nu ar putea fi evitate, 
nici în calcul teoretic și nici 
în operațiunile practice. într-o 
astfel de împrejurare, soluția 
stației intermediare constituie 
o nouă metodă magistrală, 
deosebit de ingenioasă, pentru 
plasarea precisă a unei astro
nave pe un itinerariu inter
planetar.

într-adevăr. în prima fază 
se realizează un satelit artifi
cial al Pămîntului (stația in
termediară) pe o orbită con
venabilă scopului urmărit în 
cea de-a doua fază, adică, 
spre exemplu, realizarea u- 
nei anumite înclinări față de 
pianul ecuatorului terestru 
etc. Prin aceasta, operația de 
dirijare ce se va face în ca
drul celei de-a doua faze, după 
desprinderea rachetei cosmice 
de pe stația intermediară nu 
va mai avea să țină seama de 
o serie de factori care și-au 
terminat influentele lor în mo
mentul în care stația interme
diară era plasată pe orbită.

După ce orbita stației in
termediare a fost cunoscută, 
centrul de măsurători d« pe 
Pămînt a putut calcula rapid, 
momentul și coordonatele sta
ției în care devenea oportună 
desprinderea rachetei cosmi
ce, pentru ca în mișcarea 6a 
ulterioară, aceasta din urmă 
să plaseze o static interplane
tară automată pe o traiectorie 
în direcția planetei Venus. A- 
cest moment a putut fi cunos
cut. așadar cu anticipație, în 
timp ce stația intermediară își 
continua zborul, iar cînd acest 
moment a sosit, centrul de 
măsurători de pe Pămînt a 
putut transmite comanda prin 
unde radio pentru desprinde
rea rachetei cosmice de la 
bardul stației intermediare.

Folosind statia intermedia
ră ca o nouă metodă centru 
plasarea unei astronave (sta
ție interplanetară automată) 
pe un itinerariu interplanetar 
în condiții de precizie excep
țională a dirijării, oamenii de 
știință, inginerii și constructo
rii sovietici, au câștigat o nouă 
victorie fără egal în lume. în 
bătălia pașnică pentru învin
gerea dificultăților ce apar in 
calea pătrunderii sistematice 
spre adâncurile spațiului so
lar.

Cum s-a observat eclipsa 
totală de Soare

E elipsele totale de
Soare fac par
te din fenome

nele cele mai mărețe 
și mai grandioase ale 
naturii. Ele sînt de un 
foarte mare folos 
pentru știință permi- 
țînd să se obțină o 
serie de rezultate din 
cele mai importante 
privind cercetarea 
Soarelui.

în general, proble
mele care se studiază 
în timpul eclipselor 
totale de Soare se pot 
împărți în cîteva mari 
grupe.

Una din cele mai 
vechi probleme stu
diate în timpul eclip- 

■ selor este aceea a de
terminării poziției pre
cise a Lunii. Mișcarea 
Lunii este studiată 
foarte bine de astro
nomi, fiind întocmite 
tabele ale drumului 
parcurs de ea cu mult

timp înainte. în afară 
de Pămînt și Soare, 
ea este influențată în 
drumul ei și de cele
lalte planete ale sis
temului solar. Calcu
larea acestor pertur
bați! produse de pla
nete este foarte com
plicată și cere o veri
ficare practică. Acea
stă verificare se poa
te face în timpul e- 
nlipselor, și mai ales 
în momentul contac
telor dintre discul 
Lunii și discul Soa
relui.

Cea mai mare aten
ție în timpul eclipse
lor totale este acor
dată studiului diferi
telor straturi ale at
mosferei Soarelui: cro- 
mosfera și coroana. 
Coroana solară se 
poate observa în toa
te detaliile ei numai 
in timpul eclipselor 
totale. O foarte mare

atenție se dă studiului 
spectrului cromosfe- 
rei și a stratului in- 
versant — stratul din 
atmosfera Soarelui a- 
flat ca și cromosfera, 
în imediata apropiere 
a suprafeței Soarelui. 
Stratul inversant fiind 
foarte subțire, spec
trul său se poate ob
serva în timp de cî
teva fracțiuni de se
cundă, atunci 
dispare ultima 
de lumină de la 
re iar Luna nu a 

încă să-1 acopere, 
aceea, acest spec- 
se numește spec- 
fulger.

cînd 
rază 
Soa- 
reu-

La București, în timpul eclipsei totale. 
Foto : VASILE RANGA

șit 
De 
tru 
tru

O altă grupă 
probleme care se 
diază cu succes 
timpul eclipselor 
studiul atmosferei te
restre.

Astronomii din țara 
noastră au făcut pre
gătiri intense și mi
nuțioase pentru a pu
tea studia cît mai 
multe din aceste pro
bleme. Astfel la Ob
servatorul din Bucu
rești s-au făcut pre
gătiri pentru obține
rea de fotografii în 
timpul eclipsei parți
ale, dedicate studiu
lui mișcării Lunii. 
Pentru timpul totali
tății se prevedea stu
diul coroanei solare 
cu ajutorul marii lu
nete ecuatoriale, cu 
refractarul solar de 
1.95 m lungime focală 
și cu o mică lunetă 
Ia care s-a adaptat 
un celostat comandat 
special pentru eclipsă. 
Pentru studiul spec
trului fulger s-a pre
gătit o lunetă Zeiss 
pe care s-a montat o 
prizmă obiectiv. De a- 
semenea, se prevedea 
studiul polarizării lu
minii coroanei. Obser
vatoarele din 
Iași și Timișoara 
organizat 
diferitelor 
te ale lor 
talității.

Alături i 
mii noștri, 
specialiști din alte 
țări au venit în țara 
noastră pentru a ob
serva eclipsa. Acade
mia de 
Berlin a 
expediție 
Basarabi.

de 
stu- 

în 
este

Cluj, 
au 

deplasarea
instrumen- 

în zona to-

de astrono- 
, numeroși 

din

Științe din 
organizat o 
în comuna

Geofizicienii șl me
teorologii au făcut și 
ei pregătiri pentru 
studierea influentei 
.Soarelui asupra feno
menelor geofizice și 
asupra atmosferei te
restre. Cu toate că, 
condițiile atmosferice 
au fost defavorabile, 
astronomii de la Ob
servatorul din Bucu
rești au depus toate 
eforturile ca printre 
nori, în puținele mo
mente care le-au fost 
puse la dispoziție de 
condițiile atmosferice, 
să obțină cît mai mul
te fotografii ale Soa
relui. Cu ajutorul ma
rii lunete ecuatoriale 
s-au obținut 33 foto
grafii în timpul eclip
sei parțiale, înainte și 
după totalitate. Pre
lucrarea acestor foto
grafii va permite să 
se determine momen
tul începutului eclip
sei și cel al sfîrșitului 
si deci să se aducă 
unele contribuții la 
studiul mișcării Lunii. 
Cu mica lunetă adap
tată la celostat s-au 
obținut de asemenea 
cîteva fotografii ale 
Soarelui în timpul e- 
clipsei parțiala.

Mult mai avantajați 
au fost cei care s-au 
ridicat cu avionul 
deasupra norilor. Ast
fel un cercetător al 
Observatorului din 
București a efectuat 
o serie de fotografii 
ale coroanei solare 
dintr-un avion care a 
zburat deasupra Do- 
brogei. Prelucrarea a- 
cestor fotografii ne va 
permite să studiem 
aspectul, forma și 
strălucirea coroanei.

Deși norii ne-au îm
piedecat să vedem 
mărețul spectacol din 
timpul totalității, to
tuși fenomenul a fost 
deosebit de 
nant.

Cu ocazia 
elipse, toți 
s-au putut 
că eclipsele 
fenomen cu
tural, care se produc 
datorită mișcării Lunii 
și Pămîntului.

impresio

acestei e- 
oamenii 

convinge 
sînt un 
totul na-

C. CRISTESCU 
candidat în științe 

fizico-matematice

Desen de N. Nicolaev
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MORALA Șl RELIGIA
Literatura de popularizare 

a cunoștințelor științifice 
despre lume și viață din 

țara noastră și-a îmbogățit re
cent patrimoniul cu o lucrare 
interesantă aparținind conf. 
univ. Paul Popescu-Neveanu.

Autorul reușește să trezească 
interesul cititorului din primele 
pegini prin fermitatea cu care 
promovează ideile înalte ale 
more iei comuniste și prin 
caracterul său militant. Paul 
Popescu-Neveanu călăuzește pe 
cititor spre înțelegerea și însu
șirea mărețelor idealuri ale 
moralei promovate ce pcrfrdul 
nostru și spre respinge-ea prin
cip' lor putredei morale burgheze 
aore-și găsește suportul in 
normele învățăturii religioase.

Pe baza unor serii întregi de 
fapte, autorul arată că nu 
există norme morale „veșnice" 
imuabile, că fiecare orînduire 
socială își are principiile ei mo
rale specifice.

Prin fapte semnificative des
prinse din viața de toate zilele, 
autorul ilustrează dependența 
moralei de caracterul relațiilor 
de producție, de cerințele o- 
biective ale dezvoltării istorice. 
In această lumină autorul ana
lizează multiplele aspecte ale 
legăturii dintre morală și reli
gie.

Lucrarea conf. Paul Popescu- 
Neveanu, dezvăluie conținutul 
ascuns al normelor moralei re
ligioase, caracterul lor ipocrit 
și demagogic.

Autorul supune astfel unei te
meinice analize principiile mo
rale așa zise „general umane" 
— ca de exemplu : „să nu 
furi", „să nu ucizi", „iubește-l 
pe aproapele"... etc. - pe care 
religia le prezintă drept creație 
a sa și le atribuie o valoare 
absolută, atemporală. In reali
tate demonstrează autorul, aces
te principii au fost folosite împo. 
triva maselor : ce înseamnă să-țl 
iubești aproapele în concepția 
creștină ? Să nu faci diferență 
de clasă, să-ți iubești stăpînul, 
chîar dacă el te jefuiește toată 
viața, să ierți fărădelegile 
exploatatorilor. O asemenea 
teorie morală tinde să anihile
ze protestul maselor, să stăvi
lească lupta revoluționară pen

tru o viață mai bună, să orien
teze aspirațiile oamenilor mun
cii spre., lumea de dincolo, 
unde săracului îi este 
hărăzită „fericirea veșnică". îm
potriva concepțiilor mistice au
torul arată cum fericirea omu
lui nu constă in așteptarea pa
sivă, ci în aceea ca fie
care dintre noi să contribuie 
activ la măreața construcție a

socialismului și comunismului, 
să facă totul pentru a grăbi a- 
cest proces.

Principiile morale „general 
umane- se transformă in gene
rale și umane numai în condi
țiile orinduirii comuniste cînd 
vor dispare toate rămășițele 
vechii orinduiri și vechilor con
cepții despre viață.

Un loc important în lucrare 
îl ocupă expunerea normelor 
moralei comuniste șl argumen
tarea, de o înaltă ținută ideo
logică, a incompatibilității din

tre morala comunistă și morala 
religioasă. Autorul scoate în e- 
vidență înalta forță educativă 
a transformărilor socialiste din 
viața oamenilor care au învins 
sărăcia și mizeria, incultura și 
întunericul - plăgi ale vechiu
lui regim burghezo-moșieresc. 
Se analizează de asemenea ro 
Iul factorilor educativi - propa
ganda de partid, școala, litera
tura Și arta socialistă etc.

Deși autorul n-a pierdut din 
vedere necesitatea ancorării te
zelor teoretice in realitatea tă- 
rii nocst'c QC€C$to o

tea ar fi dștgct" in «ciocra 
dacă ar fi redat cspecte c—- 
crete de transformare a con
științei oamenilor, dacă ar *1 
dat cititorului mai mu'te ima
gini din viața nouă pe care și-a 
făurit-o poporul nostru in anii 
puterii populare.

Lucrarea „Morala și religia" 
ca o primă încercare a autoru
lui, este de un real folos pen
tru activitatea instructiv-educa- 
tivă a tinerilor.

TACHE AURELIAN 
lector universitar

Dispozitiv pentru măsurarea 
debitelor de lichid

La Institutul de 
automatică și tele- 
mecanică al Acade
miei de Științe a 
U.R.S.S. a fost ela
borată o metodă de 
măsurare a debite
lor de lichide, cu 
ajutorul izotopilor 
radioactivi.

Această metodă 
se bazează pe folo
sirea modulării me
canice a radiațiilor 
radioactive. Ca or
gan sensibil se uti

lizează un rotor cu 
mai multe palete 
așezat în curentul 
de lichid. Pe una 
sau mai multe pa
lete ale rotorului se 
fixează izotopul ra
dioactiv, acesta este 
plasat în corpul ro
torului astfel încît 
se elimină posibili
tatea ca izotopul să 
vină în contact cu 
lichidul și să-l con 
tamineze.

In prezent Insti

tutul de automatică 
și telemecanică, în 
colaborare cu alte 
instituții de cerce
tări, elaborează o 
construcție unifica
tă a aparatului car» 
să servească atît 
pentru măsurarea 
și controlul auto
mat al debitului de 
lichid care curge 
printr-o conductă 
subterană, cît și 
pentru dozarea li
chidelor.

Un strălucit succes al științei
In prezent, lingă București, 

in clădirea impunătoare a 
spitalului clinic Fundeni, 
funcționează o secție de chi
rurgie cardio-vasculară, dota
tă cu cele mai moderne și 
mai perfecționate aparate. La 
acest spital, a fost efectuată 
de curind prima operație „pe 
cord deschis", care inaugurea
ză era celor mai îndrăznețe 
intervenții pe inimă.

Operațiile pe cord deschis 
au fost o preocupare perma
nentă din ultimii ani, a co
lectivului chirurgical de la 
Fundeni condus de prof. dr. 
Voinea Marinescu.

Operațiile așa-zis „oarbe" 
pentru corectarea unor defec
te ale inimii (stenoza mitrală, 
stenoza pulmonară etc.) nu 
mai satisfăceau de mult pe 
chirurgii noștri. In aceste o- 
perații ei pătrundeau în inte
riorul inimii fără controlul 
vedenii. Intervenția chirurgi
cală trebuia pe de altă parte 
să fie rapidă, nepermițînd e- 
fectuarea unor „reparații" mai 
laborioase. De aceea chirurgii 
au luptat pentru realizarea u- 
nor condiții optime, in care

inima să poată fi manevrată 
in voie pentru a i se face o- 
perația respectivă.

Pentru aceasta trebuia folo
sit un procedeu mecanic arti
ficial, care sa permită scoate
rea din funcțiune a inimii și 
chiar a plămînului, pentru o 
perioadă mai lungă de timp, 
în felul acesta „inima des
chisă" putea fi operată în mod 
ideal de chirurgi, fiind de 
fapt un organ „inert".

Dar cum poate fi suportată 
o asemenea operație de bol
nav ? Cercetările efectuate pe 
un mare număr de animale de 
laborator la spitalul clinic 
Fundeni au arătat că mijloa
cele tehnice actuale permit o 
astfel de operație „la lumină" 
fără nici un inconvenient pen
tru pacient. „Inima artificia
lă" își îndeplinește sarcinile 
excelent, înlocuind tot timpul 
operației sistemul circulator 
al bolnavului.

Astfel s-au petrecut lucru
rile și în cazul operației e- 
fectuat» recent la Fundeni. 
Am asistat la această primă 
intervenție chirurgicală ‘făcu

romînești
tă cu ajutorul inimii artifi
ciale.

In cabinetul profesorului, 
unul din asistenți intră cu pa
cientul care urmează să fie 
operat. Cu această ocazie fa- 
cCm și noi cunoștință cu el. 
Este un omuleț. în virstă de 7 
ani.

Copilul pare într-o stare 
destul de gravă, suferind de 
o boală congenitală de inimă 
denumită „Triada Fallot". E- 
xamenele de specialitate au a- 
rătat că în inima copilului au 
loc o serie de fenomene anor
male: cele două auricule ale 
inimii comunică între ele pro- 
ducînd un amestec nepermis 
al sîngelui arterial cu cel ve- 
nos. In plus artera pulmonară, 
prin care singele trece din i- 
nimă în plămîni spre oxige
nare, este atît de strimtă încît 
nu lasă să treacă nici a treia 
parte din singele necesar.

In sala de operație pregăti
rile preliminare au fost făcu
te cu mult înainte. S-a ales 
singele cel mai potrivit cu al 
pacientului pentru umplerea 
sistemului circulator al „ini
mii artificiale". S-au efectuat 
numeroase examene și anali-»

ze de laborator pentru a ști 
exact tot ce se petrece în 
corpul operatului. Pentru pro
be speciale, s-a recoltat chiar 
singe, printr-un cateter intro
dus prin venă, direct din di
feritele „camere" ale inimii.

Echipa de chirurgi trece a- 
poi la posturi.

Aparatul cord-pulmon, ini
ma artificială este pusă în 
funcțiune fiind umplută cu 
singe obținut prin transfuzie. 
In același timp sînt plasați e- 
lectrozi și cațere în vasele 
periferice pentru înregistra
rea continuă a activității ini
mii, a creierului și a altor or
gane vitale.

Inima bolnavului, înlocuită 
de cea artificială, este apoi 
deschisă.

Operația a ridicat chirurgi
lor o serie de probleme care 
au fost rezolvate în cele mai 
bune condiții. La un mo
ment dat pentru peretele 
ventriculului drept care nu 
oferea suficient material „viu" 
necesar unei reparări corecte 
s-a folosit o proteză din ma
terial plastic.

Peretele ventriculului a fosț 
astfel completat pe o porțiuni

de 14 cm pătrați cu o țesătură 
densă din material plastic 
confecționată în laboratorul 
de „organe artificiale" al cli
nicii. După aceea s-a suturat 
orificiul de comunicare anor
mală dintre cele două auricu
le.

Întreaga tehnică chirurgica
lă în interiorul inimii a durat 
30 de minute. Inima artificia
lă, care a funcționat tot 
timpul în condiții perfecte, a 
fost deconectată de sistemul 
circulator al pacientului după 
45 de minute.

In tot timpul operației s-au 
făcut pe masa de operație 
peste 65 de înregistrări, ana
lize și determinări de labora
tor, care au oferit o oglindă 
vie asupra factorilor vitali 
importanți din organismul pa
cientului.

Îngrijirile post-operatorii au 
asigurat apoi o evoluție favo
rabilă.

Această primă operație cu 
ajutorul aparatului cord-pul
mon deschide drumul spre 
vindecarea chirurgicală com
pletă a bolilor inimii.

Dr. A. RĂCHITA

Verificarea blocului mașlrdl de oalculat « Boului centru de 
calcul de la Riga.
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Munca culturală

La munca
patriotica

strîns legată de viață
Comuna noastră are patru 

sate: Crăciunești, Ciba- 
Nicolești, Foi și Budiu. In 

fiecare sat avem cămin cultu
ral. La Crăciunești avem și 
cinematograf. Dacă punem la 
socoteală și bibliotecile, echi
pamentul cultural-sportiv, pu
tem spune că avem condiții 
materiale destul de bune pen
tru o rodnică activitate cultu- 
ral-artistică și sportivă. Se 
pune problema : cum folosim 
condițiile și mijloacele mate
riale de care dispunem ?

Sub conducerea comitetului 
comunal de partid, noi ne-am 
străduit să dăm muncii cultu
ral-artistice un bogat conținut 
educativ, capabil să mobilize
ze și mai activ tineretul la 
munca de întărire economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective din comuna noastră, 
să contribuie la popularizarea 
rezultatelor obținute de ele, 
dovedind superioritatea agri
culturii socialiste, să educe ti
neretul în spiritul patriotis
mului socialist și al interna
ționalismului proletar.

în această perioadă, comite
tul nostru comunal U.T.M. a 
pus un accent deosebit pe ac
tivitatea brigăzilor artistice de 
agitație și a echipelor de tea
tru, care se bucură de o mare 
popularitate în rîndul țărani
lor muncitori.

Brigăzile artistice din Cră
ciunești, Foi și Ciba-Nicolești 
au cules din viața gospodări
ilor colective din aceste sate 
materialul faptic pentru pro
gramele lor. O rodnică activi
tate a desfășurat îndeosebi 
brigada artistică din Crăciu
nești, care în toamna anului 
trecut și în cursul acestei ierni, 
a pregătit și prezentat în fata 
colectiviștilor din CrtetoacvtL 
precum și la Fo: șî Buc:—* 
două programe arustice înc*::- 
nate vieții în gospodăria co
lectivă.

Primul program, prezentat 
încă în cursul campaniei agri
cole de toamnă, a avut un 
mai*e efect mobilizator. Bri
gada a popularizat prin cîntec 
și poezie munca harnică a co
lectiviștilor fruntași în cam
pania de recoltare; în același 
timp, prin scenete și cuplete 
satirice, artiștii amatori au 
criticat colectiviștii care au 
rămas în urmă la lucrările de 
recoltare. Brigada a scos în 
evidență și alte lipsuri privind 
organizarea muncii în cadrul

Cum se ocupă 
comitetul nostru 

comunal U< T. M. 
de îndrumarea 

activității culturale 
a tineretului

brigăzilor, echipelor din gos
podărie, privind folosirea ma
șinilor, atelajelor în toiul 
campaniei, precum și altele.

Un mare succes au avut și 
spectacolele pe tema împărți
rii veniturilor în gospodăria 
colectivă. Tinerii colectiviști 
din brigada artistică, împreu
nă cu învățătorul utemist Toth 
Mihai, au cules date și exem
ple semnificative din viața 
membrilor gospodăriei. Briga
da a prezentat nu numai pe 
fruntașii în muncă, care au 
obținut venituri mari, dar și 
condițiile noi de viață ale co
lectiviștilor în ansamblu: 
construirea a zed de case noi 
și frumoase, înmulțirea numă
rului de aparate de radio, a 
garniturilor de mobilă etc. Au 
fost dați ca exemplu -.nrnriștri 
Toth Elek și Tananz Victor, 
care deși nu sfat eăsăsoetp 
F-au cacstrtnt case net 
pentru “.tcarea lor famiUe. 
locrtnd sirgurix-aos în G A.C.

PREGĂTIREA
PROPAGANDIȘTILOR

Recent, la Fetești s-a desfă
șurat, timp de două zile, 
pregătirea propagandiștilor 
cercurilor de invățămint po
litic U.T.M. Pregătirea a înce
put cu o informare despre po
litica externă a statului nostru 
democrat-popular, ținută de 
tovarășa Otilia Ioniță, acti
vistă de partid. Tovarășul Ion 
Trifu prim-secretar al comi
tetului raional U.T.M. a expus 
lecția: „Despre munca comi
tetelor comunale și a birouri
lor organizațiilor de bază 
U.T.M. pentru mobilizarea ti
neretului la întărirea econo- 
mico-organizatorică a G.A.C.; 
sarcinile ce revin tineretului 
pentru îndeplinirea obiective
lor economice ale G.A.C. pe 
1961“.

în ziua următoare s-a 
seminarizat lecția predată, 
în încheierea seminarului 
propagandiștii au audiat ex
punerea „Munca — chestiune 
de onoare și eroism în orîn- 
duirea socialistă — datorie 
patriotică a fiecărui cetățean 
al Republicii Populare Ro
mine.

»

C. SLAVIC

Gheorghe Stanciu, secre
tarul organizației U.T.M. 
din anul IV lăcătuși- 
strungari de la Școala de 
meserii din Mediaș preia 
cu mindrie drapelul de 
organizație

Tinerii colectiviști din bri
gada artistică din Foi au pre
zentat în satul lor un frumos 
program intitulat : „Urmați-Ie 
pilda", prin care popularizau 
succesele G.A.C. din Foi che- 
mînd și pe ceilalți țărani mun
citori să intre în gospodăria 
colectivă.

Și repertoriul celorlalte for
mații artistice a fost astfel în
tocmit incit prin conținutul 
său să contribuie la cunoaște
rea și însușirea de către toți 
țăranii muncitori a politicii 
partidului de transformare so
cialistă a agriculturii- Echipe
le de teatru din Ciba-Nicolești 
și Foi au prezentat, de pildă, 
piesa „Sprîncene ca aripile 
rîndunicii* de Sută Andras și 
alte piese inspirate din viața 
gospodăriilor colective. în ca
drul corului, tinerii au învă
țat în limba romînă și ma
ghiară cîntece despre patria 
noastră, despre partid, aespre 
viața nouă în gospodăria co
lectivă.

Atît prin programele for
mațiilor cultural-artistice, cit 
și prin conferințe, rec«izii, 
prin cele trei cercuri de limbă 
romînă noi educăm tinerii 
din comuna noastră în spiritul 
dragostei fată de patria noas
tră, Republica Popuiară Ro
mînă, al frăției dintre poporal 
romîn și naționalitățile con
locuitoare, îi ajutăm să înțe
leagă și mai profund că mun
ca lor în gospodăria colectivă, 
participarea la acțiunile ob
ștești este o datorie de onoa
re față de patria noastră — 
Republica Populară Romină- 
Ccmferințele „Patria noastră 
— acum și peste C ani", .O- 
mul cucerește natura*. JEri- 
t-a r- r- > v . . ; -

g' -x: Că in Lleratură* și al- 
teăe. au știm.: un mceres deo
sebit in rîndul tineretului.

Firește, comitetul nostru co
munal n-a făcut încă totul 
pentru a da un conținut cît 
mai bogat și multilateral ac
tivității culturale în rîndul ti
neretului. La o ședință a co
mitetului U.T.M., care a avut 
loc de curînd, a trebuit să a- 
nalizăm în mod autocritic u- 
nele aspecte ale activității 
noastre — în special în mun
ca cu cartea. Faptul că pînă 
în prezent doar 29 de tineri 
au citit cărțile prevăzute în 
bibliografia concursului „Iu
biți cartea" este departe de a 
ne mulțumi. Din cei peste 170 
de utemiști doar vreo 70 frec
ventează regulat bibliotecile 
noastre.

Folosind experiența bună 
căpătată cu ocazia discuțiilor 
organizate pe marginea filme
lor : „Valurile Dunării", „Pă- 
mînt desțelenit", „Frunze ro
șii", noi am hotărît atunci să 
organizăm asemenea discuții 
și pe marginea celor mai bune 
romane de actualitate, în spe
cial despre cele care tratează 
viața nouă a satelor patriei 
noastre.

Ședința comitetului comunal 
U.T.M. era în tot Se discutau 
amănuntele acțiunii ce urma 
să aibă loc peste cîteva zile : 
cine răspunde de popularizare, 
cine de pregătirea uneltelor... 
Acțiunea de muncă patriotică 
trebuia să cea rezultate deo
sebite. Ea avea o mare impor
tanță pentru economia comu
nei.

— Va trebui să lucrăm re
pede — a spus în ședința de 
comitet președintele sfatului 
popular comunal- Timpul este 
tocmai bun pentru a curăța 
pășunele comunei.

Și în ziua respectivă. încă 
de cu zeri, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din satele 
aparțirând comunei Dieci. 
raionul Gurabanț, s-an întilnit 
la locul stabilit.

După o zi de muncă, la di
fuzoarele colectiviștilor s-a 
putut auzi următorul comuni
cat : în cinstea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și staturile popu
lare, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au curățat 
suprafața ce 86 ha pășune. 
S-au evidențiat în mod deose
bit Ion Galea, secretarul co
mitetului comuna: U.TAL, 
Teodor Iuiiawcu, Draghin Ga- 
lamici. Parei Cer. Pavel Mi- 
dea și alții.

D GÎȚÂ

fruntașă pe 
școolă.

PASZTOR IOZSEF 
secretar al comitetului 

comunal U.T.M. Crăciunești, 
raionul Tg. Mureș
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Sarcina de organizație
ute-- stIn orgenizeția noastră, toți 

au răspunderi concrete, 
oducindu-ți cs-ntrucpa la 

ni rea merilor serei" cc'e ne stau 
In rapart zorec sesonior concrete 
utemist. noi om orjt in vede e 
toți utemiștii tebsr» entoeneț ia .-aw 
varea probiemelcr 50 hce- prefes u*c e 
care stau M iețe czxecbv-lui nosirj ; n 
aceiași thnp iasă soro- le sncreu'-țrie 
trebuie să e»erote un rai educativ csu
pra fiecărui liner in ocrte, să contribute 
Ic derrohosec Însușirilor Iul bjne, '< fot- 
mxr.-ec cceto'' trăsături mo-cie și ce ca
racter ccte-i suuecză pe un tinăr in on- 
ăarii® ooaem-or înaintați din patria noa
stre- dvr sc _suez cu dteva exemple 
cete ce moi sus.

in sectorul nostru se bucură de multă 
stimă utemistul Dumitru ivănescu. Pe 
bună dreptate. Este un strungar cu 
experiență, preocupat de metodele noi de 
strunjire a metalului. Fcce porte din 
brigada de muncă patriotică, studieză <n 
cercul politic, e prezent ia toate ocți-'- e 
noastre, deci este, în general, un om activ. 
Biroul U.T.M. a socotit insă că de ia ute
mistul Dumitru hrânescu se poate ce-e 
mai mult, in special in direcția îmbună
tățirii muncii profesionale a unor tineri 
de curind veniți în uzină, a ridicării cali
ficării lor. Am stat de vorbă cu el, ară
tindu-i că vrem să-l dăm sarcina să se 
ocupe de 2-3 tineri și Ivănescu a primit 
cu entuziasm, l-am repartizat și tinerii res
pectivi, am controlat îndeaproape pro
gresele făcute de aceștia. Boris Copșa, 

. Dumitru Chivu, Liviu Popa șl alții, 
invățînd de la Ivănescu cum să-și ascută 
mai bine cuțitele de strung, cum să-și 
aranjeze sculele pentru a le avea în orice 
moment la îndemină, au învățat și cum 
să se comporte în viață, cum să-și orga
nizeze timpul în vederea pregătirii lor 
politice, culturale. Dar din această con
lucrare n-au cîștigat numai ei. Pus în 
situația să îndrume pe alții, tovarășul Ivă- 
nescu și-a cerut lui însuși mai mult, atît 
din punct de vedere profesional cît și cu 
privire la dezvoltarea sa generală, matu- 
rizîndu-se, devenind unul din tinerii cei 
mai buni din organizația noastră.

Firește că lucrurile nu stau la fel cu 
toți membrii organizației. Inginerul 
Emanoil Cohn iși îndeplinea corect sarci
nile pe care le primea. Dar, intr-o vreme, 
fie din pricină că biroul U.T.M. nu-i re-

X_

tct

©cec

Tribuna secretary ui
organizației U. T. M.

slabă califice re profesională. Despre toate 
ocestea noi i-om vorbit la ino 
roșului Emanoil, arătindu-i 
cum trebuie să procedeze pentru a în
drepta situația. El, împreună cu un mem
bru al biroului U.T.M., a trecut concret 
la treabă. L-a ajutat pe responsabilul bri
găzii să-și planifice munca, a dat in 
seama celor-mai-buni muncitori pe tine
rii mai slab pregătiți, personal s-a ocu
pat de Ion Preda, Constantin Dumitru și 
Gheorghe Diaconescu care munceau mai, 
slab. Sub supravegherea lui, întreaga 
brigadă a participat cu regularitate la 
cursul de citire a desenului tehnic. Rezul
tatul ? De unde la început brigada nu se 
ridica nici la nivelul mediu al brigăzilor 
din uzină, ea a fost de curind de
clarată brigadă fruntașă pe raion. In 
această perioadă el a 
de mai multe ori în fața 
U.T.M. și sfătuit cum să procedeze intr-o 
chestiune ori alta, ajutat in organizarea 
consfătuirilor brigăzii. Dar nu numoi bri
gada s-a ridicat la un nivel superior de 
muncă. Și utemistul Emanoil Cohn a în
vățat să muncească in alt chip, să-și fo
losească pe deplin capacitatea, cunoș
tințele.

Tot cu ajutorul sarcinii de organizație,

ceput to.’c- 
totodetă și

fost chemat 
biroului

II

reușim să corectare «numite trăsături ne- 
gcthre c« unor utenițti, să le dezvoltăm 
sistai de răspundere in muncă, m viață, 
t- ocecstă d.-ecțe ase crai moi mut ae 
•~unot cu .ie-’șt ca Gheorghe Butoi. 
Co.-stoT-! îosub și elfi. Ghetrghe Bjtc:, 
ce eaempu, sule- -d iftsențc unor aso- 
: prieteni — ■ rea tete niște tineri

aroteci. pe ccre-i cunoscuse in etc-a 
'ne' - ne-a oct intr-an timp moft de 
ru. h'--cea prost in producție, Hosea 

c cctV^jție organizației, iar dacă 
tcjtc' cu ei romineci uimit de superfi- 

cu cere privea vieța. Stăteam
1 vorbă cu el. îi oferecm exemplul bun 
chor tineri, dar fără prea multe rezul- 

:e. Cbse-vcsem insă că i place societa
tea tosc.cs or c - sector, că uneori le-o 
ccuto chior. In soecicl in brigada de 
mu-scă patriotică e-'a pcrcă c.tul; se 
vede că entuziasmul trierilor, glumele, 
cniecele cu ccre-și insoțecu munco, il 
molipsecu. In brigodâ era disdplinaț 
muncea bine ți cu spor. Atunci le-am su
gerat t'neri’or ic’eec so-l oiecgă în func
ția de locțiitor al comandantului brigăzii. 
Conxrnccnt ere un utemist de nădejde, 
întreaga brigadă fonna un colectiv bun. 
La incep-ut a rămes el însuși surprins, 
apoi, îndrumat și ajutat de ceilalți ute
miști, și-a luat munca in serios. Treptat 
treburile brigăzii l-au făcut să-și „negli
jeze" vechii „prieteni", să se îndepărteze 
de ei. Odată scăpat de influența lor a 
început să vină mai odihnit la lucru, să-și 
îndeplinească mai bine sarcinile profe
sionale, obștești. Desigur, procesul de 
transformare trăit de Gheorghe Butoi a 
fost mai complex decît îmi permite mie 
spațiul să-jf descriu. L-am pomenit pentru 
a demonstra caracterul educativ al sar
cinii de organizație, faptul că încredin
țarea unei sarcini, și mai ales ajutorarea 
concreta pentru a o îndeplini, reușește 
să-l ridice pe om in proprii săi ochi, să-i 
mobilizeze resursele bune.

Dar despre sarcina de organizație se 
va discuta probabil mult mai mult Ia ru
brica noastră. Și chiar aș propune ca șl 
clți secretari să-și împărtășească expe
riența în această direcție.

c

:s.

ION VOINESCU
secretar al organizației U.T.M. 

din sectorul prelucrător al Uzine' 
lor „Timpuri Noi" București

Ședința activului
U.T.M. din școală
Zilele trecute, la o ședință a 

activului U.T.M. din Școala 
medie din comuna Pătîrlagele, 
raionul Cislău, la care au par
ticipat membrii ai comitetului 
U.T.M., membri birourilor de 
Hasă propagandiști, profesori 
d-rigmți s-a analizat munca 
organizației U.T.M. pentru ri
dicarea nivelului la învățătu
ră al tuturor elevilor și rezul- 
Hș t tt-tute în primul tri
mestru, precum șl problemele 
mumcii politico-educative în 
șenag. în cadrul ședinței s-au 
adoptat măsuri concrete me
nite si ducă la îmbunătățirea 
ecjca;rei politice a elevilor, la 
întărirea răspunderii lor față 
de școală, la combaterea me-

. . . A Învățătură, la
întărirea disciplined școlare.

POPESCU FLORENTIN 
•le®

46 ore 
înfr-o...

♦

Record:
— ședinjâ 
săptămînă

stins de 
I princi

pal de echipe la linia de 
— - - - - 800

Stă la 
poate 
vizită

E»te sa record it 
Purtat Mihai, șef 
p-l 1.

zjottzj din lzminorul de 
ma el C-S H. Secretai ? 
ioderaiaa ozieai, dacă 
pxae pe • carte de 
armatoarele titluri pa care le 
dețioe asti^ eroul nostru: se
cretarei eomitetahri organizației 
de bază U.TAL, membru al co- 
mitetahu U.T.M. pe combinat, 
membru al comisiei 
toreșîi de pe 
tetal orășenesc 
pousahilul unui post 
de control, președintele 
__ ____________:_ —

munci- 
lingă comi- 
U.T.M., res- 

utemist 
> unei 

comisii de examinare pentru 
ecncnzsal „Iubiți cartea etc.

Pentru a deține însă toate 
aceste 
foarte 
mele) conștiincios și 
Și aceasta 
tată (ceea oe în fond și la urma 
urmei nu este bine să se în- 
tîmple) practica tovarășilor de 
la Comitetul orășenesc U.T.M. 
Hunedoara care, în loc să creas
că un larg activ de utemiști, 
pun aceiași oameni (veai exem
plul eroului nostru) în mai 
multe comitete și comisii.

Și, pentru ca „metoda” să fie 
înțeleasă perfect, să luăm o 
săptămini din activitatea acestui 
tânăr.

3 ianuarie: a participat la șe
dința operativă a comitetului 
U.T.M. pe combinat; la „ope
rativa* maiștrilor din secție; la 
o adunare generală U.T.M. To
tal 7 ore de ședință.

4 ianuarie: »lte 7 oze con
sumate aproximativ asemănător 
ca primele.

5 ianuarie:
6 ianuarie:
7, 8, 9, și

însă
funcții trebuie să fiți 
muncitor (fără ghili- 

săritor. 
pentru a fi reedi-

S ore.
10 ore.
10 ianuarie: alto 

17 ore petrecute în diferite șe
dințe și „operative”.

La toate acestea nu este obli
gatoriu să adăugați și cele 4 
ore petrecute zilnic la cursurile 
serale.

Că nu-i rămîne timp pentru 
studiu, pentru distracții, că nu 
poate să-și ducă mai bine la în
deplinire toate aceste sarcini;

re-
co-

P

este adevărat. 0 recunoaște 
Purtuo Mihai. Nu vor să o 
cunoască însă tovarășii din 
mitetul U.T.M. pe combinat
mai ales biroul Comitetului oră
șenesc U.T.M. 
drept să ia măsurile 
pentru 
om cu 
ducă.

Hunedoara în 
necesare 

* nu încărca un singur 
mai mult decît poate să

LAL ROMULUS

O lecție a cercului naturaliștilor din comuna Cîrpiți, raionul lași. La activitatea cercului participă numeroși utemiști din această 
comună.

Foto : R. VASILB .

Un bilanț
Zilele trecute a avut loc în 

centrul de comună din Lunco
iul de Jos, raionul Brad, ședin
ța lărgită a comitetului comu
nal U.T.M. la care au partici
pat membrii birourilor celor 
7 organizații de bază U.T.M., 
responsabilii brigăzilor ute- 
miște de muncă patriotică, 
instructorii de pionieri etc.

In cadrul ședinței tovarășul 
Gheorghe Haragus, secretarul 
comitetului comunal U.T.M., a 
prezentat un referat cu privire 
la realizarea sarcinilor din 
planul economic pe anul 1960 
și a perspectivelor ce stau în 
fața tineretului pentru anul 
1961. In anul care a trecut ti
neretul comunei Luncoiul de

rodnic

„Dealul Butului"

Jos a colectat peste 5.000 de 
kg de fier vechi, a plantat 
peste 10.000 puieți de salcâmi 
în sectorul
aducîndu-și o mare contribu
ție la construcția saivanului, 
electrificarea satelor Luncoiul 
de Jos, Luncoiul de SusșiSte- 
jerel, la terminarea căminului 
cultural din satul Stejerel, re
paratul și întreținutul drumu-

rilor comunale, construcția șo
selei Deva-Brad, amenajarea 
terenului de sport din Bunco- 
iul de Jos etc.

Pentru anul 1961 utemiștii 
din comuna Luncoiul de Jos 
și-au propus noi obiective pri
vind buna gospodărire și în
frumusețare a comunei lor.

FLORIN BENEA 
tehnician agricol

EA D I
.,Ce ați discutat în adunările generale U.T.M. care au avut 

loc în luna ianuarie a acestui an ?“ 
care corespondentul nostru pentru' regiunea 
peliță a adresat-o mai mu Itor secretari ai 
bază U.T.M. din raionul Fălticeni.

Relatările secretarilor U.T.M. au dovedit, 
zurilor, o justă orientare în alegerea 
fost dezbătute în adunări Ie generale, 
Redăm mai jos cîteva din răspunsurile

a fost întrebarea pe 
Suceava — D. Pre- 
organizațiilor de

în majoritatea 
problemelor 
o varietate 
primite.

ca- 
aucare 

tematică.

• Satul Podeni . Adunarea 
generală a fost consacrată dez
baterii Statutului model al 
G.A.C. In această adunare, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M. a vorbit tinerilor 
despre politica partidului nos
tru de transformare socialistă 
a agriculturii, a explicat amă
nunțit fiecare capitol din Sta
tutul model al G.A.C. El 
a vorbit de asemenea, despre 
viața nouă pe care o duc tinerii 
colectiviști. Adunarea gene
rală a hotărît organizarea li
nei vizite la G.A.C. Antocani 
(satul vecin) la care să parti
cipe întregul tineret din sat.

generale l-a constituit 
învă-

dunării 
activitatea cercului de 
țămînt politic. In adunare s-a 
apreciat că cercul politic, prin 
întreaga sa activitate, a adus 
o contribuție însemnată la 
lămurirea politicii partidului 
de transformare socialistă a 
agriculturii,' popularizînd re
zultatele obținute de cele mai 
bune G.A.C. din raion. Mem
brii cercului au vizitat îm
preună cu ceilalți utemiști 
gospodăria și au avut convor
biri cu colectiviștii fruntași.

generale. Pe baza planului de 
măsuri propus de biroul or
ganizației de bază, a propu
nerilor făcute de utemiști, a- 
dunarea generală a hotărît 
printre altele :■ confecționarea 
prin muncă patriotică a 20.000 
chirpici necesari construirii li
nul saivan; amenajarea iazu
lui gospodăriei, care este în 
prezent desecat, în scopul ă- 
sigurării condițiilor necesare 
irigării culturilor planificate; 
plantarea a încă 20 de stîlpi 
necesari electrificării gospo
dăriei colective etc.

suri interesante. Printre alte
le s-a hotărît încadrarea fete
lor de vîrstă utemistă în 
cercuri de studierea Statutu
lui U.T.M., antrenarea lor în 
activitatea formațiilor artis
tice ale căminului cultural, 
organizarea unor adunări ge
nerale deschise pe teme le
gate de profilul moral al tî- 
nărului zilelor noastre etc.

tele in acest domeniu, pentru 
anul în curs. Anul trecut pla
nul a fost depășit cu 7 ha, or
ganizația U.T.M, primind dra
pelul de fruntașă pe raion. In 
anul acesta utemiștii s-au an
gajat să planteze 50 ha cu 
puieți. De asemenea, ei vor e- 
fectua munca necalificată la 
construcția unui laborator și 
a două săli de clasă la școala 
din sat.

pania agricolă de primăvară. 
Au fost luate o seamă de mă
suri menite să sprijine meca
nizatorii rămași în urmă 
reparațiile.

• Satul Valea-Bourei, 
muna Dolhești. Obiectul

co-
a-

• G.A.C. „1 Mai“ comuna 
Baia. „Sarcinile ce revin or
ganizației U.T.M. din planul 
economic al gospodăriei co
lective" a fost tema adunării

• Comuna Fîntîna Mare. 
Cu prilejul unei analize fă
cute de comitetul comunal de 
partid a activității U.T.M., s-a 
atras atenția asupra slabei 
munci desfășurate în ultima 
perioadă în rîndul tinerelor 
fete. Pornind de la această 
observație justă, comitetul co
munal U.T.M. a indicat tutu
ror ' organizațiilor de bază să 
analizeze în adunări generale 
munca lor în rîndul fetelor. 
Adunările s-au soldat cu mă-

• Comuna Mălini . Tema a- 
dunării organizației U.T.M. 
de la centrul de comună: „E- 
roii clasei muncitoare, luptă
tori pentru fericirea poporu
lui". Adunarea a fost pregăti
tă din timp. Cu acest prilej au 
fost evocate figurile luminoase 
ale eroilor comuniști și uteciști, 
s-au recitat poezii închinate 
partidului, s-au cîntat cîntece 
patriotice și revoluționare.

• Satul Drăcenl. In aduna
rea generală a fost analizată 
munca desfășurată de tineret 
pentru îngrijirea și refacerea 
patrimoniului forestier, ștabi- 
lindu-se tot odată angajamen-

• Satul Herla. Felul în care 
participă tinerii la învățămân
tul agrozootehnic și își însu
șesc cele studiate, a constituit 
subiectul adunării generale 
U.T.M. Cu acest prilej tinerii 
care s-au dovedit cei mai sîr- 
guincioși la învățătură au 
fost desemnați de 
generală pentru a munci 
sectorul zootehnic. Ei 
angajat să 
exemplar.

• Comuna Dolmeștii Mari. 
Tema adunării: „Cinstea de a 
fi utemist". Au fost invitați 
majoritatea tinerilor neute- 
miști din comună. In aduna
re s-a vorbit pe larg despre 
caracterul revoluționar al or
ganizației noastre, despre da
toriile și drepturile membri
lor săi. In urma acestei adu
nări, 10 tineri au cerut să fie 
primiți în U.T.M.

la învățătură 
adunarea 

în 
s-au 

muncească în mod

• G-A.S. 
generală a 
care se pregătesc tinerii din 
sectorul mecanic pentru cam-

Liteni. Adunarea 
analizat felul în

• Satul Uncești. In aduna
rea generală s-a analizat fe
lul în care participă tinerii la 
activitatea culturală, conținu
tul acesteia. S-a hotărît prin
tre altele îmbunătățirea acti
vității echipei de teatru, prin 
punerea în scenă a piesei „Cei 
care rămîn singuri", creșterea 
numărului coriștilor cu încă 
15 tineri și a echipei de dan
suri cu încă 6 tineri.

z

Propagandista Florica Panciu acordă deseori consultații cursan- 
ților din forma de invățămint politic U.T.M. pe care o conduc®, 
lat-o în fotografia noastră in timpul unei consultații susținut® 

In fața hărții R.P.R,



ÎN SA T UL
MIORIȚEI

fn hărțile lingvistice care 
stabilesc gr aiurite țării, comu
na Soveja din raionul Panciu 
este considerată o insulă ling
vistică, o picătură de limbaj 
muntenesc într-un ocean de 
vorbire moldovenească. Ciu
dățenia aceasta este explicabi
lă pentru că sovejenii, deși 
locuiesc la granița Țării 
Vrancei cu Valea Cașinu- 
lui, în străvechea ocină a 
răzeșilor lui Ștefan cei Mare, 
sînt veniți aici în secolul al 
XVII-lea și al XVIII-lea, bă
jeniți din părțile Rucărului și 
ale Dragoslavelor, fugiți de 
frica „boierescului".

45 de km despart cele două 
sate ale comunei — Rucăreni 
și Dragoslaveni — de cea mai 
apropiată gară — Panciu. Sin
gurătatea locurilor, dificulta
tea drumurilor de acces, așe
zarea comunei într-o căldare 
formată de munți, ca într-o 
cetate cu ziduri naturale, 
toate acestea iți întăresc con
vingerea că primii locuitori ai 
acestor meleaguri au căutat 
înadins depărtarea de centre
le populate. Dar robia i-a ur
mat necruțătoare, ascunzișul 
lor în creierul munților fiind 
doar o înșelătoare iluzie, So
vejenii au încercat să fie dîrji 
și neînduplecați.

Prin 1846, Alecu Russo, exi
lat la Soveja, vorbea cu mân
drie despre locurile, dar mai 
ales despre oamenii din acest 
colț de țară. Primind într-o zi 
vizita a trei cucoane, acestea 
ii vorbeau scriitorului despre 
locurile de aici, plîngîndu-se 
că... „nu pot găsi slugi. Se 
vede că oamenii locului nu 
vor să-i slugărească pe ciocoi, 
scria Russo mai departe; iată 
Cuvîntul pentru care aceștia îi 
numesc proști; eu, dimpotri
vă îi cred pentru aceea oa
meni zdraveni".

De la acești oameni, A. Rus
so va culege acea nestemată 
a geniului popular, „Miorița", 
trimițînd-o cu cuvinte de lau
dă spre publicare prietenului 
său Vasile Alecsandri.

Sărăcia și mizeria, holera, 
tifosul exantematic și pelagra 
au intrat adine și nestingherite 
în viața sovejenilor. Oamenii 
au trudit într-un permanent 
exod de la munte la șes, ple- 
cînd cu lunile din sat în cău
tarea de lucru pe moșiile bo
ierilor Negropontes, Aposto- 
leanu sau Zamfirescu, la 85 
km de sat, în regiunea Mără- 
șeștilor.

Cele două reforme agrare, 
cea din timpul lui Cuza și cea 
de după primul război mon
dial, nu au ușurat ci, dimpo
trivă, au accentuat pauperi
zarea.

După ce abia se refăcuse 
din distrugerile pricinuite de 
războiul din 1918, care a ni
micit satul în întregime, hoar
dele lui Hitler și ciracii lui 
Antonescu au pus foc satului 
mistuindu-l în flăcări. 380 de 
familii au rămas pe drumuri, 
fără casă și agoniseală. Incen
diul a lăsat din Soveja, dulcea 
Sovejă, așternută pe-o lumi
noasă deschidere de plai, în 
mijlocul munților, între păduri 
de brad, cu căsuțe albe, curate, 
ce se saltă dintre livezi, cum 
idilic o prezenta Alexandru 
Vlahuță în a sa „Romînie pi
torească", un sinistru cimitir 
de ruine printre care cutreie
rau lihniți de foame copii ne- 
spălați, mînjiți de funingine, 
femei și bătrîni neajutorați, 
adunînd pentru mâncare știu- 
leți de porumb cu boabele 
arse.

Aceasta este istoria cea ve- 
ahe a Sovejei, cu asemenea 
răni cumplite a intrat ea în 
vremurile noastre noi.

Cine n-a fost de vreo zece 
ani încoace prin aceste locuri, 
cu greu ar mai recunoaște 
acum satul.

în aceste zile de început al 
celui de al șaptelea deceniu al 
veacului nostru, vizitatorul 
care va dori să alcătuiască is
toria comunei în anii de după 
eliberare nu va mai apela la 
pisania bisericii, la documen
tele prăfuite în arhivă, nici la 
înfloriturile stilistice ale oa
menilor condeiului, căci a- 
ceasta istorie i se înfățișează 
vie, concretă, tumultoasă, în 
însăși înfățișarea satului.

Locul ruinilor și bordeielor 
încropite în pripă, după 
război, a fost luat de casele 
mari, luminoase, învelite cu 
țiglă sau tablă, împodobite co
chet cu înflorituri de lemn, 
care fac din comuna Soveja 
una dintre comunele cele mai 
frumoase ale regiunii Galați. 
Și aici, ca pe întreg cuprinsul 
țării, mărturie a lichidării a- 
nalfabetismului stau cele trei 
școli ale comunei, dintre care 
una de 7 ani, construită din 
cărămidă, cu etaj, cu 10 săli 
de clasă, bibliotecă, laborator 
— și alta de 4 ani, cu patru 
săli de clasă. Au fost ridicate 
în anii regimului democrat- 
popular și înzestrate cu tot 
ceea ce ultimele cerințe ale 
învățămîntului modern im
plică.

Un dispensar spațios, strălu
citor de alb în marea verdea
ță a brazilor, utilat pentru 
boli interne, stomatologie, chi
rurgie cu staționar și cabinete 
pentru tratament ambulator, 
trei medici, un farmacist și 
patru felceri și surori medi
cale, toate acestea sînt fapte 
de istorie deosebit de conclu
dente. A dispărut pentru tot
deauna epoca în care oamenii 
mureau cu zile, avînd ca ex
clusiv medic pe baba ce des- 
cînta în apă „neîncepută", cu 
ulcica aplicată pe pântec îm
potriva „vătămăturii", au dis
părut pelagra și sifilisul.

In aceste locuri unde nu 
de mult se mai păstrau ca niște 
relicve întunecate ale trecu
tului obezile și jugul de lemn 
în care erau puși țăranii ce 
nu puteau să-și plătească bi
rurile, unde bătrînii mai folo
seau ca pe vremea dacilor o

In locul unui bloc de pe B-duJ 6 Martie, distrus de bombardamente în timpul războiului, se înalță azi un minunat bloc de lo
cuințe. E unul din multele blocuri elegante, luminoase înălțate în ultimii ani în Capitală.

paițul cu seu de oaie și feștilă, 
unde pînza din bumbac era o 
raritate, iar bocanci purtau 
numai popa și notarul, de mai 
bine de 10 ani au pătruns 
electricitatea, radioficarea și 
cinematograful.

Două stații de radioficare, 
deservind 730 de difuzoare, un 
cinematograf în care rulează 
seară de seară un film docu
mentar sau artistic, bibliote
că, rodnica activitate a cămi
nului cultural, toate aceste 
mărturii ale civilizației socia
liste puse la îndemâna unor 
oameni, dintre care unii, mai 
ales femeile, nu văzuseră în 
viața lor trenul, i-au făcut pe 
oameni să vadă că viața poate 
fi alcătuită altfel de cum apu
caseră ei din bătrîni, că tre
buie trăită altfel.

La aceasta i-au ajutat cu
vîntul și fapta partidului, 
răspîndite convingător, cu pri
cepere de către comuniștii sa
tului, grija regimului demo
crat-popular pentru ca viața 
lor să devină cît mai demnă, 
mai bogată și mai plină de 
lumină.

Soveja, satul răbojului și al 
tristeților cîntate pe fluier, nu 
mai cunoaște astăzi analfabe
tismul. La aproape a zecea 
casă există cîte un copil ple
cat să învețe mai departe în 
școli medii și superioare.

Comuna se poate lăuda as
tăzi cu peste 40 de ingineri și 
specialiști de înaltă calificare, 
ofițeri, un atașat de legație, 
un președinte de sfat popular 
regional, maiștri și tehnicieni 
plecați în uzinele și pe ogoa
rele patriei.

Satul se mîndrește cu fiii 
săi, și pe bună dreptate. Oa
menii au devenit alții, totul 
este înnoit în sat. De la ba
ciul „Mioriței", la oamenii zi
lelor noastre e o distanță i- 
mensă nu atît în timp, cît mai 
ales în sensurile istoriei ce se 
făurește azi.

...Soveja, satul care a dăruit 
culturii naționale nestemata 
geniului popular — balada 
„Mioriței" — a renăscut din 
foc și cenușă, ureînd spre lu
mina și belșugul anilor socia
liști.

AL. HANȚA

Ureînd spre cabana Piatra Mare

La 15 februarie a plecat în 
Suedia pentru a susține mai 
multe întâlniri prietenești e- 
chipa de hochei cu ihingea 
(bandy) a U.R.S.S., campioană 
mondială pe anul 1957. După 
turneul din Suedia, sportivii 
sovietici vor pleca în Norve
gia, unde vor lua parte la 
campionatele mondiale pro
gramate între 22 și 26 fe
bruarie.

Hocheiul cu mingea este u- 
nui din cele mai populare 
sporturi de iarnă din U.R.S.S. 
în luna martie se vor împli
ni 63 de ani de cînd a avut 
loc în Rusia primul meci de 
hochei cu mingea.

★

La Praga s-a terminat re
cent construcția unei mari 
săli de sporturi — care va 
putea adăposti 18.500 de spec
tatori. Lungimea sălii este de

100 m, iar înălțimea de 50 
m. Echipele de specialiști lu
crează acum la amenajarea 
interiorului care va fi gata în 
cîteva săptămîni. Iluminarea 
sălii se va face prin 128 de 
tuburi de neon.

★

în sala sporturilor de la 
Floreasca începe astăzi o com
petiție internațională de 
handbal pentru „Cupa 16 Fe
bruarie", organizată de clubul 
Rapid cu participarea unor 
formații din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Suedia, R.P.F. Iugo
slavia și R.P.R.

★
După întîlnirea disputată la 

Moscova, echipa elvețiană de 
hochei pe gheață Urania Ge
neva a evoluat la Leningrad 
în compania echipei locale 
Kiroveț. Hocheiștii sovietici 
au terminat învingători cu

Foto: B. AUREL

scorul de 10—6 (5—1 ; 1—3 ;
4-2).

★

Echipa de handbal a R. S. 
Cehoslovace își continuă pre
gătirile în vederea turneului 
final al campionatului mon
dial din R. F. Germană. în
tr-un meci de verificare e- 
chipa selecționată a întrecut 
cu scorul de 29—13 (18—6) for
mația Spartak Sokolovo. Cei 
mai buni jucători au fost 
Frolo și Duda care au înscris 
câte 6 puncte. După cum se 
știe, echipa R. S. Cehoslovace 
va juca în turneul final în
tr-o grupă împreună cu e- 
chipele R. P. Romîne și Ja
poniei.

★

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecând în R. S. Ceho
slovacă. echipa de box a clu
bului CC.A. care va susține 
în zilele de 19 și 21 februarie 
două întâlniri la Kromer iz cu 
Dukla și la Decin cu Lokomo
tiv. Echipa C.C.A. este alcă
tuită din M. Dobrescu, N. 
Mîndreanu , E. Cismaș, V. 
Czekeli, C. Baciu, Al. Po- 
daru, Șerbu Neacșu, V. Tiță, 
Gh. Negrea și alții.

(Agerpres)

Școala din cartier
Nu scriam aceste 

rinduri, dacă din 
Intîmplare nu gă
seam un caiet ve
chi în care îmi tre
ceam cu regulari
tate, cînd eram 
mai mic, intimplările 
prin care treceam.

Totul se leagă de 
un maidan răscolit 
de gropi de bombe 
în timpul războiului. 
Aici veneam de la 
școală și găseam o 
mare plăcere arun- 
cînd cu pietre în 
apă.

După 10 ani, pe 
locul unde înainte 
era o groapă mare

in care coa iți 
schimba culorile de 
mai multe ori pe 
an, se inalță o fru
moasă școală. Sea
ră de seară la 
această școală vin 
să învețe, alături de 
mine zeci de tineri 
muncitori de la A- 
telierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie". M-aș fi 
gîndit eu vreodată, 
că, aici, pe locuri
le unde bombele 
au răscolit pămîn- 
tul, se va face o 
școală ? Nu 1

Am crescut în a- 
cest cartier. Odată 
cu mine au crescut

cAoanetvniea 
muzicală

•Simfonia primăverii" de Marțian Negrei

Txespre o simfonie romî- 
I J nească nu putea fi vor

ba, firește, înainte de a 
fi existat la noi o orchestră 
cît de cît stabilă. Așadar, să 
căutăm începuturile creației 
autohtone de acest gen după 
1866, anul cînd are loc in 
București un prim concert 
simfonic. El era dat de o for
mație înjghebată și dirijată 
de Eduard Wachmann.

Cîțiva ani după acel prim 
concert, George Șîephănescu 
zămislea o simfonie a cărei 
desăvîrșire, în 1869, marca a- 
pariția primei lucrări de acest 
gen scrisă de un autor romîn.

„Șef al simfoniei românești, 
cel dintîi care a dat cîntecu- 
lui nostru o formă superioa
ră"... ca să cităm cuvintele 
lui D. Dinicu inimosul anima
tor al vieții muzicale romî- 
nești de la începutul secolu
lui — avea să devină George 
Enescu. Prin „Poema română" 
cîntată prima oară la Bucu
rești la 1 martie 1898, Enescu 
arată calea valorificării crea
toare a simfonizării folcloru
lui nostru. Enescu este și au
torul unor nemuritoare simfo
nii. Cine nu cunoaște, de pil
dă, Simfonia I-a, plină de pros
pețime tinerească și suflu e- 
roic, ori chiar monumentala 
Simfonie a IlI-a, cu cor ce se 
cîntă în ultima vreme destul 
de des?

Simfonia I-a de Dimitrie 
Cuclin, „Simfonia romînă" de 
Stan Golestan, Simfonia „E- 
rou fără glorie" de A. Cas- 
taldi, alături de altele, apăru
te în primele decenii ale se
colului nostru, dovedesc stră
duința compozitorilor de a în
firipa la noi o școală simfo
nică. Aceasta în condițiile 
cînd ezitările începuturilor a- 
veau să înfrunte influențele 
străine de tot felul, împreju
rările vitrege în care se fă
cea artă altădată, pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc. 
Vorbind parcă în numele tu
turor pionierilor muzicii noas
tre care au cultivat mai ales 
Creația vocală D. G. Kiriac 
spunea, cu prilejul vizitei în 
Romînia a lui Vincent d’Indy, 
ilustrul său profesor : „Alții 
mai viguroși vor veni, sînt si
gur, să creeze „Simfonia pe 
tema unui cîntec romînesc de 
la munte". (Lucrarea simfoni
că cea . mai valoroasă a compo
zitorului francez este „Simfo
nia pe tema unui cîntec mun
tenesc" — N.N.).

In condițiile favorabile ale 
anilor noștri, visul remarcabi
lului înaintaș al culturii mu
zicale romînești a căpătat via
ță. Creatori vîrstnici, care au 
rămas credincioși crezului va
lorificării folclorului, alături 
de o puternică generație de

și casele, și oame
nii. Sînt bucuros că 
învăț în această 
școală. In jurul ei 
pe întreaga întindere 
a fostului maidan 
s-au ridicat blocuri 
elegante cu tot con
fortul pentru cei ce 
muncesc. Azi pri
vești pe Calea Gri- 
viței și ți se pare 
firesc să vezi con
strucțiile de blocuri. 
Prin grija partidului 
viața noastră se 
face pe zi ce trece 
mai frumoasă.

ANTON PEAGU 
cazangiu 

tineri compozitori, trudesc eu 
rodnicie pe tărîmul muzicii 
simfonice dînd la iveală lu
crări din ce în ce mai valoroa
se, străbătute de lumina anilor 
aceștia plini de înfăptuiri în 
toate sectoarele de activitate.

Simfonia înscrisă în progra
mul viitor al Filarmonicii 
„George Enescu" (Concertul 
va fi radiodifuzat duminică 
dimineață) aparține lui Mar
țian Negrea, unul dintre com
pozitorii noștri de seamă a că
rui creație a cunoscut adevă
rata ei înflorire în anii demo
crației populare. Este o sim
fonie a primăverii, o pastora
lă evocînd frumusețea plaiuri
lor patriei în anotimpul veș
nicei primeniri a naturii.

Titlul lucrării — „Simfonia 
primăverii" ne avertizează a- 
supra caracterului ei în gene
ral luminos, fremătind de via
ță proaspătă, optimist. Este o 
compoziție descriptivă firește, 
dar să nu scăpăm din vedere 
că înainte de a fi „a primă
verii", lucrarea este o Simfo
nie și nu o suită, deci nu o 
punere „cap la cap" a patru 
momente orchestrale picturale 
așa cum procedase compozito
rul în schițele simfonice uni
te sub titlul „Prin munții A- 
puseni". Marțian Negrea pă
șește în „Simfonia primăve
rii" pe o treaptă superioară 
de asimilare a impresiilor și 
perceperilor sale care sînt re
date la temperatura indivi
dualității. Elementul pitoresc- 
descriptiv este subordonat ce
rințelor unei forme mari de 
arhitectonică muzicală, ce dă 
emoției adîncimi prin pune
rea față în față, prin con
fruntarea diverselor stări su
fletești ale compozitorului. 
Fără să aibă un program lite
rar ajutător, lucrarea aceasta, 
foarte sugestivă prin orches
trația ei colorată, prin tema
tica plină de plasticitate, u- 
neori de o inspirație folclori
că evidentă oricui, își justifică 
fără putință de tăgadă titlul 
de „Simfonie a primăverii" 
Alcătuită din patru părți, lu
crarea începe cu o introduce
re ce redă imaginea dezmor
țiră naturii din somnul iernii.

Inundînd zările, razele soa
relui aduc căldura îmbietoa
re; aerul se umple de mireas
ma florilor timpurii; omul 
se incintă în fața naturii... 
Iată, în câteva cuvinte, atmos
fera și sentimentele pe care 
ni le trezește prima parte pro- 
priu-zisă a Simfoniei, ce se 
deschide cu o melodie voioasă 
a viorilor prime.

Partea a doua a compoziției 
este un scherzo exuberant, o 
scenă de dans și voie bună. 
Mulțimea se bucură intens de 
frumusețile vieții. După un e- 
pisod central (trio) in care 
toată firea ascultă parcă e- 
courile unei doine, freneticul 
scherzo se reia.

Urmează o mișcare liniștită, 
ca o meditație melancolică în
temeiată pe o melodie plăpîn- 
dă a oboiului și una nostalgi
că a clarinetului. Fulguiala 
întîrziată a unei zile de mar
tie, pare că vrea să alunge 
primăvara. Dar finalul Simfo
niei readuce bucuriile ano
timpului mult dorit. Sînt rea
mintite în introducerea lui u- 
nele elemente muzicale, cu
noscute din părțile anterioare. 
Apoi apare o melodie jucăușe 
a flautului care va căpăta 
funcția de temă-refren im
primând ultimei mișcări un 
caracter afirmativ, senin, 
demn de titlul pe care-l poar
tă lucrarea: „Simfonia 'pri
măverii".

EUGEN PRICOPE

Din î ier vechi —o^el nou, ași n i noi

Tinerii din raionul 23 August din Capitală s-au angajat să co
lecteze și să predea la I.C.M. în anul 1961 Importante cantități 
de metale vechi, Rrintr-o bună organizare ei au reușit să colec
teze și să predea în cursul lunii ianuarie, cu peste 100 de tone 
mai mult față de angajamentul pe această lună. In fotografie : 
tinerii de la Uzinele „23 August" încarcă fier vechi pentru a-l 

trimite oțelarHor reșițeni.

In anii noștri, prin grija partidului ți 
guvernului apar la tot pasul noi 
fabrici și uzine, vechile întreprin

deri se măresc, utilajul vechi se înlocu
iește cu utilaj modern, de cea mai înaltă 
tehnicitate. Numai în anul 1961 vor intra 
in funcțiune 26 de intreprinderi noi, la 
intreprinderile mai vechi se vor construi 34 
de secții noi, iar alte 96 de întreprinderi 
vor fi dezvoltate ți reutilate. Odată cu 
aceasta, industria noastră constructoare 
de mașini va produce in 1961 peste 20.000 
de tractoare, 2.400 de strunguri, 6.000 de 
combine pentru cereale, 10.000 de au
tocamioane și multe altele.

Este de ajuns să ne imaginăm toate 
aceste uzine și mașini adunate la un 
loc ca să ne putem face fie și o sumară 
imagine asupra uriașei cantități de oțel 
care este necesară pentru construcția 
lor. Partidul nostru a făcut din timp cal
culele necesare, stabilind că pentru a 
putea realiza obiectivele propuse, indu
stria noastră trebuie să producă in acest 
an peste 2.100.000 tone oțel, adică cu 
aproape 300.000 tone mai mult decît in 
1960.

Sarcinile sînt într-adevăar mărețe și - 
dacă ne gîndim că la producerea ace
stei cantități de oțel sînt necesare 
1.000.000-1.500.000 tone fier vechi - 
abia atunci vom înțelege că la realizarea 
lor sînt chemați să participe nu numai 
minerii, furnaliștii ți oțelarii, ci ți alți oa
meni ai muncii.

In mod deosebit tinerii au datoria pa
triotică de a sprijini oțelâriile în asigura
rea materiei prime. Organizați in brigăzi 
utemiste de muncă patriotică tinerii au

ți pornit încă din primele zile ale anu
lui activitatea de colectare a metalelor 
vechi. In multe raioane din București - 
23 August, V. I. Lenin etc. ca ți in unele 
regiuni - Ploiești, Suceava, lași etc. - ti
nerii mobilizați de organizațiile U.LM. 
au colectat in cursul lunii ianuarie în
semnate cantități de fier vechi.

Tineretul de la orașe ți sate poate ți 
trebuie să sprijine însă în măsură și mai 
mare colectarea fierului vechi, inițiind ți 
organizind o largă acțiune de colectare 
a metalelor vechi. Miile de brigăzi ute
miste de muncă patriotică pot să găseas
că chiar și cele mai neînsemnate în apa
rență cantități de metale vechi. Sînt 
multe organizații U.T.M. care explică pe 
larg tinerilor marea importanță a fiecă
rei bucăți de metal economisită și preda
tă întreprinderilor colectoare, care com
bat, prin activitatea lor, părerea greșită, 
potrivit căreia fierul vechi s-a... terminat. 
Privind în jurul nostru vom observa că 
posibilitățile de strîngere a fierului vechi 
sînt departe de a se epuiza. Dacă ne gîn
dim numai la locuințele noastre, vom 
descoperi multe posibilități. Să luăm un 
exemplu. Anual, prin organele comercia
le sînt puse in vînzare zeci de milioane 
de cutii de conserve. Colectarea în mod 
organizat a acestor cutii va spori conside
rabil cantitățile de metale vechi. Dar cite 
astfel de posibilități nu mai sînt ? Brigă
zile utemiste de muncă patriotică vor tre
bui să-și îndrepte în acest an atenția 
spre colectarea metalelor vechi aflate 
prin curți, magazii, pe terenurile virane, 
pe marginile drumurilor, pe cîmp etc.

Nu va trebui să fie neglijată însă nici 
colectarea metalelor vechi din întreprin
deri și instituții. Mai sînt încă numeroase 
întreprinderi unde rezervele de metale 
vechi sînt „păstrate" în mod nejustificat. 
Potrivit calculelor I.C.M.-ului rezerve 
mari de fier vechi dețin Fabrica de za
hăr „Banatul" din Timișoara, uzinele și 
fabricile din orașul și regiunea Cluj, 
din Ploiești, ca ți multe altele. Conduce
rile acestor întreprinderi ar trebui să pri
vească cu mai multă răspundere sarcina 
de a preda la I.C.M. cantitățile de me
tal vechi care se irosesc fără rost prin 
curțile ți magaziile fabricilor. De aseme
nea, brigăzile utemiste de muncă patrio
tică, îndrumate de organizațiile U.T.M., 
pot ajuta în mod eficient la descoperi
rea rezervelor de metale vechi aflate în 
întreprinderi, sesizînd conducerile între
prinderilor de cantitățile de fier vechi 
găsite prin ungherele atelierelor. Vorbind 
despre intreprinderi, șantiere etc., să ne 
gîndim numai cite bucăți de metale sînt 
răspîndite prin curțile ți secțiile acestora. 
Cite acțiuni nu pot întreprinde aici brigă
zile de muncă patriotică.

Prin organizarea unor zile de muncă 
patriotică destinate colectării metalelor, 
prin întreceri organizate în ața fel incit 
să capete un caracter continuu și de 
masă, pot să fie antrenați toți tinerii 
muncitori și funcționari, studenți ți șco
lari, tinerii țărani muncitori la această 
importantă acțiune.

NICOLAE DRAGU
directorul întreprinderii pentru 

colectarea metalelor

O acțiune interesantă Bilanțul Unei luni
în luna Ianuarie, organiza

țiile U.T.M. din întreprinderi, 
școli și unități agricole din 
cuprinsul regiunii Dobrogea 
au colectat cantitatea de 152 
tone fier vechi. Fruntașe în 
colectarea fierului vechi sînt 
raioanele Istria, Adamclisi, 
care au colectat fiecare cîte 
30 tone. Din cantitatea totală 
colectată în raionul Istria, nu
mai organizația U.T.M. de la 
cariera Zebil a strîns 11 tone.

Trebuie remarcat însă că ra
ioanele Medgidia și Tulcea în 
care sînt cele mai mari și 
mai multe întreprinderi in
dustriale din regiune au co
lectat cantitățile cele mai 
mici de fier vechi. în Medgi
dia, de pildă, s-au strîns nu
mai 15 tone fier vechi, iar la 
Tulcea numai 7 tone.

Dintre brigăzile utemiste de 
muncă patriotică fruntașe 
din orașul Constanța care au 
colectat cele mai mari can

tități amintim pe cele de la 
TCH care au colectat 3.000 
kg și elevii de la Școala ele
mentară nr. 7 care au colec
tat 4.000 kg. Dar cantitatea 
de 30 tone colectată de tineri 
în întreg orașul Constanța 
este mică față de posibilită
țile reale care există în între
prinderile din port, C.F.R. și 
șantierele de construcții.

Pentru a organiza mai bine 
acțiunea de colectare a fieru
lui vechi, în scopul de a pre

da oțelăriilor cantități tot 
mai mari, Comitetul regional 
U.T.M. Dobrogea a luat ini
țiativa ca între 10—20 februa
rie să organizeze o decadă a 
colectării fierului vechi la 
care să participe fiecare tînăr 
din regiune. Angajamentul 
este ca în această perioadă să 
se strîngă 1.850 tone fier 
vechi.

M. GEORGE

CE SE PUTEA
REALIZA

Tinerii din raionul Grivița 
Roșie din Capitală s-au anga
jat să colecteze și sg predea la 
I.C.M. în luna ianuarie 66.700 
kg metale vechi. In naion există 
numeroase posibilități pentru 
realizarea acestui angajament. 
Să ne gîndim numai cîte șan
tiere există în prezent în raionul 
Grivița Roșie, cîte metale 
vechi nu se irosesc I Dacă cei 
peste 20.000 de tineri din naion 
ar fi colectat numai cîte 3 kilo,

grame de metale vechi fiecare, 
angajamentul ar fi fost în
deplinit cu ușurință. Cu toate 
acestea tinerii din raionul Gri
vița Roșie au colectat în luna 
ianuarie doar... 9.563 kg metale 
vechi; cu 57.137 kg mai puțin de
cît se angajaseră

Comitetul raional U.T.M. Gri
vița Roșie va trebui să ia mă
suri urgente pentru mobilizarea 
tinerilor, a brigăzilor utemiste 
de muncă .patriotică la acțiunea 
de colectare a fierului vechi.

IAU LE SE PUTEA REALIZA IN PLU$. PACA îK^fi tjlN. < > 
. ROSfE' bl ANâAdAMȚțfțutt:

TRACTOARE AUTOCAMIOANE STRUNGURI.

Colectarea fierului vechi — 
o acțiune permanentă

IAȘI (de la cores
pondentul nostru).

în ultimele zile, 
tinerii din regiunea 
lași au intensificat 
acțiunea de colecta
re a metalelor vechi. 
Tinerii din raionul 
Negrești au trimis 
oțelăriilor 8.000 kg 
fier vechi, iar cei de 
la Fabrica de rul
menți din Bîrlad, 
7.000 kg. în total 
tinerii din regiune 
au colectat in ultima 
săptămînă a lunii 
ianuarie peste 24.000

kg fier vechi. Se ob
servă totuși că unele 
organizații U.T.M., 
în special cele din 
raionul Hîrlău, din 
raionul și orașul 
Iași continuă să nu 
acorde atenția cu
venită acestei ac
țiuni.

Comitetul regional 
U.T.M. Iași trebuie 
să impulsioneze se
rios acțiunea de co
lectare a fierului 
vechi, mobilizînd mai 
temeinic și cu răs
pundere organizațiile

U.T.M. din regiune. 
Organizațiile U. T.M., 
brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din 
regiune trebuie să 
dovedească perseve
rență, inițiativă in 
descoperirea și folo
sirea tuturor resurse
lor existente pentru 
a trimite în scurt 
timp cantități cit 
mai mari de fier 
vechi oțelăriilor, Ac
țiunea de colectare a 
fierului vechi trebuie 
să se desfășoare în 
permanență.



Un bilanț bogat, 
un program insuflețitor

(Urmare din pag. I-a) 

dele. In țara în care altădată 
milioane de copii rămineau 
analfabeți, azi nu mai există 
copil de vârstă școlară care 
■ă nu fi fost școlarizați, iar 
aproape toți absolvenții de a- 
nui trecut al clasei a IV-a au 
fost înscriși în ciclul H al 
școlii de 7 ani. Astăzi avem 
de patru ori mai multe fa
cultăți decât in 1938 ; numărul 
studenților care au intrat în 
1960 în anul I e aproape egal 
cu numărul tuturor studenți
lor României anului 1938. 
Pentru pregătirea și întreți
nerea unul student statul' 
cheltuiește in medie 11.000 
lei anual.

Pentru fiecare dintre noi 
este limpede că, așa cum se 
subliniază în Manifest, DACĂ 
ȚARA NOASTRĂ A OBȚI
NUT ASEMENEA SUCCE
SE, DACA TRĂIM DIN 
ce In ce mai bine și 
AVEM CERTITUDINEA CA 
FIECARE ZI NE VA ADUCE 
NOI VICTORII, ACEASTA 
SE DATOREȘTE FAPTULUI 
CĂ LA CIRMA ȚARII SE 
AFLA PARTIDUL MUNCI
TORESC ROMÎN, NEOBOSIT 
LUPTĂTOR PENTRU FERI
CIREA POPORULUI. Toate 
marile realizări care au 
schimbat din temelii viața 
poporului nostru se datorcse 
eroismului și abnegației cu 
care oamenii muncii luptă 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru înflorirea 
patriei socialiste, pentru dez
voltarea economiei șl culturii. 
Puterea populară a descătu
șat uriașele energii și talente 
ale poporului muncitor, altă
dată strivite și înăbușite de 
orânduirea burghezo-moșie
rească, de rînduielile exploa
tatorilor. Clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, 
minoritățile naționale, feme
ile, tineretul, toți cei care au 
simțit din plin în trecut căl- 
cîiul împilator al asupririi și 
exploatării au devenit în anii 
neutri stăpînl ai țării, ai bo
gățiilor ei, ai rodului muncii 
lor, partlcipanți activi la con
ducerea treburilor obștești. Ei 
se bucură de cele mai largi 
drepturi și libertăți cetățe
nești. Poporul muncitor tri
mite în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile popu
lare cri mai buni reprezen
tanți ai săi — buni gospodari, 
care și-au dovedit prin fapte 
devotamentul față de cei ce 
muncesc. Milioane de cetățeni 
iau nemijlocit parte Ia gospo
dărirea treburilor obștești in 
cadrul comisiilor permanente, 
comitetelor cetățenești și co
mitetelor de stradă de pe lin
gă sfaturile populare, in ca
drul consfătuirilor de produc
ție în întreprinderi, al contro
lului obștesc etc. în participa
rea largă, plină de inițiativă 
și energie a maselor la viața 
politică și obștească, la con
ducerea treburilor de stat își 
găsește oglindirea profundul 
democratism al orînduirii 
noastre de stat, care reprezin
tă cea mai democratică formă 
de guvernare din istoria de 
pină acum a poporului nostru.

Mîndru de succesele obți
nute, în plină înflorire a for
țelor sale creatoare, poporul 
nostru privește cu încredere 
spre viitor. Pe noi toți ne în
suflețesc cuvintele Manifes
tului care exprimă gindurile 
fiecăruia dintre noi, mândria 
șț satisfacția pentru .realiză
rile de pină acum, hotărirea 
de a merge neabătut pe dru
mul spre noi victorii arătat

-----•-----

Încredere
(Urmare din pag', l-a)

ții noastre noi, socialiste, al 
cuceririlor revoluționare obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea partidului. El o- 
glindește largul democratism 
al orînduirii noastre. Și noi, 
toate fetele din brigadă, sîn- 
tem hotărîte să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
da viață chemărilor cuprinse 
în Manifest.

— „Am ajuns pe o culme 
de unde se înfățișează limpe
de priveliștea viitorului minu
nat al patriei noastre". De aici, 
da, de aici putem vedea vii
torul — și vocea Mihaelei Tă- 
tulea, țesătoare, vibra de e- 
moție. Viitorul meu, al copi
lului meu. Și am siguranța a- 
cestui viitor pentru că sîntem 
înconjurați de grija părintea
scă a partidului și guvernului, 
a întregului popor.

Dar a fost oare în Capitală, 
ca și în întreaga țară, un col
țișor în care oamenii să nu fi 
citit, să nu fi ascultat la ra
dio Manifestul ? In Gara de 
Nord, un grup de tineri clu
jeni s-au îngrămădit peste di
fuzorul de ziare. Citesc cu ne
saț. Este vorba și despre viața 
lor, despre viitorul lor. Și ci
tesc cu încredere.

Pentru că încrederea este 
trăsătura generală cu care oa
menii muncii au primit Mani
festul Consiliului Central al 
Frontului Qemocrației Popu
lare, încredere manifestată 
prin hotărirea de a-și închina 
hărnicia și talentul luptei pen
tru înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii, Republica 
Populară Romină. 

în curînd pe ecrane: 

noul film romînesc

O producție a studioului 
cinematografic .București"

de partid: „Am ajuns pe o 
culme de unde se înfățișează 
limpede priveliștea viitorului 
minunat al patriei noastre. 
De pe pozițiile cucerite 
mergem cu pași mari, mai de
parte, spre desăvârșirea con
strucției socialismului în Re
publica Populară Romină".

Programul trasat de Con
gresul al ni-lea al partidu
lui, la întocmirea căruia au 
participat in adunări largi *- 
proape 5 milioane de cetățeni 
însuflețește întregul nostru 
popor. In spatele cifrelor și 
datelor din Manifest care În
fățișează — in lumina măre
țului program elaborat de 
partid — programul de muncă 
și luptă pentru anii ce vin. 
noi vedem patria noastră me
reu mai înfloritoare, econo
mia noastră in impetuos *- 
vînt, viața noastră tot mai 
Îmbelșugată de mâine. Peste 
cinci ani industria noastră va 
produce in mai puțin de 40 
de zile atât cit s-a produs în 
România burgheze-moșiereas- 
că in întregul an 1938. Von 
avea un belșug mai mare de 
produse agricole — producția 
de cereale va ajunge în 1965 
la 14—16 milioane tone. Prin 
mărirea salariilor și re
ducerea treptată a prețuri
lor la mărfurile de consum, 
salariul real va crește cu 
40—45 la sută față de nive
lul din a doua jumătate a lui 
1959. Pină in 1965 vor fi con
struite din fondurile statului 
300.000 de apartamente. O 
puternică dezvoltare va cu
noaște învățămintul de toate 
gradele

îndeplinirea cu succes a 
sarciniior planului pe 19S0. 
primul an al planului de șase 
ani, oglindește entuziasmul 
și hotărirea cu care poporul 
nostru, însușindu-și politica 
partidului luptă pentru tra
ducerea ei în viață.

Întregul nostru popor, tine
retul nostru, socotește progra
mul de înfăptuiri pentru anii 
ce vin, cuprins în Manifestul 
F.D.P., drept propriul său 
program de muncă șî luptă 
pentru propășirea țării, pen
tru bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc, pentru so
cialism și pace. Votind Ia 5 
martie pentru candidați! 
Frontului Democrației Popu
lare — oameni devotați cn 
trup și suflet intereselor ce
lor ce muncesc — ne vom ex
prim* inc* odată, cu putere 
hotărirea de * înfăptui acest 
minunat program deschiză
tor de largi și îndrăznețe 
perspective de muncă și cre
ație, programul înfloririi pa
triei și a! creșterii bunăstării 
noastre. Împreună cu între
gul popor, tineretul nostru 
este botărit să facă din vo
tai lui de la 5 martie o nouă 
ți puternică afirmare a ata
șamentului neclintit față de 
partid, o afirmare puternică 
a voinței de a îndeplini ps 
mai departe cu pasiune și ab
negație sarcinile trasate de 
partidul iubit.

O repeteție înaintea unui spectacol ? Nu. Este repetiția gene
rală ce se face zilnic cu fiecare produs ia Fabrica de instru
mente muzicale „Doina" din Capitală. Utemiștil Carin Wolf și 
Dorin Botescu, tehnicieni constructori, finisează și reglează cu 

grijă funcționarea mecanică a pianinei „Doina".

„Acolo unde nu ajunge diavolul"
Filmul acesta vesel ji antre

nant, producție a studiourilor ce
hoslovace, este o certă comedie 
cinematografică în care actorii 
reușesc să producă în sală o ade
vărată explozie de rîs, printr-o 
interpretare aproape sobră, deci 
cu totul neobișnuită pentru ge
nul respectiv. Regia, fructificînd 
în mod subtil un subiect de mari 
potențe comice, a subliniat în 
permanență contrastele, nefiin- 
du-i teamă în consecință să-i 
pună pe actori să joace cit mai 
puțin comic. Efectul a fost însă

Grup de tineri din comuna Brazi, regiunea Ploiești, difuzind 
cărțile cerute de cititori.

Foto: N. STH.ORIAN

Manifestări cu prilejul 
aniversării evenimentelor 

din februarie 1933

-----c----- --------

Au luat sfîrșit 
lucrările Adunării 

generale a Academiei 
R. P. Romine

Joi au luat sfirșit lucrările 
Adunării generale a Acade
miei R. P. Romine.

La discuțiile in legătură cu 
I raportul de activitate și pla- 

■ nul pe 1961 au luat cuvântul 
acad- Liie Murgulescu, minis
trul Invățămîntului și Cultu
rii, prof. univ. Aurel Beleș, 
membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R., Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, acad. 
Simicn Stoilov, Marin Stancu, 
adjuncț al ministrului Agri
culturii, academicienii C. Io- 
nescu-Gulian, I. S. Gheorghiu, 
Emil Condurachi, Al. Rosetti, 
Al. Codarcea și Raluca Ripan, 
ing. Toma Victor, Alice Să- 
vulescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., a- 
cademicienii Eugen Bădărău, 
Tudor Vianu și Duiliu Marcu, 
prof- univ. Remus Răduleț, 
membru corespondent al Aca
demiei R-P.R-, prof. univ. Ma
nea Mănescu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
acad. Horia Hulubei, prof, 
univ. Mihai Ionescu, prof, 
univ. Traian Gheorghiu, prof, 
univ. Ion Rachmuth și prof, 

î univ. Nicolae Tecdorescu, 
membri corespondenți ai Aca-

I deniei R P R.
In concluziile discuțiilor a 

luat cuvântul acad. A. Joja, 
președintele Academiei R. P.

! Romine.
Adunarea generală a adop

tat în unanimitate o hotărâte 
prin care se aprobă activita
tea Academiei R. P. Romîne 
pe anul 1960 și planul de cer
cetări științifice pe anul 1961.

In ședința de după-amiază 
au fost decernate, într-un ca
dru festiv, premiile Acade
miei R. P. Romîne pentru lu
crările de deosebită valoare 
elaborate și publicate în pe
rioada 1957—1959 în diferite 
domenii ale științei.

(Agerpres)

CRONICA FILMULUI
excelent, căci tocmai din con
traste se realizează un comic de 
calitate. (In cazul nostru con
trastul dintre închipuita trage
die a medicului — eroul filmului 
— și realitatea care-i infirmă și 
ridiculizează „suferința”; con
trastul dintre personaje, reali
zate pe linii contradictorii, con
trastul de atmosferă realizat cu 
gust ?i rafinament etc.).

Spuneam că subiectul are mari 
potențe comice. Intr-adevăr re
luarea mitului fantastic într-o 
fantezistă parodie modernă oferă 
o sursă inepuizabilă de gaguri. 
Meritul cineaștilor cehoslovaci 
este nu numai acel de a fi găsit 
o sursă de rîs copios, ci mai a- 
les, mesajul tineresc pe care îl 
poantă filmul. Iată pe scurt de 
ce este vorba : un medic praghez 
locuiește chiar în apartamentul 
în care legenda pretinde că ar fi 
trăit cîndva doctorul Faust. Un 
adevărat mizantrop, obosit și ob
sedat de tragedia faustiană, me
dicul nostru se izolează într-o 
adevărată carapace, insensibil la 
frumusețile și bogățiile vieții. Iar 
atunci cînd o fată se va îndră
gosti de el, încercînd să-i 'atragă

'Aniversarea evenimentelor 
istorice din februarie 1933 a 
prilejuit și în acest an 
numeroase manifestări.

In memoria eroilor căzuți 
la Grivița in urmă cu 28 ani, 
delegații ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și C.C. al Uniunii 
Sindicatelor de ramură, a 
muncitorilor din Complexul 
feroviar Iași, precum și o de
legație a colectivului depoului 
București-călători condusă de 
mecanicul Ștefan Lungu, Erou 
al Muncii Socialiste, au depus 
joi dimineața coroane de flori 
la placa memorială din incin
ta Atelierelor „Grivița Roșie*.

De asemenea, au fost depu
se coroane de flori la placa 
memorială din fața Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

Numeroși oameni ai muncii, 
sute de pionieri și școlari au 
vizitat Atelierele „Grivița Ro
șie*. Adunați în jurul bustu- 
rilor eroilor Vasile Roaită și 
Ilie Pintilie din incinta atelie
relor, pionierii și școlarii au 
ascultat cu interes episoade 
ale eroicelor lupte ale ceferiș
tilor, evocate de muncitori 
mai vîrstnici care au partici
pat la acele evenimente.

Muzeul „Tradiția de luptă 
revoluționară a muncitorimii 
ceferiste" de la Clubul „Gri
vița Roșie" a fost vizitat în 
ultimele zile de peste 2.400 de 
oameni ai muncii, elevi, mi
litari etc.

Orchestra simfonică și corul 
Radioteleviziunii au dedicat 
concertul de joi seara munci
torilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la Atelierele „Gri
vița Roșie". Oaspeții au ascul
tat un program care s-a des
chis cu poemul cantată „Mier
la lui Ilie Pintilie" de Anatol 
Vieru. Concertul a fost radio
televizat.

Numeroși alți ceferiști, îm
preună cu familiile, au luat 
parte joi la manifestarea ar
tistică organizată de Teatrul 
Municipal și Uniunea Scriito-

Deschiderea Universității populare
de arte plastice

Joi după-amiază a avut loc 
în aula Bibliotecii centrale 
universitare din Capitală des
chiderea festivă a Universită
ții populare de artă plastică. 
Organizată de Uniunea artiș
tilor plastici în colaborare cu 
Consiliul local al sindicatelor 
din orașul București, univer
sitatea a fost creată în scopul 
îmbogățirii cunoștințelor de 
artă plastică și pentru ridi
carea nivelului de cultură ge
nerală a celor ce manifestă 
interes pentru artă. Cursurile, 
care au o durată de doi ani 
sînt urmate de aproape 500 de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari. Prelegerile vor fi 
ținute de profesori și confe
rențiari universitari, cercetă
tori și critici de artă, artiști 
plastici. Periodic vor fi orga

atenția prin mijloace, ce-i drept, 
uneori năstrușnice, medicul cre
de cu groază eă are halucinații 
și i se plînge amicului său, psi
hiatrul. Apoi evenimentele se 
precipită. Intr-o noapte ale cărei 
tenebre sînt subliniate de o pu
ternică furtună, medicul adăpos
tește în apartamentul său o bia
tă pisică neagră, rătăcită prin 
stihia naturii In acest timp însă, 
fata se va strecura în biroul 
doctorului, într-o nouă și teme
rară încercare de a-1 întîlni pe 
omul iubit. Dar acesta, victimă 
a ipohondriei și mizantropismu- 
lui, înconjurat de decorul sum
bru al furtunii de noapte, are 
impresia că este biruit de halu
cinații și o crede pe frumoasa 
necunoscută îmbrăcată în negru 
o plăsmuire a fanteziei sale bol
năvicioase. Pornit înlr-o stranie 
plimbare nocturnă cu fata pe 
care o crede în continuare va
rianta feminină a diabolicului 
Mefistofel, născut de nervii săi 
bolnavi, după nenumărate și ila
riante peripeții, medicul își va 
găsi nu numai liniștea, încrede
rea în viață, ci și femeia iubită. 
Filmul pledează astfel eu vigoare

în

rilor în sala cantinei Atelie
relor „Grivița Roșie". Colec
tivul Teatrului Municipal a 
prezentat piesa „Întoarcerea* 
de Mihai Beniuc. Înainte de 
spectacol, autorul piesei a 
vorbit despre luptele Partidu
lui Comunist din Romtnia 
zilele lui februarie 1933.

♦
Sute de muncitori din uni

tățile feroviare din Sibiu au 
participat joi după-amiază la 
o adunare consacrată sărbăto
rii zilei de 16 Februarie. Tov. 
Mihai Boca, membru in comi
tetul de partid C.FJL, a vor
bit despre semnificația și im
portanța evenimentelor isto
rice din februarie 1933.

Formațiile artistice ale clu
bului C.F.R. din localitate au 
prezentat apoi un program de 
cîntece și dansuri.

★
La Depoul Suceava-Ncrd 

s-a deschis o expoziție de de
sen și pictură organizată de 
Școala populară de artă din 
Suceava, cu prilejul Zilei ce
feriștilor. Expoziția înfățișea
ză aspecte din trecutul glo
rios de luptă și din viața nouă 
a ceferiștilor.

*
Joi, în unitățile Direcției re

gionale C.F.R Timișoara au 
avut loc adunări închinate zi
lei de 16 Februarie.

La revizia de vagoane Ti
mișoara, tâmplarul Mihai Gri- 
gorescu. participant la luptele 
de la Grivița, a vorbit în fața 
a numeroși muncitori, tehni
cieni șl ingineri despre 
..Luptele muncitorilor ceferiști 
și petroliști de la 16 Februa
rie 1933“. In fața muncitori
lor stației C.F.R. Timișoara a 
vorbit tov. Constantin Mihăi- 
lescu, șef de servici.

Expuneri despre importanța 
Zilei ceferiștilor au mai avut 
loc la depoul 
regională și 
căi ferate.

C.F.R., Direcția 
alte unități de

(Agerpres)

nizate vizite colective în mu
zee, expoziții, în atelierele ar
tiștilor, prezentări ale unor 
filme de artă, întîlniri între 
cursanți și maeștri ai picturii, 
sculpturii și graficii.

(Agerpres)

Informație

deîn legătură cu Tîrgul 
primăvară de la Leipzig, care 
va avea loc între 5 și 14 mar
tie 1961, la Ambasada R. D. 
Germane a avut loc joi o con
ferință de presă.

Ambasadorul Wilhelm Bick 
a vorbit despre importanța a- 
cestui tîrg. Au fost prezenta
te apoi cîteva filme documen
tare.

pentru o intensă trăire și parti
cipare la viață, sburdalnica fată 
în negru care se dovedește în 
cele din urmă a fi ghid la ofi
ciul de turism — constituind o a- 
pariție tonică și reconfortantă, 
prin optimismul, tinerețea și pa
siunea cu care se dăruie în tot 
ce face.

Filmul subliniază cu inteligen
ță absurditatea superstițiilor, a 
așa-zisului supranatural. Nici 
unul din eroii filmului nu crede 
în mod serios că întîmplările 
ciudate pe care le trăiește ar pu
tea avea vreun sens supranatu
ral. In fond, medicul este ferm 
convins că retrăiește într-un stra
niu coșmar drama faustiană ca- 
re-1 obseda de atîta vreme și în 
tot °c întreprinde încearcă, în
tr-un fel sau în altul, să-și 
administreze... tratamentul a- 
decvat.

încrederea în forța omului, în
crederea în viață, optimism, ti
nerețe — iată mesajul filmului 
și, în plus, o bună, o foarte bună 
doză de ris, căci satira la adresa 
celor ce se îndepărtează de clo
cotul pasionant al vieții este tot 
atît de ascuțită ca și ascuțișul 
unui bisturiu.

ATANAJSIR XOMA

Noul triumfal științei sovietice 
entuziasmează 

in permanență lumea
Se apropie timpul cînd omul 

va putea studia personal planetele
PARIS 16 (Agerpres). — În

treaga Franță continuă să ur- 
mgreased as awtt interes ști
rile agenției TASS cu privire 
la zborul vertiginos «I stațiu
nii interplanetare automate 
sovietice ta direcția planetei 
Venn*, .-Ec s percurs de «cum 
700-000 km .**, serie intr-un 
ma-e ritln norul ^Le Figaro" 
cere annnți cititorilor săi ci 
stațiune* -:e-pisnetară iși 

"cspectind cu 
și itinemriul

id rt

Știința va pătrunde mai adine
in tainele

MOSCOVA IC (Agerpew -
TASS
stațiunii
mate »o
ajuta -Vi
adine in ia
a deda:
agenției Tj
nov, dir"SCVf
stitutuhii d-i
teler *1 Ac
a U.RSS.

Viața a
în conci
factorii cei

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov
J. F Kennedy

Vă mulțumesc pentru 
prețuire ce se acordă 

remarcabile realizări a 
mondiale și pentru 

de succes în noua eta-

Cosmosului, 
și comer- 
asemenea 
probleme 
declarații

MOSCOVA 16 (Agerpres). - 
TASS transmite : Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
VJLS5, Nikita Hrușciov, a 
adresat următoarea telegramă 
președintelui S.U.A. John F. 
Kennedy ca răspuns la feli
citările trimise cu prilejul 
lansării de către Uniunea So
vietică a navei cosmice în di
recția planetei Venus.

,.Am primit telegrama Dum
neavoastră de felicitare cu 
prilejul lansării navei cosmice 
sovietice în direcția planetei 
Venus, 
înalta 
acestei 
științei 
urările 
pă a studierii Cosmosului.

In cuvîntarea pe care ați 
rostit-o cu prilejul instalării 
în funcția de președinte, pre
cum și în mesajul din 30 ia
nuarie adresat Congresului, 
ați declarat, domnule preșe
dinte, că ați dori ca Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale 
Americii să-și unească efortu
rile în astfel de domenii ca 
lupta pentru combaterea bo
lilor, cucerirea “ 
dezvoltarea culturii 
țului. Apreciem o 
abordare a acestor 
și salutăm aceste 
ale dumneavoastră.

Considerăm că prin regle- 
-----•-----

A treia sesiune 
a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa
ADDIS ABEBA 16 (Ager

pres). — La Addis Abeba își 
continuă lucrările cea de a 
treia sesiune a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Africa. 
La ședința din 15 februarie a 
sesiunii a rostit o impresio
nantă cuvîntare Sori Kaba, re
prezentantul Republicii Gui
neea, care a condamnat cu as
prime discriminarea rasială și 
munca forțată în Africa de 
sud-vest, Uniunea Sud-Africa- 
nă și coloniile portugheze.

Chemînd țările Africii la 
unitate în lupta împotriva co
lonialismului, delegatul Gui
nea a spus că „Africa nu tre
buie să fie nici franceză, nici 
engleză, nici portugheză, nici 
spaniolă. Africa trebuie să fie 
africană".

Discriminarea rasială în ță
rile coloniale și dependente a 
fost condamnată, de asemenea/ 
de reprezentantul Ghanei și de 
alți delegați ai statelor inde
pendente din Africa.

Ostași din Armata d« eliberare « Algeriei lo Inst.ucție.

ei, scrie 
„se află 
aparate 
furniza 

stu-

prevăzut. Pe bordul 
în continuare ziarul, 
cele mai complexe 
științifice cere vor 
date importante pentru 
die rea radiației cosmice, a cim- 
punlor magnetice și a struc
turii materiei. Aparatayul și u- 
tilajxl care asigură legătura 
stațiunii mterpianetare auto
mate cu Pămintul, funcționea
ză normal".

S. Simon, corespondentul de 
la Moscova al «cestui ziar, de

materiei vii
câmpul magnetic terestru. în 
prezent această teză este do
vedită experimental. De a- 
ceea oamenii de știință sînt 
preocupați de problema dacă 
există sau nu câmp magnetic 
în jurul altor planete Si care 
este caracterul lui ?

Compararea cimpurilar 
magnetice ale diferitelor pla
nete și a Corei și faunei lor 
ne va permite, probabil, să 
răspundem la întrebarea pri
vitoare la condițiile optime 
pentru dezvoltarea a tot ce 
este viu.

montarea problemei dezarmă
rii s-ar crea condiții favorabi
le pentru rezolvarea cit mai 
grabnică a acestor sarcini no
bile care stau în fața omeni
rii. Am dori ca fiecare țară 
să depună eforturi pentru re
zolvarea acestei probleme, sta- 
bilindu-se un strict control 
internațional, în condițiile că
ruia nimeni să nu se poată 
înarma pe ascuns și săvârși o 
agresiune. Toată lumea este 
de acord că rezolvarea proble
mei dezarmării depinde în 
mare măsură de o înțelegere 
între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii; 
dacă am realiza o asemenea 
înțelegere, aceasta ar consti
tui o mare bucurie pentru toți 
oamenii de pe pămînt, o mare 
fericire pentru întreaga ome
nire".

N. HRUȘCIOV

15 februarie 1961

Plenara conducerii
Uniunii Ziariștilor Sovietici

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 fe
bruarie s-au încheiat la Mos 
cova lucrările celei de-a doua 
plenare a conducerii Uniunii 
Ziariștilor Sovietici, la care au 
fost discutate probleme pri
vind principalele teme ale 
presei sovietice și sarcinile 
ziariștilor sovietici.

Plenara a adoptat o rezolu
ție în care cheamă pe ziariștii 
din Uniunea Sovietică să con
tribuie prin creația lor la tra-

Lucrările Congresului
Partidului Muncii din Albania

TIRANA 16 (Agerpres). — 
în cadrul lucrărilor celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania, în ședin
ța din seara zilei de 14 fe
bruarie a fost ascultat rapor
tul Comisiei de validare și 
s-a dat citire telegramei de 
protest împotriva asasinării 
lui Patrice Lumumba adresată 
Organizației Națiunilor Unite, 
în ședințele din 15 și 16 fe
bruarie au continuat discuții
le pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania și ra- 

scrie în coloanele ziarului „Le 
Figaro" entuziasmul imens și 
sentimentul de mândrie legiti
mă pentru țara lor pe care le 
încearcă în aceste zile istorice 
toți oamenii sovietici.

„Se apropie timpul cînd o- 
mul va putea studia personal 
planetele", scrie ziarul „L’Hu- 
manită*. El relevă preciziunea 
excepțională a calculelor oa
menilor de știință și ingineri
lor sovietici care a permis nu 
numai plasarea pe orbită a u- 
nui satelit artificial al Pămîn- 
tului uriaș din punct de ve
dere al greutății sale, ci și lan
sarea de pe acest satelit a u- 
nei rachete-laborator în direc
ția planetei Venus. în cercu
rile științifice și politice din 
Statele Unite, arată ziarul, 
„se recunoaște că ceea ce a 
înfăptuit de acum Uniunea 
Sovietică depășește cu mult 
posibilitățile Americii din ziua 
de astăzi".— • —
Vizita lui L Brejnev 

în Guineea
CONAKRY 16 (Agerpres). 

La 14 februarie președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. L. I. Brejnev și 
Seku Ture, președintele Repu. 
blici: Guineea, s-au întors la 
Conakry dintr-o călătorie prin 
țară.

La 14 februarie în Guineea 
a fost zi de doliu. Țara cin
stește memoria credinciosului 
fiu al Congoului, Patrice Lu
mumba și a tovarășilor săi 
Maurice Mpolo și Joseph O- 
kito. De la aerodrom L. I. 
Brejnev ș; Seku Ture s-au în
dreptat spre Piața victimelor 
colonialismului și au depus 
o coroană de flori la piedesta
lul monumentului. 

-----•-----

Conferința 
acad. prof. 
C. D. Nenițescu 

la Viena
VIENA 16 (Agerpres). — La 

invitația Uniunii chimiștilor 
austrieci și a Asociației de fi
zică și chimie din Viena, acad, 
prof. dr. C. D. Nenițescu a ți
nut în ziua de 14 februarie, 
la Institutul de fizică al Uni
versității din Viena, o confe
rință despre problema ciclo- 
butanului.

Conferința a fost 
cu mult interes de 
știință, profesori, 
studenți.

dr

urmărită 
oameni de 
ingineri și

în noiembrie-decembrie 
congrese republicane de

ducerea în viață a planurilor 
construcției comuniste în țară.

Plenara a hotărît să organi
zeze 
1961 
dare de seamă și alegeri, pre
cum 
de ținut ale ziariștilor. A fost 
adoptat planul de activitate 
al conducerii Uniunii Ziariști
lor din U.R.S.S. pe acest an.

Plenara a adoptat de ase
menea o hotărîre privind crea
rea Consiliului Casei Centrale 
a Ziariștilor, 

și conferințe regionale și

portul Comisiei centrale de 
revizie. Au luat cuvîntul B. 
Balluku, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Apărării Populare al 
R. P. Albania, R. Alija, secre
tar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, și alții.

Delegații la Congres au fost 
salutați de R. Novak, șeful 
delegației Partidului Munci
toresc Unit Polonez, A. Rossio, 
șeful delegației Partidului Co
munist Italian, și alții.

Lucrările Congresului cosri 
tinuă.
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condamnată m
v. a. Zorin: Proiectul de rezoluție 
al Uniunii Sovietice deschide calea 

spre rezolvarea radicală a problemei Congoului
Adunarea studenților din țările Africii, Asiei și Americii Latine 

care studiază in București
Joi seara la Casa de cultură 

a studenților „Grigore Preo
teasa" din București a avut 
loc o adunare a studenților 
din țările Africii, Asiei și 
Americii Latine, care studiază 
în institutele de învățămint 
superior din Capitală. Studen
ții s-au întrunit pentru a pro
testa împotriva asasinării de 
către colonialiști a primului 
ministru al guvernului legal 
al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba și a tovarășilor săi 
de luptă, Okito și Mpolo. La 
adunare au participat și stu
denți din celelalte țări, aflați 
la studii în țara noastră, pre
cum și numeroși studenți ro- 
mîni.

Deschizînd adunarea studen
tul Mamoun Mohamadi, din 
Sudan, a spus printre altele : 
Vrem să ne exprimăm protes
tul nostru hotărît împotriva 
dușmanilor poporului congo
lez, împotriva colonialiștilor 
belgieni și a slugilor lor Chom
be, Mobutu, Kasavubu, împo
triva celor care au vărsat sîn- 
gele celor mai buni luptători 
ai Congoului. Ne exprimăm 
totodată solidaritatea cu mă
reața mișcare de eliberare 
dusă de poporul congolez și 
sîntem ferm convinși că va 
învinge cauza dreaptă pentru 
care luptă acest-popor, pentru 
care și-au jertfit viața eroii 
săi naționali.

A luat apoi cuvîntul studen
tul Aii M. Aii din Zanzibar. 
Pentru noi africanii — a spus 
el — Lumumba trăiește încă 
și va trăi întotdeauna. El a 
plătit prețul cel mai scump 
pentru a ne spune să nu ne 
încredem în cercurile agresi
ve ale imperialismului, împo
triva cărora trebuie să luptăm 
cu toată hotărîrea. Fără o in
tervenție militară directă din 
partea colonialiștilor Lumum
ba ar fi reușit cu ușurință să 
zdrobească mănunchiul de

i marionete — Chombe, Mobutu, 
Kasavubu, cumpărați de colo- 

; nialiștii belgieni.
Vom continua lupta eroică 

a lui Patrice Lumumba pînă 
la victoria finală împotriva 
colonialismului. Avem alături 
de noi toate popoarele iubitoa
re de pace.

După ce a vorbit pe larg 
despre înrobirea popoarelor 
coloniale de către imperialiști, 
studentul Medard Rwamwaga 
din Ruanda-Urundi a spus : 
Vînduți imperialismului, re
prezentanții guvernelor ma
rionetă și-au murdărit mîinile 
cu singele nevinovat al luptă
torilor pentru independența 
națională a Congoului.

Noi, algerienii, a spus în 
cuvîntul său studentul Melouk 
Abou-Bekr, care asistăm în 
fiecare zi, începînd de la 1 
noiembrie 1954, la un adevă
rat masacru în masă împotri
va poporului nostru, ne dăm 
și mai bine seama pentru ce 
colonialiștii belgieni și aliații 
lor au procedat mișelește cu 
viața lui Lumumba și a to
varășilor săi, pentru ce varsă 
ei singele fraților noștri con
golezi. Durerea noastră la 
moartea lui Lumumba ne-a 
făcut să simțim mai. mult, 
mai profund legătura noastră 
cu frații congolezi.

A vorbit apoi aspirantul 
A. B. Guha din India. Pier- 
zînd colonii din Africa, Asia 
și America Latină, a spus el, 
și văzînd turn se trezesc și 
se ridică la luptă popoarele 
în alte țări coloniale, impe
rialismul este cuprins de spai
mă și recurge la acte mișe
lești. Acest lucru se întâmplă 
și în Congo. Studenții și ti
neretul din India cer ca să fie 
dați imediat în judecată 
condamnați criminalii 
Congo, agenți ai 
lor.

Tineretul arab,

de protest

Și 
din 

colonialiști-

a spus stu-

Mitinguri 
ale oamenilor muncii

BAIA MARE 16 (Agerpres). 
Joi după-amiază la întreprin
derea minieră „Petre Gheor- 
ghe“ a avut loc o adunare la 
care au participat sute de mi
neri din Baia Mare pentru a 
protesta împotriva asasinării 
lui Patrice Lumumba și a to
varășilor săi Joseph Okito și 
Maurice Mpolo.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Valentin Cupșa, de la între
prinderea „Petre Gheorghe" 
a condamnat cu indignare a- 
sasinatul mișelesc săvîrșit de 
colonialiștii belgieni și unelte
le lor și a cerut în numele mi
nerilor pedepsirea aspră a or
ganizatorilor acestei fărăde
legi.

Cerem cu hotărîre arestarea 
neîntârziată a lui Mobutu și 
Chombe, dezarmarea bande
lor armate și a jandarmeriei 
conduse de ei, retragerea tu
turor trupelor străine din 
Congo și demiterea lui Dag 
Hammarskjoeld din postul de 
secretar general al O.N.U.

în numele muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor de 
la întreprinderea minieră din 
Sășar a spus Vasile Rakoczi, 
șeful minei, înfierăm cu in
dignare această crimă. Figura 
de patriot luptător a lui Pa
trice Lumumba va rămîne vie 
în amintirea poporului congo
lez și a celorlalte popoare iu
bitoare de libertate. Ne soli
darizăm și ne alăturăm cu 
toți aceia care luptă neînfricat 
pentru libertatea și indepen
dența națională a popoarelor 
africane.

Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o te-

legramă adresată 
de Securitate 
Națiunilor Unite.

★

Consiliului 
al Organizației

Peste 2.000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari de la Uzinele „Electro- 
putere“ din Craiova s-au a- 
dunat joi după-amiază în 
sala de festivități a uzinelor 
pentru a înfiera crima odioa
să comisă în Congo de către 
agenții colonialiștilor — Chom
be șj Mobutu, prin uciderea 
încercatului fiu al poporului 
congolez Patrice Lumumba și 
a celor doi tovarăși de luptă 
ai săi Joseph Okito și Mauri
ce Mpolo.

Acest act mârșav, a spus în 
cuvîntul de deschidere tov. 
Ilie Diaconu, președintele Co
mitetului sindical al uzinei^ 
este punctul culminant al unei 
serii întregi de fapte murdare 
comise de către colonialiști 
împotriva eroicului popor con
golez.

Sprijin cu căldură Declara
ția guvernului sovietic și po
ziția guvernului nostru expri
mată în telegramele tovară
șului Chivu Stoica, a subliniat 
în cuvîntul său bobinatorul 
Virgil Cucu, Colonialiștii în
cearcă pe toate căile să-și 
prelungească dominația, să su
gă singele milioanelor de oa
meni care se zbat în sărăcie, 
Pe cînd buzunarele imperia
liștilor se umplu de profituri 
fabuloase. Dar nu vor reuși!

Adunarea a adoptat în una
nimitate o telegramă de pro
test adresată Consiliului 
Securitate al O.N.U.

dentul Ibrahim Kalil din Re
publica Arabă Unită, se ală
tură cu toată hotărîrea luptei 
sfinte a poporului congolez 
pentru independență și pro
testează energic împotriva ac
țiunii criminale a imperialiș
tilor belgieni și a clicii care 
trădează interesele naționale 
ale Congoului. Să ne alătu
răm, tineri din toate țările 
lumii, luptei tuturor popoare
lor coloniale pentru indepen
dență națională și libertate.

în cuvîntul său studentul 
Osman Sorkati din Sudan a 
spus : Cauza libertății pentru 
care au luptat și s-au jertfit 
Patrice Lumumba și tovarășii 
săi nu poate fi ucisă. Ca tînăr 
student african îmi alătur gla
sul plin de indignare la cel al 
milioanelor de oameni cinstiți 
din întreaga lume și cer 
asasinii lui Lumumba să 
pedepsiți, iar complicii 
și în primul rînd Dag Ham
marskjoeld, să răspundă în 
fața opiniei publice de crima 
comisă

Vorbind în numele studenți
lor indonezieni aflați în Ro- 
mînia, studentul N. Subardjo 
a arătat că toți ținerii și tine
rele din țara sa, oa și între
gul popor indonezian, au pri
mit cu un sentiment de adîn- 
că indignare vestea asasinării 
mișelești, de către agenții co
lonialiști, a primului ministru 
Patrice Lumumba și a tova
rășilor săi.

Noi. studenții și aspiranții 
chinezi care învățăm în Ro- 
mînia, a spus studentul Ian 
Gia-ciun, ne exprimăm pro
testul nostru energic împotri
va crimei sîngeroase săvîrșite 
în Congo de colonialiști- și a- 
genții lor. Asasinarea primu
lui ministru Patrice Lumumba 
nu indică puterea imperialis
mului, ci dimpotrivă dezvă
luie slăbiciunea și groaza lui 
față de popoarele care se ri
dică Ia luptă pentru cîștiga- 
rea independenței naționale.

Imperialiștii nu vor găsi li
niște pînă la părăsirea Afri
cii — a spus studentul Aii 
Elmi Matan din Somalia.

In încheiere, adunarea a a- 
doptat textele unor telegrame 
de protest adresate Consiliu
lui de Securitate și guvernu
lui Belgiei, și al unei telegra
me de solidaritate către An
toine Gizenga, primul minis
tru ad-interim al Republicii 
Congo.

ca 
fie 

lor,
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La închiderea ediției

Asasinii nu vor scăpa 
de pedeapsă

Ședința de joi a Consiliului de Securitate
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— In dimineața de 16 februa
rie s-a deschis ședința Consi
liului de Securitate care dis
cută situația din Congo.

Reprezentantul Guineei, 
Diallo Telli. a rostit o cuvîn- 
tare demascatoare, plină de 
mînie. Hammarskjoeld, a de
clarat el, este personal răs
punzător de asasinarea mîrșa
vă a lui Lumumba și a tova
rășilor săi de luptă.

Declarăm în mod solemn, a 
spus reprezentantul Guineei, 
că asasinii din Bruxelles, Pa
ris și Londra, care își freacă 
acum miinile de bucurie, nu 
vor scăpa de judecata impla
cabilă a popoarelor din Con
go și din întreaga Africă.

Guineea cere pedepsirea 
imediată a asasinilor și a tu
turor celor vinovați de moar
tea lui Lumumba și a tovară
șilor săi de luptă. O.N.U. tre
buie să obțină retragerea ime
diată a trupelor și a întregu
lui personal al puterilor colo
nialiste. a tuturor agenților 
imperialismului.

In încheiere, Diallo Telli a 
dat citire scrisorii trimise de 
președintele Republicii Gui
neea, Seku Ture, pe adresa se
cretarului general. In scrisoa-

re se spune că în semn de pro
test guvernul Guineei a hotă
rît expulzarea din țară a tu
turor experților și consilieri
lor Organizației Națiunilor 
Unite și cere nu numai demi
sia lui Hammarskjoeld ci și 
demisia tuturor colaboratori
lor lui apropiați.

Guvernul Republicii Mali, a 
declarat de la tribuna O.N.U. 
reprezentantul acestei țări, nu 
mai acordă încredere lui Ham
marskjoeld și va saluta demi
sia lui.

Condamnând cu hotărîre a- 
sasinarea lui Lumumba și a 
tovarășilor lui, reprezentantul 
Republicii Malgașe a propus 
convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale 
pentru discutarea acestei pro
bleme.

Reprezentantul Ecuadorului, 
care a luat de asemenea cu
vântul la ședință, a condam
nat asasinarea conducătorului 
congolez Patrice Lumumba și 
a cerut pedepsirea celor vino
vați de această îngrozitoare 
crimă.

Cu aceasta 
mineața zilei 
a Consiliului 
luat sfîrșit.

ședința din di- 
de 16 februarie 
de Securitate a

Consiliul Central al Sindi
catelor din Republica Popu
lară Romînă a adresat Con
siliului de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite o 
telegramă în care înfierează 
odioasa crimă săvîrșită de 
colonialiști împotriva lui Pa
trice Lumumba, și a tovară
șilor săi Joseph Okito și 
Maurice Mpolo. In telegramă 
se spune printre altele :

Exprimând sentimentele oa
menilor muncii organizați în 
sindicate, Consiliul Central al 
Sindicatelor din R. P. Romî
nă cere Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. să ia măsuri 
ca Chombe și Mobutu, a- 
genți ai colonialismului, să 
fie imediat arestați și defe
riți justiției, iar unitățile lor 
armate și jandarmeria să fie 
de îndată dezarmate. Cerem 
de asemenea Consiliului 
Securitate al O.N.U., se 
ne în telegramă, să ia 
suri pentru ca în cel 
scurt timp să fie retrase
te trupele străine din Congo, 
dindu-se astfel posibilitate 
poporului congolez să-și re
zolve singur treburile sale in
terne în Conformitate cu as
pirațiile lui la libertate și 
independență națională.

★
In telegrama Comitetului 

Național pentru apărarea 
Păcii din Republica Popu
lară Romînă adresată cu 
același prilej Consiliului de 

al Organizației 
se arată

In numele
ai

Dezbaterile de miercuri din Consiliul de Securitate

de 
spu
mă- 
mai 
toa-

Securitate 
Națiunilor Unite 
printre altele : 
milioanelor de partizani 
păcii din Republica Popu
lară Romînă, Comitetul Na
țional pentru apărarea păcii 
protestează cu hotătâre Îm
potriva nelegiuitei crime și 
cere arestarea imediată a 
agenților colonialiști Chombe 
și Mobutu și trimiterea lor în 
fața justiției precum și înlă
turarea iui Dag Haimmarsk- 
joeld din postul de secretar 
general al O.N.U. ca organi
zator și complice al acestei 
odioase acțiuni.

Ne exprimăm întreaga so
lidaritate și simpatie față de 
guvernul legal al Congoului, 
condus de Antoine Gizenga, 
față de lupta poporului con
golez pentru independență.

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat 
la 15 februarie a avut loc șe
dința Consiliului de Securitate 
consacrată examinării situa
ției din Congo.

Primul la discuțiile asupra 
fondului chestiunii a luat cu
vîntul reprezentantul S.U.A., 
Adlai Stevenson.

Șeful delegației americane 
s-a pronunțat în favoarea 
continuării așa-numitei „ope
rații O.N.U. în Congo", a spri
jinit pe deplin acțiunile lui 
Hammarskjoeld și a perseve
rat în a insista asupra nece
sității menținerii trupelor și 
personalului O.N.U. în Congo.

Cuvîntarea lui Stevenson a 
fost întreruptă de demon
stranți care din galeria rezer
vată publicului au protestat 
împotriva asasinării lui Lu
mumba.

Continuîndu-și discursul re
prezentantul american a pro
pus ca la baza rezolvării pro
blemei congoleze să stea trei 
principii generale. în primul 
rînd, a spus el, trebuie men
ținută integritatea teritorială 
și independența politică a 
Congoului. în al doilea rînd 
Oongoul nu trebuie să fie o 
arenă a războiului rece sau a 
unui război cald al marilor 
puteri. Oa cel de-al treilea 
principiu reprezentantul ame
rican a proclamat sprijinirea 
„acțiunilor O.N.U. în Congo".

Vorbind despre măsurile de 
ordin practic, el a pus în pri
mul loc „încetarea amestecu
lui străin în afara cadrului 
O.N.U."

Stevenson a sprijinit așa- 
numita propunere a secreta
rului general „de a unifica, 
reorganiza și reinstrui toate 
forțele armate congoleze". El 
a declarat din nou că Statele 
Unite sprijină pe Hammarsk
joeld și s-a pronunțat pentru 
ca el să fie însărcinat cu an
chetarea împrejurărilor asasi-

nării lui Patrice Lumumba și 
a colaboratorilor săi.

Apoi a urmat la cuvînt V. 
A. Zorin, reprezentantul U- 
niunii Sovietice. La începutul 
cuvîntării sale V. A. Zorin a 
făcut o serie de remarci în 
legătură cu discursul delega
tului american, rezervîndu-și 
dreptul de a face o analiză 
mai amănunțită ulterior. Re
prezentantul sovietic și-a ex
primat regretul că expunerea 
poziției noului guvern al Sta
telor Unite, Stevenson a în- 
ceput-o cu unele atacuri vechi 
împotriva politicii Uniunii So
vietice care sînt absolut ne
fondate și nu reflectă cîtuși 
de puțin noua atitudine des
pre care a vorbit Stevenson.

Asasinarea reprezentanților 
de seamă ai poporului congo
lez — a spus în continuare 
V. A. Zorin — este o crimă 
internațională pentru care în
treaga răspundere o poartă 
colonialiștii sub dominația că
rora se află provincia congo
leză Katanga, unde au fost 
transportați în mod special și 
uciși bestial în văzul întregii 
lumi conducătorii legali ai 
poporului congolez.

în ciuda repetatelor rezo
luții ale Consiliului de Secu
ritate cu privire la evacuarea 
trupelor belgiene din Congo, 
a spus în continuare repre
zentantul sovietic, pînă în 
prezent guvernul Belgiei con
tinuă agresiunea împotriva 
acestei tinere republici afri
cane și a ajuns pînă acolo 
îneît a recurs la asasinarea 
fățișă a eroului poporului 
congolez. Răspunderea pentru 
această crimă revine în între
gime guvernului belgian și 
acest guvern trebuie să fie 
condamnat cu asprime.

Vorbind despre rolul mur
dar al lui Hammarskjoeld în 
treburile Congoului, reprezen
tantul Uniunii Sovietice a 
spus că ascunzindu-se în spa-
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Poezii de la cititori

La asasinarea lui Lumumba
Tam tamul sună. E Lumumba. E 
E viu Lumumba și-n Congo mai

Tam tamul sună. E Lumumba. Și 
Și se cutremură ~

Tam tamul sună. 
Mînia-n piepturi

Tam tamul sună.
Și singele vărsat

glasul lui, inima lui. 
viu ca el azi nimeni nu-i.

iele așa-zisei teorii a „neame
stecului", secretarul general 
s-a abătut de la îndeplinirea 
sarcinii ce i s-a încredințat și 
a pășit pe calea sabotării ho
tărîrilor Consiliului de Secu
ritate.

Chiar de la începutul ope
rației O.N.U. în Congo guver
nul legal al acestei țări a fost 
nevoit să atragă atenția Con
siliului de Securitate asupra 
faptului că secretarul general 
nu ține seamă de părerea gu
vernului și nu îndeplinește 
una din principalele condiții 
care a fost consemnată de 
Consiliul de Securitate și a- 
nume: să acționeze, consul- 
tându-se cu guvernul Congo
ului.

Recentele evenimente, a de
clarat în continuare Zorin, 
nu lasă nici o îndoială în ce 
privește faptul că Kasavubu 
și-a trădat definitiv poporul 
și s-a alăturat cu totul unor 
persoane de tipul lui Chombe 
și Mobutu și, participînd de 
fapt la asasinarea lui Lu
mumba, și-a tăiat craca de 
sub picioare. Acum există 
toate temeiurile să se vor
bească de existența în Congo 
a clicii vîndute a lui Kasa
vubu—Chombe, Mobutu care 
a încălcat toate legile țării, 
s-a pus cu totul în slujba co
lonialiștilor și și-a asumat 
rolul de executor direct al 
măsurilor de zdrobire a miș
cării de eliberare națională 
din Congo.

Această clică nu se bucură 
de sprijinul poporului său, se 
teme de el și se menține la 
putere numai cu ajutorul co
lonialiștilor. Ea se va putea 
menține încă cîtva timp Ia 
suprafața vieții politice a țării 
sale, dar îi este pregătită ine
vitabil o soartă jalnică. Po
porul congolez va șterge din 
memoria sa numele trădăto
rilor.

Toate cele ce se petrec în 
Congo, a subliniat V. A. Zo
rin, demonstrează cît se poate 
de clar că acum în desfășu
rarea evenimentelor din acea
stă țară, nu se poate înfăptui 
o cotitură decît pe baza apli
cării imediate a unei serii de 
măsuri hotărîte. Aceste mă
suri trebuie să fie în primul 
rînd curmarea acțiunilor a- 
gresive ale Belgiei, folosindu- 
se toate mijloacele de înrîu- 
rire. prevăzute de Carta 
O.N.U., asupra țării agresoare.

în afară de aceasta trebuie 
Înăbușită în mod neîntârziat 
activitatea teroristă a căpete
niilor bandelor înarmate ale 
lui Chombe—Mobutu, a căror 
activitate criminală constituie 
o provocare la adresa Organi
zației Națiunilor Unite și 
pune în primejdie pacea in
ternațională și în primul rînd 
pacea în Africa.

în afară de aceasta de la 
conducerea traducerii în prac-

congolezii ii aud 
Congoul sub ceru-nflăcărat de sud.

E Lumumba. Pe arme miinile se string 
dă năvală precum vulcanii din adine.

E Lumumba. Mari focuri de revoltă ard 
se-nalță la orizont ca un stindard.

E Lumumba. E glasul lui, inima luiTam tamul sună.
E glasul ce la luptă cheamă. E inima poporului.

DOINA DANIELESCU 
chimistă

Sălbatica hăituire a văduvei 
Lumumbaiui Patrice

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Corespondentul ziarului „Daily 
Mail" a trimis din Leopoldvil
le un articol în care descrie 
sălbatica hăituire a văduvei 
lui Patrice Lumumba — Opan- 
ga Pauline Lumumba și a fiu
lui ei în vîrstă de doi ani, de 
către clica Kasavubu — Mo
butu.

Printre altele autorul artico
lului scrie : Nu pot dezvălui 
cum am găsit-o pe doamna 
Lumumba. Pot spune numai 
că am reușit să o găsesc cu 
ajutorul unuia din prietenii ei.

în cartierul african de co
cioabe din Leopoldville popu
lat pînă la refuz, unde am gă- 
sit-o pe doamna Lumumba, ni
meni nu știa că ea se află 
acolo. Opanga Pauline ședea 
pe pardoseala din pămînt a

— Opinia 
înfierează
• Asasinarea lui Lumumba, 

conducătorul Congoului inde
pendent, arată intr-un articol de 
fond ziarul mexican ~ 
nes", este o acțiune 
Răspunderea morală 
acest asasinat revine direct Or
ganizației Națiunilor Unite și 
secretarului general Hammarsk
joeld.

• Partidul Congresul Popular 
din Uganda a dat publicității o 
rezoluție în care înfierează asa
sinarea lui Patrice Lumumba ca 
un „asasinat sălbatic, barbar și 
premeditat, un complot imperia
list tipic împotriva intereselor 
popoarelor africane".
• Uniunea Internațională a 

Studenților a dat publicității o 
declarație in care protestează cu

„ O vaci o - 
barbară.

pentru

unei cocioabe îngrozitor 
murdare.

In această cocioabă, în 
trăia o familie compusă 
cinci persoane, nu exista

de

care 
din 
nici 

un pat. Ici și colo se tăvăleau 
rogojini murdare. Scufundată 
aproape complet în întuneric, 
cocioaba era plină de miazme 
și de fumul care ieșea de pe 
vatra așezată într-un colț și 
pe care ardeau lemne.

„In ziua în care l-a arestat 
pe Patrice m-au bătut și pe 
mine", mi-a povestit ea. 
Doamna Lumumba mi-a ară
tat de asemenea o cicatrice pe 
capul micului ei fiu. „Uite 
unde l-au lovit soldații mobu- 
tiști cu patul armei, a spus 
ea. Nu pot rămîne la noapte 
aici, nu știu unde să mă duc“.

Popoarele condamnă cu indignare 
odioasa crimă

VARȘOVIA. Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, a adresat lui A. Gizenga, 
primul ministru ad-interim al 
Republicii Congo, o telegramă 
în care exprimă condoleanțele 
guvernului și ale poporului po
lonez în legătură cu asasina
rea Iui Patrice Lumumba și 
a tovarășilor săi de luptă.

PRAGA. — Viliam Siroky, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace a adresat lui A. 
Gizenga, prim-ministru ad- 
interim al Republicii Congo, 
o telegramă de condoleanțe în 
legătură cu pierderea grea su
ferită de poporul congolez 
prin asasinarea lui Patrice 
Lumumba, in care îl asigură 
că R. S. Cehoslovacă va acor
da și pe viitor sprijin și aju
tor guvernului legal și po
porului congolez.

MOSCOVA. Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică a adresat Orga
nizației Națiunilor Unite o 
declarație in care în numele 
tuturor sindicatelor sovietice 
protestează vehement împo
triva asasinării liderilor gu
vernului legal al Congoului.

BAMAKO. Președintele Re
publicii Mali, Modibo Keita, 
a adresat la 15 februarie o te-

legramă lui Antoine Gizenga, 
șeful guvernului congolez 
central din Stanleyville, „to
varăș de luptă al lui Lumum
ba și continuator al cauzei 
sale" pe care îl asigură de 
solidaritatea Republicii Mali.

BERLIN. Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Otto Grote- 
wohl, primul ministru al 
R.D.G., și Johannes Dieck- 
mann, președintele Prezidiu
lui Camerei Populare, au a- 
dresat lui Antoine Gizenga. 
primul ministru ad-interim al 
Republicii Congo, o telegra
mă în care subliniază că în
treaga populație din R.D.G. 
condamnă cu indignare asa
sinarea premeditată a condu
cătorului și eroului poporului 
congolez Patrice Lumumba și 
a tovarășilor săi de luptă.

NEW YORK. Secretariatul 
O.N.U. a dat publicității te
legrama președintelui Repu
blicii Guineea, Seku Ture, a- 
dresată secretarului gene
ral al O.N.U. în care se ex
primă „indignarea profundă 
a poporului și guvernului 
Guineei împotriva asasinării

monstruoase a primului mi
nistru Patrice Lumumba" șj a 
tovarășilor săi de luptă. Acest 
asasinat, se spune în telegra
mă, constituie o pată de ne
șters pe emblema O.N.XJ. și îl 
situează pe secretarul gene
ral al acestei organizații în 
rîndul celor care încalcă le
galitatea în Congo.

tică a hotărîrilor Consiliului 
de Securitate trebuie să fie 
înlăturată persoana care de 
multă vreme torpilează în 
mod sistematic îndeplinirea 
acestor hotărîri.

In sfîrșit, acum este clar 
pentru toată lumea că se a- 
prapie timpul cînd va fi ne
cesar să înceteze în general 
așa-zisa „operațiune a O.N.U." 
în Congo, oferind poporului 
congolez posibilitatea de a-și 
rezolva singur problemele vi
tale.

Reprezentantul sovietic a 
prezentat apoi spre examinare 
Consiliului proiectul de rezo
luție cu privire la Congo.

Tuturor celor cărora le sînt 
scumpe libertatea și indepen
dența popoarelor coloniale, a 
declarat el. trebuie să le fie 
clar că în fața O.N.U. se află 
următoarea dilemă : fie că 
O.N.U. va fi în stare să apere 
interesele naționale ale po
porului congolez care i-a ce
rut ajutor și 
mod hotărît : 
lismului 
definitiv 
stei țări 
gieni și 
precum și agentura lor, fie că 
se va abate de la principiile 
înscrise în Carta ei și de la 
declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, adoptată 
recent de Adunare.

în încheiere V. A. Zorin a 
subliniat că adoptarea proiec
tului de rezoluție propus, 
deschide calea spre rezolva
rea radicală a problemei Con
goului în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. și 
interesele păcii internaționale.

Cu aceasta ședința de di
mineață a Consiliului de Se
curitate a luat sfîrșit.

★
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— TASS transmite : în cadrul 
ședinței din după-amiaza zilei 
de 15 februarie. Consiliul de 
Securitate a continuat exami
narea situației din Congo.

Pe fondul indignării gene
rale împotriva crimelor sîn- 
geroase săvîrșite de imperia
liști în Congo, declarația lui 
Hammarskjoeld, care a luat 
cuvîntul primul în ședința de 
după-amiază, a răsunat jalnic. 
E] a încercat cu stîngăcie să 
„dezmintă1" acuzațiile ce i se 
aduc. Hammarskjoeld a refu
zat categoric să-și dea demi
sia din funcția de secretar 
genera] și a declarat cu em
fază că „nu poate lăsa în 
voia soartei întreaga Organi
zație a Națiunilor Unite-.

In încheierea ședinței, 
prezentantul Marocului a 
cut o scurtă declarație în 
mele delegațiilor țărilor parti
cipante la conferința de la 
Casablanca și al Iugoslaviei, 
în prezent, a declarat el, cînd 
cei vinovați de asasinarea 
mîrșavă a lui Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă sînt 
cunoscuți, nu este timpul po
trivit să ne lăsăm pradă du
rerii. Este posibil, a subliniat 
el, ca reprezentanții lagărului 
exploatării omului de către 
om să ia cuvîntul pentru a 
vărsa lacrimi de crocodil. Sar
cina noastră constă, însă, în 
a continua lupta împotriva 
colonialismului și a marione
telor sale.

Cu aceasta ședință Consi
liului de Securitate s-a înche
iat. Următoarea ședință va 
avea loc la 16 februarie.

în 
de 
pe 
pe

va lichida în 
focarele colonia- 
Congo, alungind 

Pe teritoriul ace- 
colonialiștii bel- 
alți colonialiști,

re- 
fă- 
nu-

Guvernele R. D. Vietnam, Indoneziei, Cubei, 
Marocului și Algeriei au recunoscut 

Gizengaguvernul

publică mondială — 
monstruosul asasinat

hotărire împotriva asasinării lui 
Patrice Lumumba și cheamă pe 
studenții din toate țările să or
ganizeze demonstrații de protest 
și să adopte rezoluții de solida
ritate cu poporul congolez.

Organizația Internațională a 
Ziariștilor protestează de aseme
nea cu hotărîre împotriva asa
sinării mîrșave a lui Patrice Lu
mumba. O.I.Z. a adresat tele
grame de protest O.N.U.
• Asociația Internațională a 

Juriștilor Democrați a adresat 
un apel tuturor juriștilor în care 
le cere să protesteze împotriva 
îngrozitoarei crime a colonialiș
tilor care au asasinat pe Patrice 
Lumumba și tovarășii săi. Aso
ciația cere pedepsirea organiza
torilor direcți și a celor care au 
înfăptuit crima,

• 
este
sinarea primului ministru al ti
nerei republici africane Congo, 
Patrice Lumumba. „întreaga Asie 
și Africă deplâng pierderea unui 
mare patriot, a unui om care 
întruchipează Africa renăscută, 
ce luptă cu hotărîre pentru li
chidarea colonialismului și neo- 
colanialismului“, a declarat d-na 
Rameșvari Nehru, președinta A- 
sociației indiene de solidaritate 
cu țările Asiei și Africii. „O.N.U., 
a arătat ea în continuare, nu 
va reuși să scape de răspundere 
pentru asasinarea primului 
nistru legal al unei țări pe 
O.N.U. a avut misiunea s-o 
te în respingerea agresiunii 
giene".

Opinia publică din India 
profund indignată de a sa-

mi- 
care 
aju- 
bel-

Călăul patrioților 
congolezi este un 

ofițer belgian

HANOI 16 (Agerpres). — 
Primul ministru al R. D. Viet
nam, Fam Van Dong, a adre
sat primului ministru ad-inte- 
rim al Republicii Congo, A. 
Gizenga, o telegramă de con
doleanțe în legătură cu asasi
narea lui Patrice Lumumba și 
a tovarășilor săi de luptă.

In telegramă se arată de a- 
semenea că guvernul R. D. 
Vietnam sprijină lupta justă 
a poporului congolez și recu
noaște guvernul central con
dus de A. Gizenga.

DJAKARTA 16 (Agerpres). 
— Subandrio, ministrul Afa
cerilor Externe al Indoneziei, 
a anunfat la 16 februarie că 
Indonezia a hotărît să recu
noască guvernul condus de 
Antoine Gizenga drept sin-

gurul guvern legal al Congou
lui.

HAVANA 16 (Agerpres). — 
La 16 februarie, Osvaldo Dor- 
ticos, președintele Cubei, a 
trimis o telegramă premieru
lui congolez Antoine 
în care îi 
recunoaște 
ca guvern 
lui.

RABAT 
Guvernul 
să recunoască guvernul con
dus de A. Gizenga ca singurul 
guvern lega] al Republicii 
Congo.

PARIS 16 (Agerpres). — Gu
vernul provizoriu al Republi
cii Algeria a recunoscut gu
vernul lui A. Gizenga ca sin
gurul guvern legal a Congou
lui.

comunică 
guvernul 

legitim al

Gizenga, 
că Cuba 
Gizenga 
Congou-

16 (Agerpres). — 
marocan a hotărît

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Ta- 
niug relatează că primul mi
nistru al Congoului, Patrice 
Lumumba, și cei doi tovarăși 
ai săi de luptă au fost asasi
nați de un căpitan belgian 
din jandarmeria lui Chombe. 
După cum se anunță, acest că
lău l-a ucis mai întîi pe 
Mpolo, iar cînd Okito s-a a- 
plecat asupra lui ca să vadă 
dacă e viu sau mort, căpita
nul l-a împușcat cu revolve
rul în ceafă. După cîtva timp 
în același loc a fost adus și 
Patrice Lumumba și împuș
cat.

Acest asasinat mișelesc des
pre care se află treptat tot 
mai multe lucruri, a fost să- 
vîrșit imediat după aducerea 
lui Lumumba, Mpolo și Okito 
din Leopoldville în Katanga.

Numeroase demonstrații de protest 
împotriva asasinării lui Patrice 

Lumumba
NEW YORK 16 (Agerpres). 

Un grup de studenți de la U- 
niversitatea Harvard din Wa
shington au organizat la 15 fe
bruarie o demonstrație în fața 
Ambasadei Belgiei din S.U.A. 
în semn de protest împotriva 
asasinării bestiale a lui Patri
ce Lumumba. Demonstranții, 
printre care se aflau numeroși 
studenți africani, au înconju
rat intrarea în ambasadă, pro- 
testînd vehement împotriva a- 
sasinării lui Lumumba. Ei au 
aruncat în clădirea ambasa
dei cu ouă și bulgări de zăpa
dă.

SANTIAGO 16 (Agerpres). 
In fața Ambasadei belgiene 
din Santiago și pe străzile 
principale ale orașului a avut

loc o mare demonstrație de 
protest împotriva uciderii lui 
Lumumba la care au luat par
te reprezentanți ai celor mai 
diferite pături sociale din 
Chile.

DAMASC 16 (Agerpres). — 
La 14 februarie a avut loc la 
Damasc o mare demonstrație 
care s-a desfășurat sub lozin
cile : „Moarte asasinilor 
„Întreaga omenire condamnă 
asasinarea lui Lumumba!“, 
„Libertatea va învinge I". Zia
rele anunță că demonstrații 
de protest împotriva asasinării 
lui Lumumba au avut loc în 
toate orașele Regiunii Siriene 
a R.A.V.
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