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Garanția calității
„De calitate putem vorbi nu

mai atunci cînd întreg colec
tivul unei uzine sau fabrici 
devine un adevărat stat major 
al calității"!

Expresia am auzit-o la Uzi
nele de mașini electrice din 
București. Și într-adevăr, des
pre ce calitate ar fi vorba 
dacă într-o fabrică proiectan- 
ții, strungarii, montorii, de 
pildă, s-ar preocupa îndea
proape de îmbunătățirea cali
tății produselor, iar cei de la 
finisaj ar da lucru de mîntu- 
ială ?

— Mergeți, de pildă, în uzina 
noastră, ne spune secretarul 
comitetului U.T.M. de la Uzi
nele de mașini electrice Bucu
rești. începeți cu conducerea 
și terminați cu cei ce fac fi
nisajul și ambalajul motoare
lor și aparatajului electric pe 
care le fabricăm și, fără nici o 
excepție, la fiecare loc de 
muncă veți găsi o dominantă: 
calitatea ca principal obiectiv 
al activității fiecărui om.

Am vizitat uzina — secție cu 
secție. Intr-adevăr, remarcabi
lă este la acest colectiv preo
cuparea ca fiecare lucrător să 
se ocupe la locul lui de mun
că de continua îmbunătățire a 
calității produselor.

Iată, de pildă, secția proiec
tări. La o privire superficială 
oamenii aplecați asupra plan
șetelor - majoritatea/ tineri - 
se află departe de ceea ce se 
numește producția propriu- 
zisă. Și totuși...

— Și totuși proiectarea e 
unul dintre cele mai impor
tante locuri unde se hotărăște 
calitatea producției, ne spu
nea inginerul Șaler Iustin, 
conducătorul grupului de pro-

iectanți ai motoarelor asincro
ne. Organizația de partid și 
conducerea uzinei au discutat 
de multe ori cu noi, proiectan- 
ții, despre acest lucru, ne-au 
dat îndrumări, ne-au cerut a- 
jutorul.

Că lucrurile stau așa să dăm 
un exemplu. Pînă acum cîțiva 
ani în uzină se fabricau 11 ti
puri de motoare, dintre care 
unele se apropiau de perfor
manțele mondiale în acest do
meniu, de atins însă nu le a- 
tingeau- Pe de altă parte ele 
nu reprezentau nici un sfert 
din întreaga gamă de tipuri de 
motoare electrice existente pe 
scară internațională. A realiza 
creșterea calitativă necesară a 
însemnat deci, pentru uzină în 
primul rînd ca — pe baza scă
rilor de putere internațională, 
a celor mai bune dimensiuni 
de montaj și a unei înalte 
clase de izolație să proiecteze 
și să realizeze motoare origi
nale din toate tipurile și, pe 
măsură ce se realizează aces
tea, să scoată din producție 
motoarele vechi.

Sarcină mare și grea. Mun
ca a început, după cum se în
țelege, cu proiectarea. O pe
rioadă îndelungată atenția or
ganizației de partid, a condu
cerii uzinei a fost concentrată 
asupra mobilizării tuturor pro- 
iectanților la această acțiune 
importantă. Anul trecut s-au 
organizat numeroase consfătu
iri și schimburi de experiență 
între proiectanți. Tinerii ingi
neri au fost atrași în cadrul 
cabinetului tehnic, la forme de 
ridicare a calificării 
nale.

— Despre reușita 
vorbește faptul că la

rie anul acesta a fost scos din 
producție ultimul din cele 11 
tipuri de motoare vechi și au 
fost introduse în fabricație a- 
proape toate motoarele noi, 
spunea inginerul Șaler. Un 
singur exemplu : vechiul mo
tor de 30 Kw destinat indus
triei petroliere 
de kg, în timp 
cîntărește doar 
dicii de forță, _ 
izolație etc. fiind superiori la 
noul motor.

Problema perfecționării și 
îmbunătățirii calității motoa
relor rămîne însă permanent 
deschisă pentru proiectanți.

...Secția bobinaj. Conștiința 
că de munca fiecăruia dintre 
cei cîteva sute de tineri care 
lucrează aici depinde calitatea 
produselor este aici de-a drep
tul... vizibilă: pereții atelieru-

cîntărea 700 
ce noul motor 
515 kg, toți in- 
productivitate,
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Procedee moderne
e •

în construcții

Potrivit planului de pro
ducție, Trustul regional DiningPloiești 

în anul

de înaltă
uncitorii de Ia șantierul 
„Electromontaj” Sucea
va au terminat și dat în

folosință o nouă linie de înaltă 
tensiune. Este vorba de linia 
de 15 kilovolți Rădăuți-Solea, 
prin care orașul Solea a fost 
racordat Ia sistemul energetic 
național. Prin construirea aces
tei linii s-a creat posibilita
tea electrificării unor noi loca
lități din această parte a re
giunii.

întrajutorare

tensiune
In prezent, 75 la sută 

orașele regiunii Suceava 
mese curent electric din
temui energetic național. A- 
ceasta a dus Ia îmbunătățirea 
iluminatului public în orașe, 
la mai buna aprovizionare cu 
energie electrică a întreprin
derilor și la extinderea rețelei 
electrice în localitățile apro
piate.

(Agerpres)

la lucrările
funciare

de construcții 
urmează să execute 
1962 un volum de lucrări cu 
32 la sută mai mare față de 
realizările anului trecut, și să 
reducă prețul de cost cu peste 
4 la sută. Pentru realizarea a- 
cestor sarcini, în cursul aces
tui trimestru, la Ploiești, Tîr- 
goviște, Cîmpina și în alte lo
calități începe construirea unor 
blocuri de locuințe din panouri 
mari prefabricate din beton, 
va fi extinsă folosirea cofra- 
jelor și a schelelor metalice, 
iar la zidăriile de umplutură 
se vor utiliza în mai mare mă
sură cărămizile cu goluri.

Extinderea acestor proce-

dee moderne în construcții este 
menită să contribuie la înfăp
tuirea propunerilor făcute de 
locatari pentru îmbunătățirea 
calității locuințelor, grăbirea 
ritmului lucrărilor și la redu
cerea prețului de cost.

Tot în acest scop întreprin
derile trustului urmează să fie 
înzestrate în acest an cu noi 
utilaje care vor mări gradul de 
mecanizare a lucrărilor. Pe 
șantiere au și fost puse în 
funcțiune noi stații centrale de 
betoane și prefabricate, a fost 
sporit numărul de excavatoare 
și autobasculante și au fost 
montate noi macarale de mare 
capacitate.

(Agerpres)

de îmbunătățiri
ciare a 
ceasta 
G.A.C.
banți, Curtici, Turnu și Sin- 
pau‘1 care lucrînd în comun 
au redat agriculturii într-un 
timp scurt 2.000 ha teren. Ex
periența acestor unități este 
răspîndită acum în toate gos
podăriile colective care au te
renuri mlăștinoase sau inun
dabile.

în acțiunea pentru redarea 
unor noi terenuri producției, 
gospodăriile colective sînt 
sprijinite de sfatul popular 
regional care a întocmit pro
iectele necesare lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare prevă
zute în regiune, pe baza că
rora se vor executa lucrările.

(Agerpres)

De cîteva 
Timișoara 
deschise 10 
executarea de lucrări de îm
bunătățiri funciare și se pre
gătește deschiderea de noi 
șantiere asemănătoare în alte 
raioane ale regiunii Banat. 
Colectiviștii din Jimbolia, 
Checea, Grabaț, Iecea Marea, 
Cărpiniș, Lenauheim, au ho- 
tărît ca la efectuarea acestor 
lucrări să se întrajutoreze. 
Unindu-și forțele la executa-, 
rea lucrărilor de hidroamelio
rații ei vor reda agriculturii 
cîteva mii de hectare de te
renuri mlăștinoase sau inun- 
dabile.

Efectuarea în comun a lu
crărilor de îmbunătățiri fun

zile în raioanele 
și Arad au fost 
șantiere pentru

dat rezultate bune. A- 
o dovedesc realizările 
din comunele Doro-

in acțiunea 
de economisire

Ministerul Invăfămîntului și Cul
turii în colaborare cu Casa de 
Economii și Consemnafiuni a 
R.P.R. au hotărî! ca școlile și ca
drele didactice care au obfinut 
în cursul anului 1961 cele mai 
bune rezultate în procesul de edu
care a elevilor în spiritul econo
miei să fie stimulate cu distincții 
și premii.

Astfel, recent un număr de 51 
școli au primit fanioane de uni- 
tă|i fruntașe în acțiunea de eco
nomisire și premii constînd în e- 
chipament sportiv, instrumente 
muzicale, cărți etc., în valoare de 
75.000 lei. De asemenea, nume
roase cadre didactice au primit 
diplome și insigna de „Fruntaș în 
acțiunea de economisire".

Printre școlile premiate se 
mără școala elementară de 7 ani 
din comuna Tufeni regiunea 
geș, școala de 7 ani din Ocna 
Mureșului — regiunea Cluj, Școa
la Medie nr. 4 din Brașov, Școa
la Medie „Unirea" din Tg. Mureș, 
Școala Medie „V. Alecsandri” din 
lași și altele.

nu-

Ar-

Căi forestiere
IKM

Marți dimineață, 
mică a Palatului R. 
ne din Capitală, au 
lucrările Conferinței 
scriitorilor.

Mare complex școlar la Baia Mare
La Baia Mare se află în 

construcție un mare complex 
școlar. Complexul, cuprinzînd 
24 de săli pentru cursuri, un 
cămin de peste 300 de locuri, 
o cantină de mare capacitate, 
săli de sport și altele, va 
asigura condiții de învățămînt 
și de trai dintre cele mai 
bune.

Noul complex urmează să fie 
dat în folosință pină la des
chiderea viitorului an de în
vățămînt. Constructorii au și

terminat pînă acum lucrările 
la clădirea principală și la ri
dicarea centralei termice, unde 
va fi instalată și o spălătorie 
și uscătorie. La echiparea cen
tralei se va avea în vedere 
extinderea rețelei de termofi- 
care la viitoarele blocuri de lo
cuințe prevăzute în această 
parte a orașului. în prezent se 
lucrează la turnarea fundații
lor cantinei și. căminului.

Băieții din brigada con
dusă de
Constantin 
sculerie a Uzinei „7 Noiem- 
brie"-Craiova sînt veseli, 

au de ce. Nu de mult 
au primit titlul de bri

gadă fruntașă
Foto : I. CUCU

Stănciulescu 
de la secția

(Agerpres)
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Povestea unei căsnicii
Citesc și recitesc scrisoarea 

primită de la un tînăr co
respondent din raionul Tîr- 

goviște și rămîn nedumerit. Cînd 
se întîmpiă toate acestea ? Sigi
liul poștei aplicat pe plic indică 
limpede : „Tîrgoviște — ianuarie 
1962”. Nu mai încape îndoială, 
scrisoarea a fost scrisă de curînd. 

lată pe scurt despre ce este 
vorba.

O tînără învățătoare și studen
tul Ionel Stuparu s-au împrietenit, 
și vreme de trei ani de zile se 
părea că urmarea cea mai fireas
că a dragostei lor, în momentul 
cînd tînănjl își va termina stu
diile, o să fie căsătoria. Cezara, 
tînăra învățătoare aștepta cu ne
răbdare această zi, de care le
gaseră toate planurile ei de vii
tor și speranța ei de fericire.

$i ziua mult așteptată a sosit, 
lată-l pe Ionel Stuparu proaspăt 
inginer petrolist. Un titlu într-ade
văr frumos. Frumusețea unui titlu 
nu stă însă doar în rezonanța lui. 
Iar demnitatea unui om nu fine 
de rezonanța titlului pus înaintea 
numelui său. Poate că Ionel nu 
s-a gîndit la asta, altfel ar fi inex-

plicabilă amețeala ce 
j-a apucat brusc, fă- 
cîndu-l să uite cu 
totul de obligațiile morale ce și 
le asumase de bună voie în în
delungata lui prietenie cu tînăra 
învățătoare.

Din acest moment începe o po
veste de loc frumoasă. Ionel în
cepe să caute, imediat, după 
terminarea studiilor, în dreapta și

Remus Luca daț bani de buzu
nar. Acum trebuie 
să recupereze acești 
să le aducă o fată

avea ceva... băni-

bani”. Adică 
cu zestre bogată.

Nici nu se poate o socoteală 
mai negustorească de om pentru 
care sentimentele omenești se 
cîntăresc în primul rînd cu bani, 
iar căsătoria, fericirea familiară e 
înscrisă la rubrica „afaceri”.

Rătăcirile lui în căutarea 
mirese „bogate” însă n-au

sfînga o „parfidă mare“, o 
reasă cu zesfre, o fată cu 
fuație”. Aceasta pentru că i se 
părea sub demnitatea lui să se 
însoare cu o fată „săracă”, fără 
zestre, cu o simplă învățătoare. 
Tînărul nostru împărtășea astfel 
întrutotul pretențiile familiei sale, 
care susținea : „Am făcut anumite 
cheltuieli cu fiul nostru cît a ur
mat studiile, l-am îmbrăcat, i-am

unei 
fost 

încununate de succes. Fie că n-a ■ 
găsit o fată pe placul lui, fie că 
fetele respective și părinții lor 
au înțeles cu cine au de-a face 
(mai curînd a doua ipoteză pare 
plauzibilă), fapt este că familia 
băiatului trimite vorbă că ar fi de 
acord să-și însoare inginerul și 
cu o fată învățătoare ca Cezara,

dacă dînsa ar 
șori.

Părinții Cezarei aveau economi
siți vreo 10.000 lei la C.E.C. Așa 
se face că „înțelegerea” are loc 
și tînăra se mută la părinții lui 
Ionel, iar după trei luni se ofi
ciază căsătoria și se serbează 
nunta.

Urmarea ?
Urmarea e mai mult decît tris

tă. E scandaloasă. Mirele și fa
milia lui au pus mîna'pe toți ba
nii, au sechestrat salariul Ceza
rei, nelăsîndu-i nici bani pentru 
cheltuielile mărunte. Toate aces
tea, pasă-mi-te, intrau în zestrea 
pe care fata trebuie să o dea ca 
un fel de dar soțului și familiei 
acestuia pentru că... au acceptat 
să o primească printre ei. De, 
voiau oamenii să-și facă o casă 
nouă.

Traiul tinerei învățătoare în a- 
cest timp numai de invidiat nu 
era. După orele de clasă, Cezara 
lucra în casă (și cîte treburi nu 
sînt într-o gospodărie) și ieșea 
chiar și la munca cîmpului. Cu

(Continuare în pas, a 3-a)a» ,

Paralel cu acțiunea de îm
pădurire și refacere a fondu
lui forestier din regiunea Ol
tenia, în ultimii ani au fost 
construite noi drumuri auto 
forestiere și de cale ferată a 
căror lungime depășește 260 
km. Acestea au creat condiții 
pentru exploatare unor noi 
bazine forestiere pînă acum 
greu accesibile ca Cerna-Jiu 
și Gilort-Oltețu.

(Agerpres)

n fiecare an, 
24 Ianuarie, 
porul nostru 
bătorește Unirea 
Țării Romînești cu 
Moldova, unul din

tre cele mai însemnate eveni
mente din istoria patriei noas
tre.

Unirea Țărilor Romîne re
prezintă o verigă importantă 
în lanțul luptei seculare a po
porului romîn pentru reali
zarea năzuințelor sale de cu
cerire a independenței națio
nale, de înlăturare a iobă- 
giei, de făurire a unei vieți 
libere pentru 
muncii.

Condițiile în 
voltat poporul romîn 
ca Țara Romînească și Mol
dova să se închege și să fi
xiste secole de-a rîndul ca 
formațiuni statale deosebite. 
Din timpuri foarte vechi, însă, 
s-a păstrat și s-a dezvoltat 
în conștiința poporului romîn, 
atît de o parte a Carpaților 
— în Țara Romîneascâ și 
Moldova, cît și în cealaltă 
parte — în Transilvania — 
ideea unității de neam și de 
limbă.

Ideea unității naționale s-a 
cristalizat însă abia la în
ceputul veacului al 19-lea, 
cuprinzînd masele largi și 
transformîndu-se într-o uriașă 
forță de progres tocmai pen
tru că ea corespundea nece
sităților dezvoltării societății, 
legilor obiective al© trecerii 
de la feudalism la capitalism.

în perioada care a urmat 
revoluției din 1848, problema 
unirii a devenit primordială 
în viața social-politică a Mol
dovei și Țării Romînești. Uni
rea Moldovei și Țării Romî
nești într-un stat național a 
fost o necesitate arzătoare 
impusă de dezvoltarea eco
nomică și socială a Moldovei 
și Țării Romînești.

Care a fost poziția, atitudi
nea diferitelor clase și pături 
sociale în lupta pentru unire?

Cercetarea științifică a isto
riei patriei a dat un răspuns 
clar acestei probleme de prim 
ordin, pe care istoricii bur
ghezi au incercat ani de-a 
rîndul s-o falsifice.

Purtătorii cei mai hotărîți 
ai ideii unirii au fost masele 
populare.

Țărănimea aspira puternic 
spre unirea națională, legînd 
de 
de 
tul 
se 
scă.

Lucrătorii și meșteșugarii 
exploatați ai orașelor — din 
rîndul cărora avea să se for
meze în procesul dezvoltării 
sociale, proletariatul — au 
fost cu tot sufletul pentru 
unire.

Burghezia era pentru unire 
pentru că ea corespundea in
tereselor sale de dezvoltare a 
industriei și comerțului, de 
lărgire a pieței interne. In 
rîndurile burgheziei se cioc
neau însă tendințe diferite 
în modul de a înțelege unirea. 
Elementele mai avansate ale

toți

care

u

oamenii

s-a dez- 
au făcut

ea nădejdile sale scumpe 
a se elibera de sub crun- 
jug al boierilor, pentru a 
ridica la o viața omenea-

burgheziei în frunte cu Mihalî 
Kogălniceanu, legau unirea 
de înfăptuirea unui șir de re
forme democratice.

Majoritatea burgheziei, însă, 
temîndu-se de mase, legată 
prin interese economice de 
moșierime, dorea o unire de 
„sus" care să nu știrbească 
interesele ei de clasă, alune- 
cînd tot mai mult pe calea 
compromisurilor cu boierimea, 
împotrivindu-se reformei a- 
grare și altor reforme.

Mulți dintre boieri s-au îm
potrivit cu înverșunare unirii, 
de teamă că ea va amenința 
privilegiile lor de clas-S ; o 
parte a boierimii a trecut însă 
— sub presiunea maselor — 
de partea unioniștilor, cu 
gîndul că în felul acesta își 
va putea menține poziția do
minantă în noul stat unitar.

Care a fost poziția marilor 
state europene în fața unirii? 
Pe plan internațional unirea 
s-a lovit de împotrivirea Tur
ciei, Angliei și Austriei și a 
fost sprijinită de Rusia și 
Franța. Imperiul turcesc se 
temea ca să nu.i scape din 
gheare Țările Romîne. Turcia 
a fost sprijinita de Anglia, in
teresată în menținerea impe
riului otoman care îi era su
bordonat și care reprezenta 
pentru ea o vastă piață de 
desfacere. Austria se împotri
vea și ea unirii, temîndu-se 
că făurirea unui stat mai pu
ternic în această parte a Eu
ropei ar putea frîna expan
siunea ei spre răsărit.

Politica guvernului rus de 
slăbire a imperiului otoman 
șl de înlăturare a influenței 
acestuia în Balcani coincidea 
în mod obiectiv cu năzuința 
poporului romîn de a-și forma 
un stat național unitar. Pe de 
altă parte, Franța urmărea, 
prin sprijinul acordat unirii, 
să-și sporească influența po
litică și să-și creeze un de
bușeu în această parte a Eu
ropei.

Unirea se bucura de o deo
sebită dragoste, de sprijinul 
frățesc al marilor gînditori 
democrați revoluționari ruși 
în frunte cu Cernîșevski. „Ru
sia — scria Nikolai Cernî
șevski în revista „Sovremen- 
nik" din februarie 1859 — sim. 
patizează cu dorința poporu
lui romîn de a se uni într-un 
singur stat. Simpatia se pre
face în speranță. în timpul 
conferințelor de la Paris — 
publicul nostru a căpătat si
guranța că... dorința romînilor 
de a forma un stat unit se va 
realiza".

In împrejurările complexe 
iscate de ciocnirea unor in
terese opuse, poporul romîn a 
găsit calea pentru a învinge 
piedicile 
țiunea 
nală.

După ( 
ad-hoc 
de unire a celor două Țări 
Romîne, la 24 ianuarie 1859 
adunarea electivă a Țării Ro
mînești l-a ales ca domn pe 
Alexandru Ioan Cuza, care la

puse unirii de reac- 
internâ și internațio-

ce în 1856 divanurile 
exprimaseră dorința

(Continuare în pag. a 3-a)

LUCRÂRILF CONFERINȚEI PE TARĂ
A

în sala 
P. Romî- 
continuat 
pe țară a

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de acad. Zaharia 
Stancu.

în continuarea discuțiilor cu 
privire la darea de seamă a 
Comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor, la darea 
de seamă a Comisiei de revi
zie și asupra modificărilor la 
statut, au luat cuvîntul scrii
torii : Demostene Botez, loan 
Grigorescu, acad. Tudor Vianu, 
Eusebiu Camilar. Secretarul 
Comitetului de partid al Uzi
nelor „23 August", Florian 
Păunescu, a adus salutul mun
citorilor din această mare în
treprindere bucureșteană. Au 
urmat la cuvînt scriitorii Ale- 
cu Ivan Ghilia și Eugen Barbu.

în a doua parte a ședinței

-----•-----

Cabinetul tehnic al Uzinei metalurgice din Bacău, sprijină 
pe tinerii muncitori în studierea și însușirea de noi cunoș
tințe tehnice necesare în procesul de producție. In fotogra
fie : strungarii Dima Vasile și Droanță Constantin la cabi

netul tehnic al uzinei.

Foto : N. STELORIAN

SCRIITORILOR
de dimineață, prezidată de 
scriitorul Marcel Breslașu, au 
luat cuvîntul scriitorii Ale
xandru Andrițoiu, George Ma- 
covescu, Aurel Baranga, Nico- 
lae Stoian, Alexandru Oprea, 
Mihnea Gheorghiu.

-k
Ședința de după-amiază s-a 

deschis sub președinția scri
itorului Kovăcs Gydrgy. Au 
luat cuvîntul scriitorii Nagy 
Istvan, acad. Zaharia Stancu, 
Ion Marin Sadoveanu, acad. 
D. Panaitescu—Perpessicius, 
Eugen Jebeleanu, Aurel Rău, 
Paul Georgescu.

în a doua parte a ședinței 
de după-amiază, prezidată de 
scriitorul Ion Pas, acad. M. 
Beniuc a dat citire cuvîntului 
acad. G. Călinescu. La discu
ții au luat cuvîntul în
nuare scriitorii: V. Em. 
lan, Anton Breitenhofer, 
ria Lovinescu, Dumitru 
cea, Letay Lajos. A luat
cuvîntul Elena Poparad-Man- 
tho, secretar dl C C. al U.T.M.

Lucrările conferinței conti
nuă.

conti- 
Ga- 
Ho-

Mir-
apoi

(Agerpres)

Cuvîntul Academicianului 
Tudor

Iubiți colegi,
Se cere ca un participant 

Ia o adunare să o și deschi
dă. Mi s-a făcut onoarea cole
gială să mi se atribuie mie 
beneficiul 
zitiv.

Probabil 
vîrstă.

Vîrsta e 
agreabil oarecum al 
tului bătrînețe, pe care dic
ționarul ar trebui să-1 elimine 
din el definitiv. Nu mă refer 
la dicționarul Academiei.

E greu să scapi de pacos
tea bătrîneții, dar dacă părul 
albește și zbîrciturile sporesc, 
ar fi de dorit să scape teafăr 
cel puțin condeiul. Nițică ti
nerețe stă bătrîneților bine...

Dar înmulțit cu el însuși, 
timpul știe să dea o răsplată 
duratei. De la conferința pre
cedentă pînă la conferința de 
azi, s-a ivit o nouă generație 
tînăra de scriitori. Ea nu face 
de rușine trecutul. Are aproa
pe tot ce-i 
inspirație, și 
I se urează 
sus...

Dar uneori 
este scutită 
Cînd e prea 
i se pare că 
literatura...

O sfîntă naivitate face ca 
tineretul să creadă, de pildă, 
că și dragostea începe de la 
el, pe cînd atributele tinereții 
se exercită ironic, de la Adam 
încoace, neîntrerupt. Măcar 
în literatură, naivitatea juve
nilă este necesar să se con
troleze pe sine, înainte ca să 
ajungă naivitate senilă; căci 
atunci nu mai ajută nicio te
rapie.

tine-

de 
trufii

acestui verb tran-

că din cauză de

un eufemism mai 
cuvîn-

trebuiește — și 
har, și poezie, 

sâ suie cît mai

nici tinerețea nu 
de vătămare... 
plină de sine, 

a descoperit ea

Arghezi
Nițică bătrînețe stă și 

reților bine.
Prea-plinul orgoliului 

sine și spiritul ridiculei
nu-i vine bine niciunei vîrste: 
dedesubtul aluatului revărsat 
mocnește tristul neant... Scă
derile umflaților în pene tre
buiesc lăsate pe seama ace
lor sarbezi mijlocași, nici prea 
tineri, nici prea bătrîni, pre- 
dispuși să le cultive sterp.

Să ne păzim de hibriditatea 
corcită dintre prea multă sufi
ciență și prea puțină putință 
— încrezută, scandalizată și 
gălăgioasă cu tărăboi, în per
petuu clocot după tot soiul de 
drepturi, afară de dreptul la 
datorie, la cuviință, la mo
destie și la măsură.

Ori se știe că rezultatul 
unei culturi trebuie să fie toc
mai simțul echilibrului 
măsurii.

Iubiți colegi, să nu 
uitării mai ales că, în 
socialist, întemeiat de

și al

dăm 
statul 

_ o a_ 
prigă și dureroasă, îndelun
gată luptă, cu suferințe și 
sînge, generozitatea gingașe 
a fraților noștri, muncitorii 
muncilor grele, cu țarina, cu 
focul, cu fierul, cu ciocanul 
— din adîncimile pămîntului, 
din uzine și ateliere, au gătit 
o grădină deasupra țării, pen
tru scriitori și pentru toți aleșii 
meșteșugurilor de intuiție și 
subtilitate, de la care ei nu 
cer decît atît • să lucreze și 
ele frumos, expresiv, și cu 
emoție, pentru mîngîierea os
tenelilor și sufletului lor.

Trebuie, iubiți colegi, să 
merităm cît mai adevărat a- 
ceastă luare a minte și acea
stă mare bunăvoință.

Iubiți colegi, declar confe
rința deschisă și „La mulți 
ani !*•
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Lecțiile
nu vor fi uitate

Sala era plină... In jurul 
meselor lungi stau unul 
lîngă altul oameni de 

vîrste diferite și mai ales 
mulți tineri. E un murmur ne
deslușit de voci încete. Oa
menii vorbesc între ei, poate 
tocmai despre ce vor mai în
văța astăzi sau își aduc a- 
mint© cele învățate la lecțiile 
trecute.

Dar iată, a intrat lectorul 
și nu se mai aude în sală nici 
un zgomot.

— Astăzi, așa cum știți, vom 
învăța despre „Cum putem 
obține producții mari de 
floarea-soarelui".

Peste 70 de capte se aplea
că deasupra caietelor și mîi- 
nile scriu mai repede sau 
mai încet, așa cum sînt de
prinse, titlul lecției. Lectorul, 
inginerul agronom Druță Vale
rian, nu ,.expune" lecția, o po
vestește rar, interesant, capti
vant. După privirile oameni
lor îți dai seama că înțeleg, 
că le place. Din cînd în cînd 
ac.olo unde lecția cuprinde 
pasaje sau noțiuni mai impor.

RĂSPUNZINE CERINȚELOR 
GOSPODĂRIEI COLECTIVE

Pe lingă gospo
dăria agricolă 
colectivă din 

Seleuș, regiunea
Crișana, funcțio
nează un singur 
cerc agrozootehnic. 
In planul de lecții 
al cercului se oglin
desc problemele de 
producție ale gospo
dăriei, ale procesu
lui de întărire eco
nomico - organiza
torică a el. Printre 
cele 28 lecții figu
rează expuneri pri
vind sporirea pro
ducției de cereale, 
dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, ferti
lizarea solului și 
multe altele. Un loc 
de seamă îl ' ocupă 
metodele agroteh
nice prin care se 
poate obține o pro
ducție de 5000 kg 
porumb boabe la 
ha pe terenuri ne
irigate. Cu ocazia a- 
cestei lecții lectorul 
Horvath Dezideriu 
a vorbit concret 
despre măsurile pe 
care trebuie să le 
ia gospodăria colec
tivă pentru a asi
gura această pro
ducție sporită de 
porumb. Atît din 
cuvintele lectorului,

cit și din discuțiile 
cursanților a reieșit 
importanța pe care 
au avut-o arăturile 
adinei executate la 
timp și în bune 
condiții, fertili
zarea solului cu in- 
grășămite naturale: 
pe fiecare hectar 
s-au transportat 30 
tone de îngrășă
minte naturale.

Cu ocazia altei 
lecții despre folosi
rea judicioasă a se
mințelor, cursanții 
colectiviști și-au în
tărit convingerea că 
pentru a obține o 
producție de 5.000 
kg. porumb boabe 
la hq, trebuie să în
sămânțeze la primă
vară numai porumb 
dublu hibrid de al 
cărui randament 
s-au și convins. Tot
odată vorbind de 
cele 500.000 kg po
rumb boabe ce se vor 
obține de pe cele 
100 de ha pregătite 
încă din toamnă, 
lectorul a arătat ne
cesitatea folosirii a 
încă 30 tone îngră
șăminte chimice 
care să fie împrăș
tiate la primăvară 
concomitent cu în- 
sămînțatul porum

întrajutorarea și controlul reciproc au intrat în obișnuința tinerilor mecanizatori Andrei 
Gangea și Vas'ile Mice de la S.M.T. Caracal, regiunea Oltenia. Lucrind astfel ei asigură 

o calitate corespunzătoare reparațiilor pe care le execută.
Foto : L CUCU

CUM NE ÎNSUȘIM 
ȘTIINȚA BELȘUGULUI
Raidul nostru prin citeva cercuri agrozootehnice

în două sate vecine

tante, lectorul anunță „notați" 
și dintr-odată creioanele în
cep să scrie, capetele sînt a- 
plecate peste caiet Pe tablă 
sînt scrise noțiunile mai grele 
sau schițele care ilustrează 
ceva ce trebuie mai ușor în
țeles.

Pasajele dictate de lector și 
scrise de cursanți în caiete al
cătuiesc în totalitate un rezu
mat al lecției, cupzinzind e- 
ssnțialul, adică exact ceea ce 
nu vor trebui să uite colecti
viștii atunci cînd var executa 
asemenea lucrări. O simplă 
citire a caietului le va aminti 
lecția ascultată.

Un sistem de predare foarte 
bun, dovedit și prin aceea că 
cei peste 70 de cursanți urmă
resc cu foarte mare atenție 
fiecare cuvînt, că de la înce
put și pînă acum, la a 14-a 
lecție, n-a lipsit nimeni.

Toate acestea se petrec la 
unul din cele trei cercuri de 
învățămint agrozootehnic de 
la G.A.C. din comuna Ciorăști, 
raionul Rm. Sărat.

C. MIHAI

bului dublu hibrid. 
Intr-un cuvînt, te
matica cercului răs
punde direct necesi
tăților imediate ale 
gospodăriei, oglin
dește preocuparea 
consiliului de con
ducere al G.A.C., a 
lectorului in ceea 
ce privește insu-_ 
șirea de către 
cursanți a celor mai 
înaintate metode a- 
grotehnice. Și totuși 
eficacitatea acestor 
lecții, profunzimea 
lor, ar spori dacă 
lectorul n-ar negli
ja folosirea materia
lelor intuitive care 
se găsesc în număr 
nare atît la școală 
cît și la căminul 
cultural. De aseme
nea a existat o 
slabă preocupare 
față de populariza
rea broșurilor și 
cărților agrozooteh
nice existente atît 
la cămin cît și la 
biblioteca gospodă
riei agricole colec
tive.

V. CLONDA
corespondentul 

„Scinteii tineretu
lui" pentru regi

unea Crișana

Intre sate'e Rape Mare și
Sîntandrei din regiunea
Hunedoara este o d;$tanță 

de 5—6 km. Și Wr-un Sat și în 
altul există toate condițiHe pentru 
ca învățămîntul agrozootehn:e să 
se desfășoare norma!. Cu toate 
acestea una este situația Ia Ra- 
poltu Mare și- aHa la Sintandrei. 
In primul sat cei 46 de cursanți 
frecventează cu regularitate și cu 
deosebit interes lecțiile pentru că 
ele au de fiecare dată un conți
nut bogat și interesant. Tinărul 
inginer Virgil Blidaru ilustrează 
fiecare lecție pe care o susține 
cu cele mai felurite planșe, mu
laje, mostre etc. ; lecțiile sînt 
strîns legate de preocupările cu
rente ale gospodăriei colective.

In unele locuri se întimplă ca lectorii în loe să prezinte expuneri simple 
și pe înțelesul cursanților, citesc monoton, fără nici o exemplificare con
cretă, capitole din diferite cărți de specialitate pUctisindu-i astfel pe ascul
tători. Așa șe petrec lucrurile la cursul agrozootehnic din satul Dolheștii 
Mari, regiunea Suceava.

Și acum să începem lecția... Desen : MIHAI CARANFIL

ABSENT... LECTORUL
La G.A.C. din comuna Se

ini, regiunea Maramu
reș, au funcționat și în 

alți ani cercuri agrozootehnice 
pe care colectiviștii le-au frec
ventat cu regularitate. In anii 
trecuți doctorul veterinar Tar- 
ța Gheorghe și tehnicianul a- 
gronom Pop Emil — lectori la 
aceste cursuri' au stimulat in
teresul colectiviștilor față de 
însușirea și aplicarea metode
lor înaintate de lucrare a pă- 
mîntului, de creștere a ani
malelor.

In anul acesta 30 de țărani 
colectiviști din care 14 tineri 
s-au înscris la cursul agroteh
nic. Din păcate însă au rămas 
doar înscriși pentru că pînă a- 
cum s-a predat o singură lec
ție. Ce s-a întîmplat ? Ingine- 

Pînă acum au fost predate 8 lec
ții și la fiecare a fost o frecvență 
de aproape sută la sută.

In satul Sintandrei însă situația 
acestor cursuri este cu *otu| alta. 
Aici cei 40 de cursanți se poate 
spune ca n-au ascultat nici o 
lecție pînă în prezent. S-a ținut, 
ce-i drept, lecția de deschidere 
dar cu totul întîmplător. Așa se face 
că dintre cei 25 care au asistat la 
„prima lecție44 10 nu făceau parte 
dintre cursanți. Prima lecție a fost 
și ultima pînă acum. Colectiviștii 
așteaptă însă desfășurarea în con
tinuare a învățămîntului agroteh
nic, ca să-și poală complecta pe 
această cale cunoștințele necesare 
in activitatea pe care o depun 
pentru obținerea unor producții 

rul agronom Borlan Grigore» 
căruia i s-a încredințat condu
cerea acestui cerc, a dat uită
rii lecțiile pentru care cursan- 
ții se adună în fiecare joi după 
amiază, așa cum s-a stabilit. 
După cum afirmă unii tineri 
ca Ananie Ileana, Bogdan Mi
hai, Dolhoi Tatiana, nu li s-a 
indicat nici măcar ce broșuri 
să citească, unde pot fi ele gă
site etc. Pe bună dreptate pun 
tinerii înscriși la curs la îndo
ială seriozitatea inginerului

tcHipnE be tineret se Pfi[GĂTtsc: Pentru 5.000 kg 
porumb boabe la hectar

Zile de iarnă la gospodăria 
agricolă colectivă din comuna 
Valea Seacă, regiunea Dobro- 
gea. Nu mai găsești acum aici 
nimic din amorțeala ce cuprin
dea satul altădată în această 
perioadă. Deși nu e încă vor
ba de vreo campanie agricolă, 
activitatea însuflețită a co
lectiviștilor este prezentă peste 
tot.

Alături de colectiviștii virst- 
nici, tinerii iau parte in fie
care zi, in număr mare, la în
tregul complex de lucrări care 
se fac în acest timp în gospo
dăria colectivă. Ne-a interesat 
de data aceasta mai ales acti
vitatea celor două echipe de 
tineret.

— Ce fac cele două echipe 
de tineret în această perioadă? 
a repetat intrebarea noastră 
tovarășul Ibram Șazie, secre
tarul organizației de bază 
U.T3I. pe gospodărie. Pregă
tesc cu grijă belșugul de la 
toamnă. Fiindcă, s-or număra 
toamna bobocii, cum spune 
proverbul, dar creșterea lor în
cepe încă din primăvară. Aș 
ziee, chiar de acum, din iarnă...

Am înțeles mai bine compa

O lecție interesantă la cer

eai agrotehnic de la G-A-C 

«3 Martie", comuna ChiaJ- 

na-București 

Foto : AGERPRES

sporite. Este necesar, deci, ca sfa
tul popular comunal, consiliul de 
conducere al gospodăriei colec
tive și chiar inginerul Mircea Can- 
temir —■ lectorul — să se preo
cupe cu toată grija de ținerea cu 
regularitate a lecțiilor care să fie 
axate pe problemele specifice 
gospodăriei colective, iar organi
zația de bază U.T.M. să-și înde
plinească cu mai multă conștiin
ciozitate una din îndatoririle ei 
principale în aceasta perioadă — 
mobilizarea tinerilor colectiviști 
la învățămîntul agrozootehnic.

LAL ROMULUS
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Grigore Borlan care a dat do
vadă de nepăsare față de o 
problemă deosebit de impor
tantă pentru colectiviști, pen
tru creșterea producțiilor. Or
ganele agricole care răspund 
de activitatea inginerului Bor
lan ar trebui să se gîndească 
serios la această stare de lu
cruri.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului1* 
pentru regiunea Maramureș

rația secretarului, luînd cu
noștință de preocupările actu
ale ale membrilor celor două 
echipe de tineret.

Printre altele, gospodăria a- 
gricolă colectivă din Valea 
Seacă și-a propus să numere 
la toamnă... 5000 de kilograme 
porumb boabe la hectar de pe 
o suprafață de 250 ha teren 
neirigat. O parte din această 
suprafață revine și celor două 
echipe de tineret. Și pentru 
asta tinerii au hotărit să facă 
tot ce le stă în putință în ve
derea obținerii producției de 
porumb planificate. Așa, de 
pildă, într-o consfătuire, ce- 
rînd sfatul conducerii gospodă
riei colective și al inginerului 
agronom, tinerii au hotărît ca 
în această perioadă să trans
porte la cimp o mare cantitate 
de îngrășăminte naturale. Pînă 
în prezent 1.600 de tone gunoi 
de grajd au și fost transpor
tate la cimp, tar printre cei 
care au fost în fruntea acestei 
acțiuni pot fi amintiți și con
ductorii de atelaje Gheorghe 
Diaconu, Cristea Bodilcu, Au
rel Baștină, Selim Emii și 
alții.

Una din îndeletnicirile zilnice ale tînărului Marin N. Neferu este asigurarea igienei ani
malelor proprietate obștească a colectiviștilor din comuna Rîureni, regiunea Argeș. El 
a învățat că aceasta este una din condițiile importante pentru obținerea unor producții 

sporite șl de aceea o respectă cu strictețe.
Foto I I. CUCU

LUNA CĂRȚII
/V SATELE BĂNĂȚENE...

„Nici o casă de țăran munci
lor — fără cititori44, iată lozinca 
sub semnul căreia se desfășoară 
și în regiunea Banat „Luna cărții 
la sate44.

Cu toate că au trecut doar cî- 
leva zile de la începerea acestei 
manifestări, în zeci și zeci de 
sate, mii de colectiviști, de mun
citori din gospodăriile agricole de 
stat, mecanizatori au participat la 
multe drn acțiunile întreprinse cu 
acest prilej. Aproape în toate că
minele culturale din satele re
giunii, tinerii au ascultat confe
rințe despre scopul organizării 
„Lunii cărții la sate", despre ma
nifestările care 
acest prilej. La 
din comunele 
Cenad, Variaș 
deja organizate de acum primele 
șezători literare, seri de poezia 
«te. , -ULLUM.K JBr-

In aceste țilș organîxătiile consum.
U.T.M. din regiune folosesc prile
jul tradiționalei luni a cărții la

vor avea loc cu 
căminele culturale 
Saravale, Giulvăz, 
și altele au fost

ION ȘERBU

...Șl //V CELE
ALE REBIL/NII CRIȘANA

In satele și comu
nele regiunii Crișana 
„Luna cărții fa sate44 a 
găsit un larg răsunet, 
în fiecare centru de 
raion s-au organizat 
expoziții cu cărți poli
tice, beletristice și a- 
grotehnice. De aseme
nea, pentru a popu
lariza cărțile agroteh
nice, s-au tipărit peste 
6.000 de materiale 
care s-au difuzat în 
sate. în toate gospo
dăriile colective s-au 
organizat expoziții 
model, iar în coopera
tivele sătești au des
chis „bazarul cărții 
agrotehnice44. Totodată

organizațiile " U.T.M. 
din satele regiunii 
Crișana au organizat 
o largă acțiune 
difuzare a cărții 
rîndul tineretului.

La stațiile de radio
amplificare, la 
nele culturale, 
în bibliotecile 
nale, în aceste 
organizează 
prezentări 
recenzii și 
menjte să 
ze cărțile 
cititorilor.

Sîntana în curînd 
avea loc o înfîl- 
între colectiviști 
autorii lucrărilor

de 
în

din 
va 
nire
Și

cami- 
cît și 
comu- 

zile se 
scurte 

de cărți, 
alte acțiuni 
popularize- 
în rîndul 
La G.A.C.

Totodată, s-a mai luat hotă- 
rîrea să se care tot guno
iul de grajd din comună, de 
pe la colectiviști de acasă, 
în platforme la gospodăria a- 
gricolă colectivă, de unde, 
după ce va putrezi bine, să 
poată fi transportat pe cimp. 
Tinerii și-au propus, de ase
menea, să folosească rezervele 
de gunoi de grajd de la mar
ginea satului și să transporte 
de aici importante cantități de 
mraniță pe loturile gospodă
riei lor colective. Iar dacă am 
amintit de asemenea hotărîri, 
nu se poate să nu menționăm 
că ele au și fost puse în prac
tică. In prezent cea mai mare 
parte a gunoiului de grajd 
care exista în sat se află pe 
cîmp.

Dar în afară de această ac
tivitate practică, membrii e- 
chipei de tineret, alături de 
ceilalți colectiviști, participă 
la cercul agrotehnic unde-și 
însușesc metode științifice de 
lucrare a pămîntului. De fapt, 
însușirea teoriei la lecțiile 
de agrotehnică predate de in
ginerul agronom al gospodă
riei colective, nici nu poate fi 

sate pentru a face o largă popu
larizare în .rîndul tinerilor țărani 
muncitori a concursului „Iubiți 
cartea44, a cărții .politice, bele
tristice și agrozootehnice. în acest 
scop în două mari gospodării co
lective, la Lenauheim și Dcta, 
s-au deschis deja expoziții a'e 
cărții. Pentru sfîrșitul acestei săp- 
iămîni, la centrul de raion Deta 
se pregătește o consfătuire cu ci
titorii.

între 21—29 ianuarie în regiu
nea Banat se vor desfășura zilele 
cărții pentru muncitorii din ex
ploatările forestiere. Miilor de di
fuzări voluntari ai cărții, care s-au 
angajat ca în această perioadă să 
ridice numărul bibliotecilor per
sonale ale țăranilor muncitori cu 
încă 3.000, le este deschis con
cursul pentru titlul de fruntaș în 
difuzarea cărții, organizat de Uni- 

. ypș# regională a cooperativelor 

agrotehnice populari
zate în cadrul „Lunii 
cărții la sate". Para
lel cu aceste manifes
tări se urmărește și 
popularizarea și răs- 
pîndirea bibliografiei 
concursului „Iubiți car
tea". în această lună 
numeroși tineri sînt 
antrenați în diversele 
activități organizate în 
cadrul acestui con
curs, iar cei care au 
parcurs întreaga bi
bliografie vor susține 
discuțiile finale pentru 
a primi insigna „Prie
ten al cărții".

C. VIORICA

despărțită de ■ practică. Un 
exemplu este edificator în a- 
ceastă privință. Lg ultima lec
ție (a opta) la cercul agroteh
nic s-a vorbit pe larg despre 
„Importanța îngrășămintelor 
naturale și chimice". Aceasta 
chiar în perioada cînd acțiunea 
de țransportare a gunoiului de 
grajd este în toi, așa că în 
aceste zile cursanții au și a- 
plicat în practică învățămin
tele de la curs.

Una din preocupările prin
cipale ale comitetului organiza
ției de bază U.T.M. este acum 
tocmai mobilizarea tinerilor la 
învățămîntul agrozootehnic, 
urmărirea felului în care a- 
ceștia se pregătesc, cum stu
diază ei literatura de speciali
tate.

Astfel zilele de iarnă, „pa
uza" dintre campaniile agri
cole a devenit pentru tinerii 
colectiviști de la Valea Seacă 
o perioadă de însuflețitoare 
activitate, prin, care, încă de 
pe acum, pun bazele belșugu
lui din vara și toamna anului 
acesta.

PETRE CHELMEZ

r- DOUĂ - 
INSCRIPȚII
Cu douăzeci de ani în urmă, 

comuna se pricopsise cu 
un nou dascăl, fiul unui 

moșier de prin părțile locului, a- 
ranjat de taică-său să-și „îngri
jească sănătatea măcinată la Paris 
de boli, plătite cu nonșalență din 
fondurile „babacului". Libidinos 
ca o rimă, rău ca un fiu de mo
șier, ura tot ce era sănătos și 
proaspăt. Adept înfocat al libera
lului care, „grijuliu" cu țăranul 
romîn, strigase în parlament că 
cugetul acestuia este stricat de 
cărți, dascălul de ocazie bătea 
copiii cu muchia liniei peste mîjni 
de cite ori aceștia șe apropiau 
de o carte. A strîns abecedarele 
de la cei ce le aveau și le-a în
chis într-un rfufap. Mica bibliotecă 
încropită cu truda și sacrificii ma
teriale de vechiul dascăl a fost 
încuiată, iar cele 1 gemulețe mici 
prin care se vedeau cotoarele 
cărților au fost acoperite cu o 
coala de hîrtie de pe care rînjea 
grotesc un craniu proptit pe două 
ciolane încrucișate: „Pericol de 
moarte".

Fără să-și dea seama, sau mai 
•știi, fiul moșierului a intuit ade
vărul. Cartea bună, pătrunzînd în 
masele populare ar fi luminat 
oamenii, i-ar fi ajutat să vadă 
mai bine și să înțeleagă nedrep
tatea socială, i-ar fi îndrumat sPre 
o luptă conștientă pentru o viață 
mai bună.

Dar lacătele au fost sparte, lu
mea veche răsturnată de oamenii 
muncii conduși de partid, iar car
tea bună a ieșit la lumină lumi- 
nînd, pătrunzînd în fiecare casă, 
trecută din mînă în mînă, citită 
cu atenție.

Priveam graficul expus cu în
grijire pe un perete al bibliotecii 
din satul Coțofenii din față, ra
ionul Craiova, și inscripția de 
lîngă el : „Cititori fruntași44. De o 
parte și de alfa a liniilor ce mar
cau șoseaua principală și ulițele 
satului erau desenate pătrățele 
mici însemnînd casele din sat. 
Deasupra lor stegulețe la fel de 
mici indicau numărul cărților in
trate în fiecare casă numai cu 
ocazia „Lunii cărții la sate".

— Aici, îmi arătă un loc pe 
hartă bibliotecarul Anton Budici, 
sînt cei mai pasionați cititori ai 
noștri. Locuiește familia utemistu- 
lui Petrescu Constantin. Numai 
de cînd a început „Luna cărții la 
sate44 el a și ținut două recenzii 
la cercurile noastre de citit.

— Și elfi cititori aveți ?
—» Începînd cu cei din clasa 

întîia elementară pînă la oameni 
în vîrstă, majoritatea locuitorilor 
satului.

— Ce ați făcut pentru populari
zarea cărților ?

La cercurile de citit organizate 
pe circumscripții electorale în 
casele unor țărani am discutat 
despre cărțile nou apărute și care 
se găsesc în biblioteca noastră ; 
am afișat panouri la cămin, la 
școală, la sfat... Se țin recenzii, 
cu sprijinul comitetului U.T.M. or
ganizăm seri literare.

— Ce citesc tinerii mai mult ?
— lată fișele cititorilor.
Puși în ordine alfabetică, oa

meni vîrștnici și tineri, aveau în
șirate sub numele lor adevărate 
liste de cărți : „Bărăganul4*, „Se
tea”, volumele de versuri ale lui 
Eminescu și Arghezi etc.

Mi-am întors privirea spre raf
turile cu cărți. Atent păstrate, 
unele îmbrăcate cu grijă în hîrtie 
albastră s-au pur și simplu în 
foaie de ziar, aveau toate impri
mat pe ele urmele mulțimiilor de 
mîini prin care au trecut. Poate 
că una din aceste urme aparține 
și degetelor care, cîndva, au fost 
lovite cu muchia liniei pentru că 
au îndrăznit să mîngîie filele unei 
cărți bune.

PETRU ISPAS



Tinerii schiori
dinamoviști

mărfi seara

IANUARIEFoto : AGERPRES

Zapada, soare, ozon. Cum 
sâ nu te îmbie un popas ?

din 
do-

însemnări de Ia ultimele întreceri 
din Poiana Brașovului

de 
re-

Probele de fond trezesc 
întotdeauna interesul a- 
matorilor de sport toc

mai pentru caracterul lor 
spectacular de durată, pentru 
pasiunea cu care fiece concu
rent se dăruie disciplinei pe 
care a îndrăgit-o.

Așa ne explicam numărul 
mare de spectatori care au a- 
sistat sîmbătă și duminică în 
Poiana Brașovului la întrece
rile de fond și sărituri 
cadrul competiției de schi 
ta te cu „Cupa Olimpia".

Se dă startul în proba 
ștafetă de 4 X 10 kilometri
zervată echipelor masculine, 
probă în care se aflau înscriși 
mulț: dintre cei mai buni 
schiori fondiști din țara noas
tră. Lupta pentru primul loc 
s-a dat intre echipele 
cluburilor brașovene 
Dinamo și Casa Ofi
țerilor. în primul 
schimb pleacă Gheor- 
ghe Cincu pentru Ca
sa Ofițerilor și Nico- 
laie Sumedrea pentru 
Dinamo-Brașov. De-a lungul 
traseului sute de spectatori îi 
încurajează pe ambii concu
rența. Nicolae Sumedrea, deși 
junior, reușește, datorită bunei 
sale pregătiri să se mențină 
în imediata apropiere a lui 
Gheorghe Cincu, un talentat 
și experimentat fondist. După 
primii cinci kilometri, Sume
drea resimțindu-se și după 
cursa făcută cu o zi înainte, 
nu mai reușește 
ritmul impus de Cincu și în
cepe să piardă din distanță. 
La efectuarea primului schimb 
echipa Casei Ofițerilor are un 
rezultat mai bun cu 4 minute, 
în schimbul doi pornesc Ale
xandru- Zangor (Casa Ofițeri
lor) și Ion Rășină (Dinamo 
Brașov). Rareori ne-a fost dat 
să vedem la schi o întrecere 
atit de spectaculoasă. Tînărul 
concurent dinamovist, arun- 
cînd în luptă și ultimele sale 
resurse fizice, reușește să în
registreze cel mai bun timp pe

10 km. din toți participanții 
în ștafetă (38,01 min). Datori
tă acestui lucru diferența de 
timp între echipele Casa Ofi
țerilor și Dinamo-Brașov se 
reduce la 2 minute. In cel 
de-al treilea schimb dinamo- 
vistul Gyorgy Vilmos se în
trece cu rutinatul Stelian Drâ- 
guș. între timp cursele speciale 
din Brașov au mai adus în 
Poiana sute de oameni. Tot 
traseul cursei este înțesat de 
spectatori, care urmăresc cu 
încordare întrecerea dintre 
cele două echipe. Cine va ciș- 
tiga ? Echipa Casei Ofițerilor 
formată din elemente cu o bo
gată experiență competiționa- 
lă, sau echipa Dinamo-Brașov 
alcătuită numai din schiori ti
neri și

să păstreze

Povestea 
unei căsnicii
(Urmare din pag. I-a) 

foafe acestea nimeni nu era mul- 
fumif de ea. începuseră de-acum 
regretele lui Ionel Ștoparui 1 care 
—- inginer — sa însurase eu «a 
simplă învăfătoare fără „situație4*.

Dar iată că au fost sfrînși banii 
pentru casa cea nouă. Cezara a 
fost trimisă la părinfii ei, să stea 
acolo cît va dura construcția. 
După ce casa a fost gata însă, ea 
nu a mai fost chemată înapoi.

Stuparu realizase o „afacere" 
— casă nouă I Acum încerca o 
altă afacere — o altă sofie, mai 
bănoasă, mai eu ,.relajii\ umbla 
iarăși în pefit.

Tînăra Cezara Stuparu a născut 
zilele trecute. Ce face soțul ei în 
acest timp? Doar e vorba de soarta 
iui Și a familiei sale. De necrezut, 
dar pe el pur și simplu nu l-a 
interesat faptul că un copil al lui 
a venit pe lume ! Ceea ce-l preo
cupă pe el în mod deosebit acum 
este găsirea unei alte soții, mai 
cu „situație**.

Asta-i povestea.
E, din păcate, o întîmplare care 

ne erată că tot mai apar, ici-cplo, 
insule de meschinărie și josnicie.

Tînărul corespondent care ne 
informează despre aceste întîm- 
plărj cere să-i dăm lui Ionel Siu* 
păru un stat. Sfaturi se pot da. 
Nu știu însă dacă în cazul acesta 
niște simple sfaturi pot să ajute. 
In orice caz, sînt convins ca ci
titorii își vor spune cuvîntul, iar 
primii care trebuie să facă acest 
lucru sînt tinerii de la schela pe
trolieră Cartojani unde lucrează 
Ionel Stuparu.

Da, despre acest fapt tinerii 
trebuie să-și spună neapărat cu
vîntul. Pentru că, pe bună drep
tate spunea autorul scrisorii, ati
tudinea unui tînăr în familie nu 
e străină de concepția lui în ge
neral despre viața, despre com 
portarea în societate și asemenea 
atitudini trebuie vehement com
bătute pentru că ele pot avea o 
influență negativă asupra întregi» 
comportări a celor în cauză.

Vreau să cred că tînărul ingi
ner n-a decăzut chiar înfr-afîf în- 
cît o critică tovărășească să nu-l 
pună pe gînduri, ajutîndu-l să se 
smulgă de sub influența nefastă 
a acestei mentalități mucegăite. 
Conștiința acestui tînăr crescut țn 
școlile noastre să fi orbit cu 
tul?

Nu pot să cred asta !
-----•-----

entuziaști ? Nimeni nu 
putea însă răspunde 
exact la această în
trebare.

Gyorgy Vilmos face 
și el o cursă excep
țională, reușind să 
reducă la un minut 
diferența dintre cele 

echipe.
pleacă Nicolae Băr- 

___ (Casa Ofițerilor) și 
Gheorghe Bădescu (Dinamo). 
După patru kilometri Bădescu 
îl ajunge pe schiorul de la 
Casa Ofițerilor pentru ca după 
încă doi kilometri să conducă 
destul de clar cursa. In aplau
zele spectatorilor, Gheorghe 
Bădescu trece primul linia de 
sosire avînd un avans de 
2:20J) minute asupra lui Bâr- 
bășescu.

Antrenorul Ștefan Stăicules- 
cu își felicită și își îmbrăți
șează cu drag tinerii elevi. 
Din nou schiorii fondiști de la 
Dinamo au reușit să domine 
concursul cîștigind locul I in 
cinci probe. La baza acesțor 
succese stă în primul rînd 
preocuparea secției de schi a 
clubului Dinamo-Brașov pen
tru creșterea tinerelor cadre. 
Antrenorii Ștefan Stâiculescu 
și Gheorghe Olteanu se ocupă 
cu răbdare de fiecare schior, 
îndrumindu-i cu grijă și com
petență pașii pe drumul măies
triei sportive.

Tinerețea, talentul, ener
gia și ambiția cu care s-a în
trecut marea majoritate a 
concurenților a constituit cel 
mai însemnat și cel mai 
frumos aspect al ultimelor în
treceri găzduite de nu mai pu
țin frumoasa Poiană a Brașo
vului.

schimb 
bășescu

In ultimul

to-

Buletinul
statistic

trimestrial
Direcția Centrală de Statis

tică a editat Buletinul statis
tic trimestrial nr. 3/1961.

Revista prezintă date referi
toare la perioada 1955-1961. 
Cifrele statistice oglindesc miș
carea naturală a populației pe 
regiuni, ilustrează dezvoltarea 
economiei noastre — industrie, 
agricultură, comerț, coopera
ție, transporturi.

Revista prezintă un interes 
deosebit în cunoașterea dez
voltării țării noastre.

informații

orașului București 
la handbal în 7

București I -
Skoplje: 22-9

In sala sporturilor de la Fio- 
reasca au continuat 
întîlnirile din cadrul competiției 
masculine de handbal în 7 „Cupa 
orașului București*. Jucind foarte 
bine, handbaljștii echipei Bucu
rești I au învins cu scorul de 
22—9 (8—1) echipa orașului
Skoplje, obținînd astfel a treia 
victorie consecutivă. Echipa orașu
lui Budapesta a dispus cu 20—15 
(8—8) de cea a orașului Mag
deburg.

Astăzi de Ia ora 11,15 are loc 
întîlnirea dintre echipele orașelor 
Budapesta și Skoplje după care 
se va desfășura meciul ; București 
(juniori}—Magdeburg. Competiția 
se încheie joi.

Fotbal
Marți la amiază s-a reîntors în 

Capitală, echipa de fotbal Petro
lul Ploiești, care a întreprins un 
turneu de 9 jocuri în Indonezia 
și R, D. Vietnam. Fotbaliștii ro
mîni s-au comportat remarcabil, 
cîștigind toate meciurile. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, ju
cătorii echipei 
întîmpinati de 
U.C.F.S. 
fotbal.

Petrolul au fort 
reprezentanți 

și ai Federației
ai 

d«

★
turneul întreprins tnDupă

Irak, echipa de fotbal Steaua Bucu
rești a plecat in Grecia. Astăzi la 
Atena fotbaliștii romîni urmează 
să întîlnească echipa Apolon.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Banik Ostrava a susținut cel de-al 
cincilea meci jucînd la Santiago 
de Cuba cu o reprezentativă lo
cală. Echipa cehoslovacă a cîști- 
gat cu scorul de 11—4 (9—2).

Hochei pe gheață
Pe patinoarul central din Sofia 

a avut loc întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele orașelor Budapesta și 
Sofia. Hocheișiii maghiari au 
prestai un joc mai bun adjude- 
cîndu-și victoria cu scorul de 7—3 
(3—2; 4-0; 0— îj.

Patinaj
Patinatorii sovietici de viteză 

specializați în cursele pe distante 
scurte, își continuă pregătirile pe 
patinoarul Medeo de ia Alma Ata. 
Pentru a doua oară în acest se
zon, campionul olimpic Evgheni 
Grișin a parcurs distanța de 500 
m în 39"8110 (recordul mondial 
oficial este de 40"2f10). Ghenadi 
Voronin a obținut timpul de 
4O”7ftO, iar Rafail Graci — 
40"9/10.

(Agerpres).

o
R4
FM-

în prezent au loc la Bucu* 
rești tratative în- vederea în
cheierii protocolului privind 
schimburile de mărfuri și plăți 
pe anul 1962 între? R. P; Ro- 
mînâ și R. P. Ungară.

★
Ambasadorul R. P. Ungare 

la București, Bela Nemety, a 
oferit, marți după-amiază, un 
cocteil cu prilejul acestor tra
tative.

Au luat parte membrii dele
gației economice ungare, în 
frunte cu Karadi Gyuteu prim- 
locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior al R. P. Un
gare.

Au participat Mihai Petri * 
adjunct al' ministrului Comer
țului^ Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, Gheorghe Covaci, se
cretar general al Comitetului 
de Stat al Planificării» Gheor
ghe Cioară, secretar al Comi
siei guvernamentale de colabo
rare economică și tehnico- 
științifică, funcțnonari supe
riori din aceste ministere șî 
directori ai unor întreprinderi 
de stat pentru comerțul 
terior.

ex-

„Ziua 
cercetătorului"
Marți după-amiază in aula 

Academiei R.p.R. s-a 
ciclul de conferințe 
,^iua cercetătorului", 
zat de Comitetul U. T. M. al 
Academiei R. P. Romine în 
scopul ridicării pregătirii ideo
logice și științifice a tinerilor 
ce lucrează pe tărimul cerce
tării științifice.

Cu acest prilej, acad. Atana- 
se Joja, președintele Acade
miei R. P. Romine a ținut con* 
ferința „Valoarea și patosul 
științei".

Expunerea a fost urmărită 
cu viu interes de numeroși a- 
cademicieni și cercetători ști
ințifici prezenți.

(Agerpres)

deschis 
intitulat 
organi-

Rodaj chimic
La întreprinderea de repa

rații auto nr. 5 Cluj capătă o 
extindere tot mai mare me
toda rodajului chimic al mo
toarelor la care cm fost execu
tate reparații capitale. Prin a- 
plicarea acestei metode, peri
oada de imobilizare a autove
hiculelor în reparații sr re
duce cu aproape două săp- 
tămîni, se înlătură totodată 
rodajul pe traseu, iealizîn- 
du-se importante economii de 
combustibil și cauciucuri.

Pînă acum, aceasta metodă 
a fost aplicată la 883 motoare, 
întreprinderea de reparații a 
realizat în acest fel economii 
de peste 60.000 lei, iar în 
timpul cîșțigat prin reducerea 
imobilizării mașinilor, evaluat 
la 12.000 zile, au fost efectu
ate în plus numeroase trans
porturi de mărfuri și călător^ 

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

5 ianuarie fusese aleg în una
nimitate domnitoi al Moldo
vei.

Unirea, dorința arzătoare a 
poporului ronun se înfăptui?®.

Numai presiunea puternică 
a maselor a putut sili aduna
rea electivă a Țării Romînești, 
în care pătrunsese o majori
tate reacționară, să țină sea
ma de voința poporului.

Năzuințele maselor populare 
au fost însă nesocotite și căl
cate în picioare. „Monstruoa
sa coaliție" burghezo-moșie- 
rească, închegată spre a înă
buși lupta maselor, a determi
nat păstrarea unor puternice

rămășițe feudale în economie, 
a condamnat țara noastră la 
înapoiere economică și cultu
rală.

Dominația coaliției burghe. 
zo-moșieiești, menținerea ră
mășițelor feudale, explogtarea 
sălbatica a muncitorilor și ță
ranilor, reprimarea sîngeioa- 
să a luptei pentru libertatea 
poporului muncitor, s-au îm
pletit mai tîrziu cu aservirea 
țarii imperialiștilor străini, cu 
pierderea deplina a indepen
denței naționale, cu cotropi
rea țării de către imperialiștii 
hitleriști.

Steagul luminos al indepen
denței naționale, al libertăți
lor și înfăptuirilor democrati

Garanția calității
(Urmare din pag. l-a)

sînt aproape în întregime 
cu angajamentele

lui 
acoperiți 
brigăzilor de producție ale ti
neretului care își propun să 
ducă principale luptă pentru 
continua îmbunătățire a cali
tății bobinajelor.

— După cum se vede, domi
nantă este și la noi tot cali
tatea, ne spunea tînărul Mir
cea Ghenescu, al cărui nume 
stă scris pe unul din panouri. 
Eu conduc o brigadă de pro
ducție a tineretului... Angaja
mentul nostru a fost în cursul 
anului 1961: nici o remaniere, 
nici o deficiență. Ni l-am în
deplinit. Dar știți cum? întli 
ducînd acțiunea de lămurire a 
fiecărui tînăr că de modul 
cum lucrează, de grija, atenția 
și priceperea fiecăruia depinde 
calitatea produselor. S-au or
ganizat în acest sens discuții 
de nenumărate ori, pe baza 
unor exemple concrete. Al doi
lea • prin ridicarea gradului de 
calificare al tinerilor. Toată 
brigada urmează cursurile de 
ridicare a calificării, gradul I 
sau II. Și în al treilea rînd 
— prin mai buna organizare a 
locului de muncă.

Fiecare model nou proiectat 
în atelierul de proiectări ri
dică tinerilor din atelierele 
producției numeroase proble
me noi.

— Să vorbim despre noile 
motoare destinate vaselor flu
viale sau maritime, intrate în 
fabricație lunile trecute. Sînt 
tipuri de motoare de o calitate 
superioara dar și cu totul noi, 
in sensul folosirii unor mate- 
nale neobișnuite. Sîrma 
este izolată nu cu lac, ci cu 
sticlă, întrebuințăm vopsele si
licon ice, banda izolatoare este 
tăiată tot din pinză de stielă. 
Calitate—da. dar ca să realizezi 
un asemenea motor trebuie să 
înveți și iar sâ înveți, să-ți 
gospodărești bine timpul...

Toate brigăzile din atelie
rul de bobinaj s-au angajat 
să deprindă metode moder
ne de lucru, au învățat Și 
tinerii din brigada lui Gînscă 
Nicolae, și cei din brigada lui 
Șușter Mihai sau băieții lui

toți ceilalți, 
firesc, rezul- 
remarcabile. 

și-au depășit 
cu cel puțin

ION CRISTIAN

^JJietutindetiL trăiese oanieni“

Mihai Florea, și 
Și, așa cum e și 
țațele au fost 
Toate brigăzile 
sarcinile de plan 
10 la sută în anul care a tre
cut, toate brigăzile au depășit 
indicii de calitate planificați.

O expresie a grijii pentru 
calitate o constituie și faptul 
că pentru executarea operați
ilor finale de bobinaj a mo
toarelor, operații care cer o 
mai bună pregătire, s-a creat o 
brigadă specială condusă de 
tînărul Gheorghe Râducanu.

...încă o secție — finisajul. 
După expresia tovarășului Ște
fan Cașmir, secretarul organi
zației de partid din secție, aici 
se dă „fardul*4 motoarelor elec
trice.

Frumos fard! Parcă a îm
prumutat ceva din strălucirea 
smalțului și ceramicii noastre 
populare. După ce au ieșit de 
aici, motoarele seamănă cu 
niște bijuterii multicolore. Pe 
lîngă grija pentru pregătirea 
fiecărui muncitor, aici se duce 
și o importantă acțiune de în
zestrare a secției cu utilaje 
dintre cele mai perfecționate. 
Noul uscător cu raze infraroșii 
introdus cu cîteva luni în ur
mă dă rezultate remarcabile, 
calitatea finisajului a crescut 
mult.

...Și, însfîrșit, ultima secție 
— o adevărată împărăție a ca
lității — secția control final de 
calitate. Se muncește și aici 
cu o exigență plină de răspun
dere, pentru fiecare motor în 
parte, pentru marca fabricii în 
ansamblu.

— Ceea ce putem să vă 
spunem, ne comunică șeful 
serviciului recepție, este că în 
1961 nici un motor produs la 
Uzinele de mașini și motoare 
electrice din București n-a 
fost respins de cumpărător. 
Toate motoarele au fost de ca
litate. Vorbesc despre asta și 
scrisorile de mulțumire pri
mite din partea unor între
prinderi din țară care le fo
losesc, precum și din partea 
unor întreprinderi de peste ho
tare. Garantăm 
crurile vor sta 
fel, dar și mai

ce, trădat și călcat în picioa
re de burghezie, a fost înăl
țat de singura cLasă revolu
ționara pînă la capăt, clasa 
muncitoare, exponentă, a inte
reselor întregului popor mun, 
citor.

Sub conducerea partidului 
marxist-leninrat al clgșei. mun
citoare, poporul nostru și-a 
luat ao.grtg în propriile sale 
mîini, dobîndind pentru prima 
data în istoria sa o adevărată 
independență 
națională.

!n alianță 
muncitoare și 
pirul ei toate 
tice, clasa muncitoare, 
conducerea partidului, a izgo
nit de la cîrma țării clasele 
exploatatoare, a restaurat xe- 
gimul democrat-popular. In 
condițiile acestei oiînduiri, 
poporul iomîn a dus la biru
ință cauza socialismului în 
patria șa liberă, a pus capăt 
peniru totdeauna exploatării 
omului de către om, a obținut 
strălucite succese în dezvol
tarea economiei și culturii și 
și-a ridicat considerabil nive
lul său de trai, a făcut gă 
crească nemăsurat autoritatea 
internațională a țarii noastre 
care pășește alături de cele
lalte țari socialiste în primele 
rînduii ale luptei pentru pa
cea lumii.

Acordînd o înalta prețuire 
tradițiilor de luptă pentru li
bertatea națională și socială 
— tradiții printre care înfăp
tuirea unirii se află la loc de 
cinste — oamenii muncii din 
țara noastră, tineretul nostru, 
le consideră un izvor de forță 
în măreața luptă pentru fău
rirea politicii paitidului, pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialismului în scumpa noasta 
patrie.

și suveranitate

cu țărănimea 
unind strîns în 
torțele patiio- 

sub

★
Zilele acestea a avut 

în Capitală o consfătuire 
ganizată de Ministerul 1 
pornii 
Sindicatelor muncitorilor din 
întreprinderile de economia 
forestieră. S-au discutat pro
bleme Legate de îmbunătățirea 
calității1 produselor finite din 
lemn ca : placaj, panel, furnir 
plăci aglomerate și fibro-lem- 
noase, mobilă etc.

★
Recent a apărut „Dicționa

rul medical rus-romîn" elabo
rat de Institutul de studii ro- 
mtno-sovietic al Academiei 
R. P. Romine — secția de ști- 
ințe medicale.

Noua lucrare cuprinde 60.000 
de noțiuni din domeniul me- 
dicinei și al științelor înrudite, 
extrase prin consultarea a nu
meroase lucrări sovieti.ee de 
medicină, ca: tratate, manua
le, studii publicate in reviste 
și. altele.

loc 
* or«* 
Eco4 

Forestiere și C.C. al

că în 1962 lu- 
nu numai la 

bine.

ealizind filmul 
„Pretutindeni tră
iesc oameni", ci
neaștii cehoslovaci 
au pornit de la 
premiza că este 

uneori necesar să se vorbească 
tineretului și despre îndatori
rile sale, nu numai despre 
drepturile pe care i le acordă 
statul socialist. Este necesar 
pentru că se întîmplă ca unii 
tineri — asemenea lui Mirek 
Vodak, eroul acestui film — să 
privească cu insuficient simț 
de răspundere datoriile ce le 
revin față de societate, față de 
semenii lor.

în ziua cînd a absolvit fa
cultatea de medicină din Pra- 
ga, și a depus, împreună cu 
toți tinerii din promoția lui, 
jurămîntul de medic, Mirek 
Vodak se gîndea mni mult la 
perspectiva de a lucra în mo
derna clinică a unui mare pro
fesor din capitală, decît la 
semnificația cuvintelor solem
ne pe care le rostea: „Jur 
să-mi îndeplinesc întotdeauna 
datoria de medic și de cetățean 
al Republicii Socialiste Ceho
slovace..." — aceasta însemna 
să fie oricînd gata să apere 
sănătatea și să aline suferința 
„pretutindeni unde trăiesc oa
meni", în marile orașe, în așe
zările muncitorești și chiar 
pînă în cel mai îndepărtat 
cătun de munte.

Cînd locuiești într-un oraș 
ca Praga, cînd ai ambiția să 
devii asistent într-o renumită 
clinică și mai ai și o logodnică

frumoasă, nu e tocmai ușor 
să-ți faci practica de medic 
intr-un sat fără drumuri asfal
tate, fără canalizare și locuințe 
confortabile. Dar tînărul medic 
Vodak este repartizat la Lu
zany, un sat îndepărtat, unde 
oamenii se străduiesc cu însu
flețire și hărnicie să-șî fău
rească o viață nouă, îmbelșu
gată și fericită. 
El pleacă... însă 
cu gîndul să nu 
rămînă decât 
pînă cind „niște 
prieteni" îi vor 
obține un post 
la Praga.

Judecind după 
aceste date, de 
care spectato
rul ia cunoș
tință în primele 
filmului, s-ar părea că vom 
urmări un „caz" deseori dez
bătut în literatură și în artă. 
Intr-adevăr, trebuie spus din 
capul locului eă realizatorii a- 
cestui film (scenariu; Jiri 
Hanibal, Vera Kalabova, Jiri 
Marek; regia : Jiri Hanibal și 
Stepan Skalsky) nu au căutat 
ineditul cu orice preț și nu au 
acumulat în sprijinul ideii 
centrale argumente ieșite din 
comun. S-au mulțumit să a- 
ducă pe ecran, respectînd cit 
mai mult posibil veridicitatea 
faptelor și a caracterelor, un 
crîmpei de viață autentic, sim
plu, asemănător cu multe al
tele. Tocmai prin aceasta de
monstrația lor este emoționan
tă și convingătoare.

Mirek Vodak va deveni me
dicul satului Luzany in adevă
ratul înțeles al cuvintului și 
cind mult rîvnitul „post“ in 
capitală ț» este oferit el îl re
fuză, pentru că...

Ceea ce deosebește acest 
film de alte creații cinemato
grafice cu o tematică asemă
nătoare, este tocmai argumen-

secvențe ale tul folosit de cineaști pentru a 
influența transformarea atitu
dinii tînărului medic. Bineîn
țeles că încrederea țăranilor 
colectiviști din Luzany, dobîn- 
dite încetul cu încetul de Mi
rek, prin pricepere profesio
nală și principialitate, atașa
mentul acestora față de „noul 
lor medic" contribuie în mare 
măsură la hotărîrea acestuia 
de a rămîne în sat. Dar hotă- 
ritor este exemplu de devota
ment și abnegație pe care i-l 
oferă bătrînul medic de țară 
Mrazek, al cărei înlocuitor va 
trebui să devină el, proaspă
tul absolvent al facultății de 
medicină din Praga.

Doctorul Mrazek (impresio
nantă creație a artistului po
porului Zdenek Stepanek) este

ce! mat interesant și bine rea
liza*. personaj al filmului. So
sit la Luzany pe vremea cind 
tuberculoza nu putea fi vinde
cată și cînd întregul instru
mentar al unui medic încăpea 
tx trusa lui, dr. Mrazek a lup
tat cu greutățile, cu neștiința 
unora și cu îndărătnicia altora, 
reușind să cîștige stima și dra

gostea oameni
lor din sat, con- 
sacrîndu-și în
treaga viață a- 
părării sănătă
ții și alinării 
suferințelor a- 
cestora- Pe unul 
singur a negli
jat să-l îngri
jească și să-l 
cruțe: pe elin- 

Și de aceea nu e de mi
că bătrîna lui inimă, pe 
decenii de-a rîndul a dă-

rare 
care 
ruit-o cu atîta generozitate, 
bate acum cu intermitențe și-i 
face tot felul de șicane.

Există în film o scenă deo
sebit de emoționantă, realiza
tă cu mare economie de mij
loace, dar ale cărei semnifi
cații pătrund adine în conști
ința spectatorilor. Aceea în 
care, după sosirea noului me
dic, dr. Mrazek se pregătește 
să împartă cu el bolnavii din 
sat, cercetîndu-le fișele din 
evidența dispensarului. De fie
care dintre ei îi vine greu să 
se despartă: pe unul l-a în
grijit o viață întreagă și ni
meni nu-i cunoaște mai bine 
ca el metehnele! altuia i-a bo-

tezat copiii și așa mai departe. 
Dar la sfirșit, cind se convinge 
că Mirek Vodak nu va mai 
„dezerta" ci va rumine printre 
oamenii care au atîta nevoie 
de el, bătrînul medic mută, cu 
un gest hotărit, toate fișele in 
cutiuța purtind o nouă etiche
tă. transmiți ndu-i astfel șta
feta unei îndeletniciri nobile 
și plină de răspundere, exem
plul unei vieți închinate zi de 
zi și clipă de clipă oamenilor.

Cineaștii cehoslovaci nu au 
făcut din rămlnerea doctorului 
Vodak la Luzany o rezolvare 
facilă, presupunînd soluționa
rea tuturor problemelor care 
generaseră ezitările de pînă a- 
tunci ale tînărului medic. Nu 
se știe, de pildă, dacă nehotă
râta lui logodnică va sfîrși 
prin a-l urma sau va renunța 
la iubirea lor de dragul con
fortului și comodităților vieții 
din capitală. Important este 
că Mirek a știut să aleagă ceea 
ce este esențial în viață, chiar 
cu prețul unor suferințe și de
zamăgiri personale. El își va 
putea îndeplini cu adevărat 
datoria de medic și de cetă
țean al unei țări socialiste, a- 
colo la Luzany, devenind un 
sprijin de nădejde al țăranilor 
colectiviști în construirea unei 
vieți îmbelșugate și fericite.

In aceasta constă mesajul 
educativ al filmului „Pretu
tindeni trăiese oameni “ care 
merită văzut.

ANA EREMIA

(Agerpree)
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O. N. T. Carpafi
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Agenția București
vacanței de iarnă in învățămîntul superior» seCu ocazia vacanței de iarnâ în învățămîntuj superior, se 

organizează pentru corpul didactic, excursii recreative de 
cite 3 zile, la „Cota 1400 ’, și la Predeal (cazare la hotel 
Predeal).

- 5 zile cu autocarul pe itinerariul București - Pitești 
- Rîmnicu Vil cea - Sibiu - Tg. Mureș - Sighișoara — Bra
șov. Se asigură pensiune completă, se vizitează noile muzee, 
monumente istorice etc.

- îngrijiți vă sănătatea, in stațiunile : Herculane, Vic
toria, Oradea, Govora, Slănic Moldova, Olănești, Borsec, 
Sovata, Vatra Dornei, Eforie, Buziaș și sanatoriul peniru tra
tarea nevrozelor astenice de la Sinaia. Seriile 21 de zile, cu 
începere in fiecare zi, Intre «7 ianuarie 1962 și 5 februa
rie 1962.

- Petreceți concediul de odihnă, în frumoasele stațiuni 
Bușteni, Tușnad, Borsec, Sovata și Lacul Roșu.

— Seriile de minimum 3 zile, încep în fiecare zi.
Informații și înscrieri la sediile Agenției O.N.T. Carpațî 

din București, șl la filialele O.N.T. Carpațî din orașele Călă
rași, Alexandria și Giurgiu.

sovieti.ee


O imagine de pe șantierul de construcții al Combinatului carbonifer de la Espenbain 
(R. D. Germană)
v Foto : ZENTRALBILD

Este nevoie de măsuri hotărite 
împotriva colonialiștilor portughezi 

O. N. U.Lucrările Adunării Generale a

A. I. Mikoian s-a înapoiat
la Moscova

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— TASS transmite : De la tri
buna celei de-a 16-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
delegații condamnă cu mînie 
pe colonialiștii portughezi care 
duc un război colonial nimici
tor împotriva poporului ango
lez. La discuțiile cu privire la 
situația din Angola au luat 
pînă acum cuvîntul reprezen
tanți ai 19 țări. După cum s-a 
mai anunțat, delegații discută 
raportul subcomitetului O.N.U. 
pentru situația din Angola.

A fost supus discutării de 
către delegați un proiect de 
rezoluție al Bulgariei și Polo
niei care condamnă cu hotă- 
rîre pe colonialiștii portu
ghezi, confirmă dreptul po
porului angolez la autodeter
minare și independență, reco
mandă tuturor țărilor să nu a- 
corde Portugaliei nici un spri-

Pentru eliberarea definitiva

de sub jugul colonialist
Declarațiile lui A. Cabrai, secretar general al Partidului 
African al Independenței din Guineea Portugheză șl Insulele 

VerdeCapului

CONAKRY 23 (Agerpres). - 
Secretarul general al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea Portugheză și 
Insulele Capului Verde, Amil- 
car Cabral, a dat publicității o 
declarație în care reafirmă ho- 
tărîrea partidului și poporului 
său de a lupta pînă la înlătu
rarea definitivă a jugului co
lonialiștilor portughezi. „A- 
ceasta, a spus Amilcar Cabrai, 
este o datorie sfîntă în cadrul 
luptei pentru eliberarea defi
nitivă a întregului continent 
african și pentru consolidarea

Miting antifascist al studenților
de la Sorbona

PARIS 23 (Agerpres). — Ca 
răspuns la acțiunile imperti
nente ale fasciștilor, aproxi
mativ 1.000 do studenți de la 
Universitatea Sorbona din Pa
ris au organizat la 22 ianua
rie un miting care s-a desfă
șurat sub lozincile : „Jos asa
sinii", „Pace Algeriei", „Fas
cismul nu va trece 1". Mitin
gul, la care au luat parte nu
meroși profesori și asistent! de 
la Sorbona, a fost organizat 
de „Frontul antifascist al Uni
versității", care întrunește stu- 
denți comuniști, membri ai 
Partidului socialist unificat, șl 
studenți catolici. 

Comerțul tnorții
„Interarmco** este astăzi un 

nume pe cit de temut pe atît de 
binecunoscut pe piaja occidenta
lă. Spunem pe „piafă" deoarece 
tjnterarmco" este o firmă comer
cială particulară care cumpără și 
vinde. Dar obiectul negoțului ei 
nu-l constituie nici chewingumul, 
nici bretelele superelastice, nici 
lamele de ras. „Interarmco" cum
pără arme și vinde arme. Și cum 
acest corner} cu instrumentele 
morfii s-a dovedit a fi excepțio
nal de rentabil în occident, „In
terarmco** nu admite nici un fel 
de concurență. Pe seama lui sînt 
puse o seamă de „accidente1’ de 
care au avut de suferit cei care 
încearcă să i se interpună. Așa, 
de pildă, în cursul verii anului 
1961, în plin centrul Genevei un 
om a căzut mort pe stradă. Tre
cătorii au presupus că au de aface 
cu un atac de apoplexie. Reali
tatea a fost alta. Lîngă cadavru 
s-a găsit o săgeată minusculă, al 
cărui vîrf era îmbibat cu vestita 
otravă curare. Polițiștii veniți 
la fața locului au recunoscut cu 
ușurință victima. Era Marcel Leo
pold, un binecunoscut neguțător 
de arme. Aceasta nu este prima 
răfuială din lumea comercianților 
de arme. Acum cîteva luni s-a 
prăbușif cu automobilul său un 
italian care tocmai obținuse o

jin, nici un ajutor armat și 
cere să se aplice sancțiuni Por
tugaliei. Rezoluția cere, de a- 
semenea, ca Comitetul special 
creat de cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru supravegherea tradu
cerii în viață a Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, să dea principala a- 
tenție acordării independenței 
Angolei.

La ședința din 22 ianuarie 
au luat cuvîntul delegații So
maliei, Siriei, Afganistanului, 
Coastei de Fildeș. Vorbitorii 
au subliniat dreptul inaliena
bil al poporului angolez la au
todeterminare și au cerut ca 
Portugalia să-și schimbe fun
damental politica față de An
gola.

In aceeași ședință a luat 
cuvîntul și V. A. Zorin, re- 

independenței naționale a ță
rilor africane care și-au cuce
rit deja independența. în acest 
scop, se spune in declarație, 
vom folosi toate mijloacele 
necesare și ne vom concentra 
toate forțele-.

In încheiere. Cabrai a che
mat popoarele dornice de pace 
și libertate din Africa să spri
jine lupta de eliberare națio
nală din coloniile portugheze 
și și-a exprimat convingerea 
că această luptă va fi în scurtă 
vreme încununată de victorii.

Cei care au luat cuvîntul 
la miting au condamnat cu 
mînie recentul atentat sâvlrșit 
de elementele ultracolonialis- 
te asupra profesorului Henry 
Aurioux și au cerut ca guver
nul să înceteze cu încurajarea 
teroriștilor din O.A.S. „Toți 
democrații trebuie sâ se u- 
neascâ spre a da ripostă fas
cismului, a spus unul din vor
bitori. Cartierul latin (unde se 
află Sorbona și o serie de 
alte instituții de învâțâmînt 
superior — N. R.) a fost șl va 
ramîne democratic 1” 

sumă fabuloasă în urma furnizării 
unei mari cantități de mitraliere 
din Sicilia în Tanger. Rezultatele 
anchetei : o mină necunoscută a 
„corectat" drumul automobilului.

După cum se vede, în lumea 
celor ce fac negoț cu armele 
morfii se duce o luptă înverșu
nată. Acest lucru se explică prin 
faptul că comerful cu armament 
a luat un mare avînt în țările ca
pitaliste. După aprecierile, evident 
micșorate, ale Departamentului 
de Stat al S.U.A., cifra de afaceri 
a furnizorilor ilegali de arma
ment ajunge pînă la 2 miliarde 
de dolari anual.

Rentabilitatea acestui „business” 
se explică prin încercările unor 
guverne falite de a opri minia 
propriilor popoare folosind repre
siunile sau de a sugruma mișca
rea de eliberare națională. Dicta
torii sud-americani sînt clienți 
„grași" ca și colonialiștii pentru 
care armamentul primit prin 
N.A.T.O. se dovedește insuficient. 
Este clar: businessul acesta în
florește în condițiile actualului cli
mat belicos din occident, al spai
mei colonialiștilor în fața popoa
relor ce luptă pentru libertate. In 
prezent neguțătorii de arme fac 
afaceri minunate furnizîndu-și 
„marfa" în Katanga, Angola, Rho- 
dezia, Kenya, Africa de Sud, Re

prezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. Problema 
situației din Angola, a spus 
el, a fost deja examinată de 
Adunarea Generală și de două 
ori de Consiliul de Securitate, 
însuși faptul că în decursul 
cîtorva luni Organizația Națiu
nilor Unite discută pentru a 
patra oară situația din Angola, 
arată că această problemă este 
una din cele mai acute pro
bleme internaționale, care con
tinuă să îngrijoreze opinia pu
blică mondială.

După cum rezultă din rapor
tul subcomitetului O.N.U. pen
tru situația din Angola și din 
declarațiile reprezentanților 
statelor africane și asiatice, a- 
suprirea colonialistă, condițiile 
inumane de viață existente în 
această țară, constituie cauza 
principala a acelor tulburări 
de masă care au avut loc în 
cursul întregului an 1961. Con
diții de viață inumane, insu
portabile pentru populația 
băștinașă, exterminarea în ma
să a angolezilor — peste 
50.000 uciși — o armată de 
30.000 de portughezi înarmați 
pînă în dinți, represaliile ne
cruțătoare împotriva populației 
civile lipsite de apărare, mun
ca forțată — iată, a spus V. A. 
Zorin, tabloul situației actuale 
din Angola.

V. A. Zorin a arătat că de
legația sovietică sprijină pe 
deplin proiectul de rezoluție al 
Poloniei și Bulgariei, care 
deschide calea spre o rezolvare 
echitabilă a probleme: ango
leze în conformitate ea Carta 
O2f.U. și cu Declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale.

Macheta unei rafinării de petrol pentru Cuba proiectata la Leningrad

publica Dominicană, Peru etc., 
armament care este folosit împo
triva maselor populare, împotriva 
mișcării de eliberare națională.

Nu de mult, în Bolivia a fost 
doborît un avion de tip „Con
stellation" care nu avea semne de 
recunoaștere. Pilotul american, 
care s-a salvat cu parașuta a a- 
firmat că el transporta o încărcă
tură de ciorapi de nylon și tele
vizoare. Facîndu-se cercetări, s-a 
dovedit că avionul era de fapt 
încărcat cu puști și cocaină. Cam 
în același timp, în insulele Canare 
a aterizat un avion facturat de 
către Anglia, precum că ar trans
porta curmale din Libia. Vameșii 
au găsit însă în avion mortiere și 
bombe și bineînțeles nici urmă 
de curmale.

Cel mai important furnizor ile
gal de armament este „Interarm
co" — „Internațional Armament 
Corporation". Desigur nu este 
greu de ghicit că este vorba de 
o companie americană. întemeie
torul și președintele ei este Sa
muel Cummings, căruia ii place sa 
fie numit scurt, fără a i se po
meni numele : „Mister Prezident". 
Nu întîmplător tocmai acest Cum
mings a devenit pe piața neagră 
occidentală furnizorul nr. 1 de 
arme. Încă de tinăr el a fost re
crutat de către C.I.A. — renumita
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PRAGA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: în după- 
arniaza zilei de 22 ianuarie 
A. I. Mikcian și persoanele 
care îl însoțesc, înapoindu-se 
în patrie din călătoria făcută 
în țările Africii, s-au oprit la 
Praga. Pe aeroport A. I. Miko- 
ian a fost întîmpinat de An
tonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia și președintele R. S. Ceho
slovace, și de alte persoane 
oficiale.

în seara aceleiași zile între 
A. Novotny și A. I. Mikoian

Declarația prințului 
Suvanna lumma la plecarea 

din Geneva
GENEVA 22 (Agerpres). — 

Prințul Suvanna Fumma a pă
răsit Geneva plecînd la Paris.

înainte de plecare prințul 
Suvanna Fumma a făcut o 
scurtă declarație ziariștilor. Nu 
sîntem satisfăcuți pe deplin de 
rezultatele obținute în timpul 
intilnirii celor trei prinți la

în legătură eu conferința
africană de Ia 25 ianuarie
LAGOS 23 (Agerpres). — La 

22 ianuarie, la Lagos, au în
ceput lucrările conferinței mi
niștrilor de Externe ai unor 
state africane care are drept 
scop pregătirea conferinței șe
filor de guverne ai acestor 
state, plănuită pentru 25 ia
nuarie.

Agențiile de presă anunță că 
la conferință nu s-au prezen
tat miniștri de Externe ai sta
telor africane, membre ale 
grupării de la Casablanca 
(Ghana, Guineea, Moli, Maroc, 
R.A.U.) care la consfătuirea pe 
care au avut-o la 21 ianuarie 
la Accra, au ajuns la conclu
zia că în actualele condiții nu 
pot participa la întilnirea de 
la Lagos. Nu au sosit la con
ferință nici delegații din par
tea Tunisiei și Libiei.

După cum ,se subliniază în 
cercurile competente, țările a- 
fricane membre ale grupării 
de la Casablanca au refuzat 
să-și trimită delegații la La
gos întrucit între ele și fetele 
teritorii franceze, membre ale 
grupării de la Monrovia, exis
tă divergențe cu privire la țe
lurile și sarcinile conferinței 
șefilor de guverne din 25 ia
nuarie. Țările grupării de la 
Casablanca doresc ca această 
conferință să se ocupe, in pri
mul rind, d? discutarea pro
blemelor politice și să elabo
reze măsuri concrete in scopul 
eliberării întregului continent 
african de sub jugul colonia
list. Țările blocului de la 
Monrovia, din oare fac parte 
și foceCe colonii franceze, st 
pronunți împotriva acestor 
cereri, insistind să se discute 
în primul rir.d problemele e- 
conomice ale Africii.

oficină de spionaj american — 
în funcția de expert în arma
ment. La C.I.A., Cummings s-a 
dovedit foarte sîrguincios în în
sușirea metodelor de spionaj ale 
lui Dulles. Și acest lucru l-a aju
tat mult în activitatea sa de „Mis
ter Prezident" la „Interarmco”. 
Prin natura negoțului său, Cum
mings se bucură de o înaltă pre
țuire din partea lui Cian-Kai-și, 
s-a bucurat de simpatia defunctu
lui dictator Trujillo, este socotit 
„prietenul” intim al autorităților 
din Costarica, Venezuela, Chile și 
ceea ce este în primul rînd im
portant se bucură de încredere în 
rindul marilor bossi din Washing
ton. Cu toții s-au ales cu cite un 
cadou personal din partea pre
ședintelui „Interarmco” — un re
volver de aur cu miner de fildeș.

Se pune întrebarea de unde-și 
procură marfa sa sinistră compa
nia americană „Interarmco" 1 Răs
punsul îl aflăm în relațiile care 
există între „Mister Prezident" și 
nenumăratele uzine de armament 
occidentale. Cummings este po
sesorul a 55 la sută din acțiunile 
firmelor engleze de armament 
„Churchill Gunmakers Limited” și 
„Kogswell and Harrison Limided”. 
El obține cu ușurință armament 
ultramodern de la „Fairchild and 
Gine and Airplane Corporation", 
care produce arme automate pen
tru membrii blocului agresiv 
N.A.T.O. Cummings este totodată 
reprezentantul mai multor uzine 
de armament ca de pildă : „Trust 
d’Armements Ispano-Suiza”, „Fa- 

a avut loc o întîlnire priete
nească care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La 23 ianuarie A. I. Miko- 
ian a părăsit Praga plecînd 
spre Moscova.

MOSCOVA. — La 23 ianua
rie A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și persoa
nele care l-au însoțit în călă
toria sa în Guineea, Ghana, 
Mali și Maroc s-au înapoiat 
la Moscova cu un avion spe
cial „I.L.-18.".

Geneva, a spus el, întrucit mai 
există dificultăți ce vor trebui 
înlăturate în perioada formă
rii guvernului. La sfîrșitul 
săptămînii viitoare intenționez 
să mă înapoiez în patrie și 
dacă pînă atunci va sosi și 
prințul Sufanuvong, ne vom 
întilni probabil pentru a re
zolva definitiv problema for
mării guvernului. Prințul Su
vanna Fumma și-a exprimat 
speranța că această problemă 
va fi rezolvată la începutul 
lunii februarie, după care va 
fi alcătuită imediat o delegație 
laoțiană unică. Aceasta va ple
ca la Geneva pentru a parti
cipa la stadiul hotărîtor al lu
crărilor conferinței internațio
nale și la semnarea documen
telor elaborate de conferință.

Conferința
de la Punta del Este

Numeroase țări latino-americane se opun 
aplicării de sanefiuni împotriva Cubei

PUNTA DEL ESTE 23 (A- 
gerpres). — La 22 ianuarie la 
Punta del Este a avut loc șe
dința inaugurală a celei de-a 
8-a conferințe a miniștrilor A- 
facerilor Externe ai țărilor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane. Convocată la 
propunerea Columbiei, această 
conferință a fost inițiată, de 
fapt, de Statele Unite care ur
măresc să obțină adoptarea a- 
plicării de sancțiuni împo
triva Cubei revoluționare.

Intre timp, tot mai multe 
delegații la Punta del Este își 
fac cunoscute pozițiile.

După cum anunță agenția 
France Presse. un reprezentant 
haitian autorizat a făcut cu
noscut că ,.Republica Haiti a 
hotărît să abandoneze blocul 
țărilor care sprijină aplicarea 
de sancțiuni împotriva Cubei 
la Conferința înreramericană 
de la Punta del Este, pentru a 
se alinia frontului opus'.

Aceeași agenție menționează 
că ministrul Afacerilor Exter
ne chilian a declarat că Argen
tina, Brazilia, Ecuadorul și 

brique National Beige d’Armes de 
Guerre”, „Pistolen fur Walter” din 
Ulm. lată deci că sursele de a- 
provizionare ale lui „Interarmco” 
sînt foarte abundente : din Anglia 
și Belgia, din Germania occiden
tală și Spania, pentru ca să nu 
mai vorbim de principala sursă 
- S.U.A.

Astfel se explică cum a ajuns 
„Interarmco" să poată furniza per> 
soanelor particulare și chiar gu
vernelor reacționare toate sortu
rile existente de armament — de 
la un simplu revolver pînă la 
tancuri sau avioane cu reacție si 
în orice cantitate. „In magaziile 
mele centrale de pe rîul Poto
mac — spunea Cummings — e- 
xistă suficient armament german 
pentru o întreagă divizie a Wehr- 
machtului”. A fost nevoie de 22 
de vase pentru a transporta din 
Spania în S.U.A. armamentul din 
perioada celui de-al doilea război 
mondial și al războiului civil din 
1936, care a fost cumpărat da 
Cummings. „Mister Prezident" 
achiziționează orice fel de arma
ment ~ nou fi vechi. Cel vechi 
poate fi plasat cu ușurință prin 
Africa, de pildă.

In mai 1961, „Interarmco" a 
primit o nouă comandă urgentă 
de armament. Această comandă a 
venit din Angola. Colonialiștii por
tughezi aveau nevoie de arma 
pentru a purta războiul lor crimi
nal împotriva patriofilor angolezi, 
care luptă pentru libertate și in

Comunicatul Direcjiei Centrale de Statistică din U. R. S. S,

U.R.S.S. a depășit 153 mi- 
ruble (a crescut cu 7 la 

In orașe și așezări munci- 
au fost construite case de 

cu 2.200.000 de aparta-

MOSCOVA 23 (Agerpres). ■- 
TASS transmite : După cum se a- 
rată în comunicatul Direcfiei Cen
trale de Statistică de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U/R.S.S., 
industria Uniunii Sovietice a de
pășit planul anului 1961 la volu
mul global al producției.

Volumul producției a crescut 
cu 9,2 la sută în comparație cu 
anul 1960 (în S.U.A. cu 1 la sută).

Potrivit datelor preliminare, în 
anul care a trecut venitul națio
nal al 
liarde 
sută). ’ 
torești 
locuit 
mente.

Direcția Centrală de Statistică a 
anuntat, de asemenea, că planul 
septenal (1959—1965) se înfăptu
iește cu succes. In ultimii trei ani 
producția globală a industriei a 
sporit cu 33 la sută în loc de 27 
la sută cît era prevăzut. S-a rea
lizat o producție industrială va
lorică cu aproximativ 19 miliarde 
ruble mai mare decît era prevă
zut pentru această perioadă.

Anul trecut au fost proiectate 
și fabricate aproximativ 3.000 de 
noi tipuri de mașini și utilaje și 
aproape 1.000 tipuri de aparate.

Productivitatea muncii a cres
cut cu peste 4 la sută. Ținîndu-se 
seama de reducerea duratei zilei

Chile se opun oricărei forme 
de sancțiuni împotriva Cubei. 
Declarația a fost făcută după 
ce între reprezentanții acestor 
țări a avut loc o întrevedere 
pentru a examina atitudinea 
pe care o vor adopta în ca
drul lucrărilor conferinței.

Corespondenții de presă con
sideră că, potrivit expresiei 
folosite de agenția United 
Press International, speranțele 
Statelor Unite de a putea ob
ține aplicarea sancțiunilor îm
potriva Cubei „s-au spulberat". 
Agenția France Presse mențio
nează că „în fața imposibili
tății de a reuni o majoritate 
substanțială în favoarea sanc
țiunilor, delegația Statelor U- 
nite pare deja gata să se mul
țumească cu o formulă de 
compromis...”.

Membri ai parlamentului congolez 
neliniștiți de soarta lui A. Gizenga

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres). — TASS transmite ; La 
23 ianuarie un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a informat pe 
corespondenții de presă că An
toine Gizenga, care s-a înapo
iat de cîteva zile la Leopold
ville, a fost mutat în seara zi
lei de 22 ianuarie de la reșe
dința O.N.U. din capitala con
goleză unde se afla sub pro
tecția O.N.U., într-o vilă ce i-a 
fost pusă la dispoziție de gu
vern. Această vilă, a declarat 
purtătorul de cuvînt al O.N.U.* 
este păzită de doi agenți ai po
liției congoleze. Potrivit spu
selor purtătorului de cuvînt, 
mutarea lui Gizenga de la re
ședința O.N.U. s-ar fi făcut „cu 
consimțămîntul și în urma do
rinței" lui Gizenga.

După cîteva minute de la 
comunicarea făcută de purtă
torul de cuvînt al O.N.U., trei 
deputați în parlament, dintre 
care unul l-a vizitat pe Gizen
ga în dimineața zilei de 23 ia
nuarie și a stat de vorbă cu el, 
au declarat corespondentului 
agenției TASS că Gizenga a a- 
firmat că a fost mutat în noua 

dependență. Livrările N.A.T.O. 
erau insuficiente iar în plus com
promițătoare pentru partenerii at
lantici ai Portugaliei. Și a- 
tunci Portugalia s-a adresat 
pieții negre de armament, a- 
dică lui „Interarmco”. Colonia
liștii portughezi au pus și o con
diție : armamentul să fie de pro
veniență N.A.T.O. pentru că nu
mai acest soi de armament știu 
să-l mînuiască. Filiala ,,Interarm
co” din Germania occidentală a 
primit ordin personal din partea 
lui Cummings ca cererea să fie 
grabnic rezolvată. Și intr-adevăr 
aci, în Germania occidentală, 
s-au găsit imediat 10.000 carabi
ne, nenumărate mitraliere, 20 de 
milioane de cartușe, toate model 
N.A.T.O., obținute la un preț de
rizoriu. Întreg acest armament a 
luat drumul Angolei, via Roma, 
Madrid sau Anvers, pentru a a- 
junge în mîinile ucigașilor colo
nialiști portughezi.

In safeurile lui Cummings do
larii curg. „Marfa" lui îi aduce 
profituri uriașe. In ceea ce pri
vește veniturile sale, „Mister Pre
zident” tace chitic. Persoane ofi
ciale au afirmat însă că cifra lui 
de afaceri depășește cu mult 
suma de 100 de milioane de do
lari. Odrasla C.I.A. și a business- 
manilor din Washington a învățat 
bine cum să transforme sîngele 
In dolari.

LUCIAN ROLEA

de lucru, productivitatea orară a 
muncii a sporit cu 11 la sută.

Uniunea Sovietică a obfinut noi 
succese în întrecerea economică 
pașnică cu S.U.A. Anul trecut 
producția de oțel în U.R.S.S. a 
crescut cu 8 la sută, în timp ce 
în S.U.A. — s-a redus cu 1,7 la 
sută, producția de energie elec
trică a sporit în U.R.S.S. cu 12 
la sută, iar în S.U.A. cu 4 la sută, 
producția de țiței a crescut cu 
12 la sută față de 2,5 la sută în 
S.U.A.

Salariul mediu zilnic al munci
torilor și funcționarilor a crescut 
cu 4 la sută, în condițiile reduce
rii duratei zilei de lucru. Au cres-

Un nou pol al frigului
(Agerpres).MIRNÎI 23 . . . .

TASS transmite: În Antarcti- 
da există o regiune unde tem
peratura coboară iarna la 90 
grade sub zero, a declarat unui 
corespodent al agenției TASS 
omul de știință sovietic Vasili 
Șleahov, care conduce grupul 
aerometeorologic al celei de-a 
șasea expediții sovietice în 
Antarctica.

Minimul absolut pentru glo
bul pămîntesc, 88,3 grade, a 
fost înregistrat în anul 1960 la 
stațiunea intracontinentală so
vietica Vostok. După părerea 
lui Șleahov, noua regiunet a 
temperaturilor scăzute este si
tuată la 700-800 km sud-vest 
de stațiunea Vostok, la o alti
tudine de peste 4.000 de metri. 
El a ajuns la această conclu
zie studiind datele referitoare 
la bilanțul de radiații al con
tinentului în cursul nopții po
lare care a trecut. Datele care 
au dus la concluzia respectivă 
au fost culese cu ajutorul unor 
aparate speciale instalate pe 
bordul unui avion „11-14", care 
anul trecut a efectuat 15 zbo
ruri deasupra continentului și 
oceanului. Asemenea cercetări 
din avion au fost efectuate 
pentru prima oară în Antarc
tica.

Radiația termică emisă de 
atmosferă în condițiile unui 
anticiclon stabil în regiunile 
centrale ale Antarctidei este 
mai slabă decît oriunde în lu
me. De aceea zăpada nu recep
ționează căldură din atmosferă 
ci dimpotrivă cedează spațiu
lui universal ceea ce a acumu
lat în cursul unei zilei polare. 
Prin aceasta se explică faptul 
că Antarctida este regiunea 
celor mai scăzute temperaturi. 
Toate datele, a continuat Șlea
hov, inclusiv datele bilanțului 
de radiații al zăpezii indică.

sa reședință contrar dorinței 
sale, în urma dispoziției auto
rităților din Leopoldville. De
putății au declarat de aseme
nea că în cursul mutării, îna
inte de a coborî din mașină, 
lui Gizenga i s-a cerut să țină 
mîinile la spate.

CHOMBE ÎȘI DESFĂȘOARĂ NESTINGHERII
ACTIVITATEA CRIMINALA

ELISABETHV1LLE 23 (A-
gerpres). — Chombe își desfă
șoară activitatea sa criminală 
în voie și fără nici un fel de 
restricții din partea comanda
mentului O.N.U. După cum a 
declarat Kenneth Kaunda, li
der al Partidului unit al inde
pendenței naționale din Rho
desia de nord, Chombe a avut 
recent o întîlnire secretă cu 
Roy Welensky, primul minis
tru al Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului, la frontiera cu 
Katanga. Este bine cunoscută 
cîrdășia dintre separatiștii din 
Katanga și rasiștii din Rhode
sia.

Pe de altă parte, Chombe a 
cerut autorităților americane 
să-i elibereze o viză de intrare 
în Statele Unite pentru a par
ticipa la o adunare organizată 
de cercurile ultrareacționare 
americane. Aceste cercuri au
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VIENA. — La invitația In

stitutului de romanistică al 
Universității din Viena, în ca
pitala Austriei a sosit acad, 
prof. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. 
Rornîne. Marți, prof. Iorgu 
Iordan a ținut la Universita
tea din Viena o conferință in
titulată : „Aspecte ale limbii 
romîne contemporane".

PRAGA. — Marți dimineața 
a avut Ioc Ia Praga vernisa
jul Expoziției cărții romi*» 
nești.

BANGKOK. — La Bangkok 
s-a deschis cea de-a V-a se
siune a Comitetului pentru 
problemele comerțului al Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient 
(C.E.A.E.O.). Sesiunea va dis
cuta probleme legate de dez
voltarea comerțului în Asia. 
Lucrările sesiunii vor dura 
pînă la 29 ianuarie. 

cut, de asemenea, veniturile col
hoznicilor. Începînd de la 1 oc
tombrie 1961 s-a sistat cu desă- 
vîrșire perceperea impozitelor pe 
cîștigurile lunare de pînă la 60 
de ruble și s-au redus în medie 
cu 40 la sută impozitele pe cîș
tigurile lunare variind între 61 și 
70 ruble. In consecinfă, salariile 
au crescut suplimentar cu 400 de 
milioane de ruble

Uniunea Sovietică continuă să 
rămînă fara cu nivelul cel mai 
scăzut al mortalității generale a 
populafiei. Potrivit datelor preli
minare, la 1 ianuarie 1962 popu
lația U.R.S.S. era de circa 220 
de milioane de locuitori.

după cît se pare, existența 
unui nou pol al frigului.

Această ipoteză este confir
mată și de faptul că în urma 
recentelor observații efectuate 
în mod minuțios la stațiunea 
Vostok a fost descoperit un 
curent de aer. La adevăratul 
pol al frigului nu poate exista 
nici un curent de aer.

Este lipsit de rațiune
să se nege existența

a două state germane
RIO DE JANEIRO 23 (Ager

pres). — într-un interviu acor
dat corespondentului din Rio 
de Janeiro al agenției Prensa 
Latina, Payva Muniz, deputat 
în Parlamentul brazilian, s-a 
pronunțat pentru recunoaște
rea existenței celor două state 
germane. Muniz, care a făcut 
recent împreună cu un grup 
de parlamentari brazilieni o 
vizită în Republica Democrată 
Germană, a declarat : „Nimeni 
nu poate nega faptul că acolo 
există o republică socialistă al 
cărui potențial economic este 
extrem de mare și care posedă 
un nivel cultural și industrial 
considerabil". Este lipsit de 
rațiune — a continuat deputa
tul brazilian — să se nege 
existența a două state germa
ne. Muniz a subliniat că po
porul din R. D. Germană „spri
jină noua orînduire și de aceea 
orice reîntoarcere la capitalis
mul din vest este practic im
posibilă".

Cei trei membri ai parla
mentului congolez și-au expri
mat neliniștea profundă pen
tru soarta lui Gizenga.

Deputății au informat, de a- 
semenea, că „de ieri Gizenga 
n-a primit nici un fel de ali
mente".

făcut cunoscut că-i vor acorda 
lui Chombe diverse distincții 
ale organizațiilor fasciste ame
ricane.

★
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Din raportul șefului opera
țiunilor civile ale O.N.U. în 
Congo, Linner, rezultă că prin
cipala prevedere a rezoluției 
adoptate de Consiliul de Secu
ritate la 24 noiembrie cu pri
vire la înlăturarea mercenari
lor străini din provincia Ka
tanga nu a fost îndeplinită 
nici pînă în prezent. Deși răs
punderea pentru îndeplinirea 
acestei rezoluții revine exclu
siv comandamentului O.N.U. 
în Congo, autorul raportului se 
plînge că prevederea rezoluției 
cu privire la înlăturarea mer
cenarilor, nu ar fi fost îndepli
nită numai din pricina poziției 
adoptate de autoritățile din 
Katanga.

LEOPOLDVILLE. - Al doi 
lea grup de medici sovietici 
sosit la Leopoldville din par
tea Uniunii asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Ro
șie din U.R.S.S. pentru a a- 
corda ajutor populației Repu
blicii Congo care a avut de 
suferit de pe urma inundații
lor, a plecat la 22 ianuarie la 
locul de lucru la Kohemba 
(provincia Leopoldville).

LONDRA. — Corespondentul 
din Saigon al agenției Reuter 
relatează ca în următoarele 
două săptămîni în Vietnamul 
de sud va sosi un nou grup de 
elicoptere ale armatei ameri
cane și cîteva avioane.

PARIS, — La 22 ianuarie au 
luat sfîrșit la Paris ședințele 
Comitetului organizatoric al 
Conferințelor mesei rotunde, 
ale reprezentanților Estului și 
Vestului. Din partea U.R.S.S.* 
la lucrările comitetului a par
ticipat scriitorul sovietic I. G. 
Ehrenburg.


