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secția mecanică. (Foto : Gh. Vințilă)
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rulant 16 Februarie din 
mari de metal vechi 
ofelării. Tn luna martie 
diferitele secții ale afe-

(coresp. 
în raioa- 
Fălticeni, 
și comu-

Lună de iună, de la atelierele de re
parat material 
Cluj cantități 
pornesc spre 
a.c. tinerii din
llerelor au adunat și predat peste 112 
tone de fier vechi. Cu aceasta, cantita
tea predată în acest an a ajuns la 
924,4 tone fier vechi. Cele mai de 
seamă rezultate le-au obținut în a- 
ceastă acțiune organizațiile de bază 
U.T.M. din secțiile cazangerie, turnă- 
forie-fierărie, montaj locomotive, pre
cum și cei de la
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Zilele trecute s-a ----------
SzÎrPn4 I0SÎF BANC
turif si în^revhT prim-secretar al Comitetului 
nea Mureș-Auto- regîonal Mureș-Autonomă Maghiară 
nomă Maghiară. aI
Cele 506 gospo- —
dării agricole co
lective existente acum în regiune 
cuprind 126.871 familii de țărani 
muncitori romîni, maghiari, ger- 
inani, care și-au unit 395.301 hec
tare teren. înfăptuirea sarcinii tra
sate de Congresul al III-lea al 
partidului privind colectivizarea 
agriculturii demonstrează odată în 
plus dragostea și încrederea țără
nimii din regiunea noastră în poli
tica înțeleaptă a Partidului Munci
toresc Romîn, care are ca scop al 
întregii sale activități bunăstarea și 
fericirea întregului popor.

în munca pentru colectivizarea a- 
griculturii, în primele rînduri s-au 
situat comuniștii, care atît prin 
munca politică pe care au des
fășurat-o cît și prin exemplul lor 
personal au atras pe calea gospo
dăriei colective masele largi ale ță
rănimii din satele regiunii. Merită 

\ să fie subliniată, de asemenea, con
tribuția adusă în această muncă de 
către sfaturile populare și celelalte 
organizații de masă.

Superioritatea agriculturii socia
liste a fost dovediîă de succesele ob
ținute de gospodăriile colective din 
regiune, care au sporit considerabil 
producția agricolă vegetală și ani
mală și au făcut să se schimbe înfă
țișarea satelor, viața țărănimii mun
citoare. An de an gospodăriile colec
tive au obținut recolte mult mai 
mari decît întovărășirile și gospodă
riile individuale. Anul trecut produc
ția medie la hectar realizată de pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu 
a fost în 66 gospodării colective de 
peste 1.800 kg la hectar, în 25 gos
podării s-au obținut peste 18.000 
kg cartofi la hectar, iar 30 gospo
dării, care au început să se specia
lizeze în cultura sfeclei de zahăr, 
au realizat producții de 25.000- 
36.000 kg la hectar.

Multe gospodării colective, folo
sind mai bine condițiile naturale 
existente în regiunea noastră și 
experiența țăranilor, au dezvoltat 
creșterea animalelor, în special a 
taurinelor și ovinelor. Numai în 
anul 1961, ele și-au sporit numărul 
de animale proprietate, obștească 
cu peste 21.000 bovine, din care 
4.166 vaci, iar numărul ovinelor cu 
19.700. G.A.C. Tușnad-Nou avea la 
sfîrșitul anului trecut la 100 ha., 63 
bovine, iar G.A.C. Ditrău — 66,4 
bovine — din care 22 vaci. Ca 
urmare, unele gospodării colective 
realizează aproape 50 la sută din 
totalul veniturilor bănești din 
sectorul zootehnic.

Sporirea producției globale vege
tale și animale a avut ca rezultat 
creșterea veniturilor colectiviștilor. 
Colectiviștii au clădit în ultimii ani 
peste 5.000 de case noi și 2.700 alte 
construcții. Mii de colectiviști au în 
casele lor mobilă modernă, aparate 
de radio, mașini de spălat rufe etc.

încheierea colectivizării agricul
turii ridică noi sarcini, 
importanță, în fața organelor 
organizațiilor 
lor populare 
din regiune.

Experiența 
rată că acolo

podăriei și desfă
șoară o intensă 
muncă politică în 
rîndul colectiviș
tilor,, antrenîndu-i 
la îndeplinirea 
sarcinilor de pro
ducție. Iată de

oe comitetul regional de partid a- 
cordă o mare atenție creării de 
organizații de partid în noile gos
podării, întăririi tuturor organiza
țiilor de partid prin primirea în 
rîndurile comuniștilor a celor mai 
înaintați colectiviști, ingineri, teh
nicieni și a altor specialiști din a- 
gricultură care și-au cîștigat stima 
și încrederea țăranilor muncitori.

Numărul mare de gospodării nou 
înființate ridică necesitatea unui a- 
jutor substanțial, imediat. în pri
mul rind este vorba de ajutor teh
nic și organizatoric. în acest scop, 
în afară de inginerii și tehnicienii 
repartizați pentru a lucra perma
nent în gospodăriile colective, au 
mai fost trimiși în gospodăriile ti
nere — înființate la sfîrșitul anului 
trecut și în anul acesta — un nu
măr de 183 specialiști — ingineri 
agronomi, zootehniști, topometri 
etc. Aceștia, împreună cu activiștii 
trimiși de comitetele raionale de 
partid și sfaturile populare raio
nale, ajută gospodăriile colective 
la întocmirea planurilor de pro
ducție, organizarea brigăzilor și e- 
chipelor și executarea pregătirilor 
pentru campania agricolă de pri
măvară.

Pentru pregătirea cadrelor de 
conducere din gospodăriile colective 
s-au luat măsuri ca pe lîngă șco
lile medii agricole din Tg. Mureș, 
Odorhei și Iernut să fie școlarizați 
un număr de 500 președinți, bri
gadieri și contabili. De asemenea, 
un număr de 659 președinți, briga
dieri și contabili au urmat cursuri 
de scurtă durată. Cadrele de con
ducere din gospodăriile colective 
mai vechi, care au acumulat o bo
gată experiență, au fost îndrumate 
să ajute gospodăriile noi la orga
nizarea muncii și a teritoriului, la 
întocmirea planului de producție 
și la rezolvarea altor probleme.

în aceste zile, principala noastră 
preocupare este pregătirea campa
niei agricole de primăvară. Majo-. 
ritatea gospodăriilor colective au 
fost ajutate să-și organizeze brigă
zile și echipele, să pregătească să- 
mînța și atelajele. Gospodăriile co
lective au fost îndrumate ca, pe 
lîngă mijloacele mecanizate puse 
la dispoziție prin S.M.T.-uri, să fo
losească în actuala campanie toate 
atelajele de care dispun, spre a 
putea executa lucrările agricole la 
timp.

Acum, după terminarea colectivi
zării agriculturii regiunii, comi
tetul regional de partid va în
tocmi în scurt timp un plan de 
măsuri concrete prin care se vor 
stabili direcțiile principale de dez
voltare a agriculturii în fiecare ra
ion. Aceste măsuri vor ajuta ne
mijlocit la dezvoltarea și întărirea

(Continuare în pag. IlI-a)
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în raioanele Dorohoi, Fălticeni 
și Gura Humorului - regiunea Sl/CFAU 
s-a încheiat colectimarea agriculturii
SUCEAVA 

„Scînteii“). — 
nele Dorohoi, 
Gura Humorului 
nele aparfinînd orașului 
Suceava, s-a încheiat co
lectivizarea 
în raionul 
83 gospodării 
care cuprind 
milii cu 103.737 ha teren; 
în raionul Fălticeni în 
cele 61 gospodării colec
tive s-au unit 29.934 fa
milii cu 58.467 ha feren; 
în cele 21 gospodării 
colective din raionul 
Gura Humorului s-au în
scris 14.170 familii cu 
24.215 ha feren.

Realizările gospodării
lor colective au exerci
tat o puternică atracție 
în rîndul țăranilor din a- 
cesfe raioane. Tn 1961 
gospodăriile colective din 
raionul Dorohoi au obfi- 
nut în medie la hectar 
cîfe 2.000 kg grîu, 3.015 
kg porumb boabe, 20.548 
kg sfeclă de zahăr, 17.415 
kg cartofi înfrecînd cu 
mulf recoltele obținute 
de întovărășiri. Recolte 
mari, la ha au obținut șl. 
gospodăriile . colective 
din satele Giurgești, Oni- 
ceni, Baia, Antoceni din 
raionul Fălticeni. Gospo
dăriile colective au dez
voltat și alte ramuri de

producție și îndeosebi i 
sectorul zootehnic. Anul i 
frecut în raionul Dorohoi ■ 
numărul taurinelor a eres- : 
cut de aproape 3 ori 
față de anul 1960, cel a! 
porcinelor de peste 4 
ori, iar al ovinelor de a- 
proape 2 ori. La gospo
dăria colectivă „30 De- < 
cembrie" din Trestiana- 
Dorohoi s-a realizat o 
producție medie de 2.897 
litri lapfe de la fiecare 
vacă furajafă.' <

Obținînd producții 
mari, gospodăriile colec
tive au avut posibilitatea 
să vîndă statului pe bază 
de contract însemnate 
cantități de 
gefale și 
sporească 
șiească și 
membrilor importante ve
nituri. La gospodăria co
lectivă 
borea 
muncă 
iar la 
lecfive 
Tresfiana

Toate 
au fosf 
zafe de căfre -organiza
țiile de parfid în rîndul 
'țărănimii. Majorifafea ță
ranilor înfovărășifi s-au 
convins de superioritatea 
muncii unite cu prilejul 
vizitelor făcute la gospo-
~.... ...................—

Pregătiri pentru lucrări în vii

agriculturii. 
Dorohoi sînt 

colective 
41.731 fa

produse ve- 
animale, să 
averea ob- 
să împartă

„Unirea“ din Ar- 
valoarea zilei- 

a fost de 32 lei, 
gospodăriile co- 
din Stînca și 
de cîfe 31 lei. 
aceste succese 
larg populari-

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii și tehnicienii secțiilor vi
ticole ale G.A.S. Mediaș se pregă
tesc intens pentru începerea lucră
rilor de primăvară în vii.

Pe o suprafață de 80 ha. au fost 
transportate 2400 tone îngrășăminte 
naturale. Concomitent cu aceasta 
s-au procurat 70.000 de araci. Se a- 
cordă atenție creșterii nivelului de 
cunoștințe profesionale al muncitori-

de mare
?’ 

de partid, a sfaturi- 
și organelor agricole

de pînă acum ne a- 
___ .. . unde organizațiile de 

' partid din gospodăriile colective 
sint puternice și rezultatele în în
tărirea organizatorică și economică 
a gospodăriilor colective sînt cele 
mai bune. Gospodăriile colective 
din Goreni, Iernut, ca de altfel 
multe alte gospodării colective din 
regiunea noastră sporesc an de an 
producția la hectar, dezvoltă 
creșterea animalelor, îmbunătățesc 
pășunile și fînețele etc., tocmai pen
tru faptul că aici organizațiile de 
partid lucrează bine, cunosc te
meinic toate laturile activității gos-

sO-----

Peisaj bucuroștean.

lucrează în secția 
fabricii de ciment 

Medgidia. Meseria lui este aceea de a 
înzidi cuptoarele de ciment. La prima 
vedere ai zice că nimic nu e mai sim
plu decît să azeși cărămizile una lîngă 
alta, să le consolidezi cu praf de șa- 
mofă și din cînd în cînd să masori cu 
echerul. Și totuși de calitatea zidăriei 
depinde, în mare măsură, buna func
ționare a cuptoarelor.

Pe ion Chiriei- îl 
de mult o problemă. Pragurile de 
la cuptoarele de clincher trebuiau 
zidite din nou cam la fiecare trei luni. 
Așa se prevedea și în graficele de 
reparații. Zidăria nu rezistă mai mult 
la temperaturile înalte la care e su
pusă zi de zi. Trebuia găsită o mo
dalitate pentru ca focul din cuptoare 
să tie stins cît mai rar și pe timp 
scurt.

Pînă la urmă ea a fost găsită.
— Propunerea e îndrăzneață și, în 

același timp, cît se poate de simplă 
— a spus șeful secției după ce a stu
diat cu atenție schițele noului profil 
de prag propus de Ion Chiriei.

Au lucrat încă . mult timp împreună 
pînă să definitiveze proiectul. Cără
mizile refractare mari au fost înlocuite 
cu altele de format mai mic — amă
nunt esențial în consolidarea zidăriei 
expusă la temperaturi înalte. Apoi s-a 
insistat mai mult asupra executării 
„rosturilor de dilatare". Și aici s-a 
adus o modificare constructivă : for
ma cărămizilor este acum în așa fel 
profilată, îneît distanțele lăsate între 
ele pentru dilatare să nu mai fie co
nice, ci dreptunghiulare. Asta face ca 
în timpul funcționării cuptorului, că
rămizile să nu se mai fărîme. In 
afară de avantajele pe care le pre
zintă în exploatare — prelungirea 
duratei de funcționare a cuptoarelor 
între două reparații de la 3 luni la 
peste 6 luni — prin aplicarea noului 
sistem de înzidire se economisește 
anual cărămidă refractară în valoare 
de peste 120.000 lei.

a noi se depășește încă și acum 
0fL_ consumul specific de combus

tibil — a spus la o consfătuire de 
oroducție comunistul Osman Feuzi.

Era vorba de una din problemele

on Chiriei 
cuptoare a

importante. S-au înscris și alții la 
cuvînt. Cocătorul Toma David a ară
tat că o bună parte din gazele 
rezultate din arderea păcurei se pierd. 
Oare aceste gaze nu pot fi și ele fo
losite ? — a întrebat el. După cîfe 
știu, la furnale gazele acestea sînt re
cuperate și folosite apoi ca o impor
tantă sursă de energie.

Propunerea a fost trecută în planul 
de măsuri 

preocupa mai întreprinderii. Tot 
un colectiv din 
gată experiență în munca la cuptoare, 
din ingineri și maiștri. Aveau sarcina 
să experimenteze și să aplice în pro- 
duejie recuperatoare de căldură la fie
care cuptor, 
altor

Pe 
ca să 
foare 
stingă 
puțin

fehnico-organizaforice al 
atunci s-a format 

muncitori cu o bo-

precum și introducerea 
modernizări la agregate.

parcurs s-a ivit o greutate : 
experimenteze aceste recupera- 
era nevoie ca mai întîi să se 
tocul din cuptor pentru cel 

24 de ore. Cunoștințele teore
tice din domeniul termotehnicii acu
mulate în timpul facultății de fînărul 
inginer Valentin Coșciug au fost de 
mare folos modernizatorilor. Alături 
de alfi ingineri și tehnicieni din ca
drul Institutului de cercetări pentru 
materiale de construcții, el a proiec
tat un recuperator celular de căldură 
care, pe lîngă 
și pe acela că putea fi experimentat 
și la „rece".

La cabinetul 
cu schițele 
dură. Răsfoindu-I, îți poți face o 
despre munca susținuiă, plină 
căutări, care a fost depusă 
fru găsirea acestei soluții. Am 
mărat 8 și chiar 10- variante pentru a- 
ceeași parte componentă a dispoziti
vului de recuperare a căldurii. De 
fiecare dată se aducea ceva nou, era 
făcută o modificare de construcție — 
care, în practică, însemna tot afîția 
pași făcuți pe drumul succesului. Tre
buie spus că primele variante n-au dat 
rezultatele așteptate : pasta de clin
cher „refuza" să-și continue drumul 
spre vatra cuptorului ; recuperatoare
le o împingeau îndărăt, în camera de 
praf. O contribuție însemnată la în
dreptarea acestei defecțiuni de con
strucție au adus-o lăcătușii din echipa 
comunistului ion Mihal. Da curînd oi

alte avantaje, îl avea

tehnic se află dosarul 
recuperatorului de căl- 

idee 
de 

pen- 
nu-

dariile colective fruntașe 
din regiune. La căminele 
culturale au fost organi
zate seri de calcul, de 
întrebări și răspunsuri etc. 
la care au participat în 
ultimele două luni peste 
25.000 țărani înfovărășifi 
și cu gospodării indivi
duale.

★

Organizațiile de partid 
și- sfaturile populare din 
raioanele Dorohoi, Fălti
ceni, Gura Humorului și o- 
rașu! Suceava iau acum 
măsuri de întărire eco- 
nomico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și 
îndeosebi a celor noi. 
Colective formate din in
gineri și tehnicieni a- 
gronomi, zootehnicieni, 
medici veterinari Ie ajută 
în definitivarea planurilor 
de producție, organi
zarea muncii și în 
mod deosebit în pregăti
rea lucrărilor pentru cam
pania agricolă de primă
vară. Tractoarele și ma
șinile agricole au și fost 
deplasate în unitățile 
unde au fost repartizate. 
Pe uri mare număr de 
tractoare s-au organizat 
cîfe două schimburi de 
lucru spre a fi folosite 
din plin în campania 
gricolă de primăvară.

a-

un 
că-

lor. în acest scop s-a organizat 
curs de scurtă durată, în cadrul 
ruia s-au predat lecții privind lucră
rile de tăiere și combatere a boli
lor și a dăunătorilor viței de vie.

Anul acesta se vor mai planta cu 
viță de vie 150 ha. în prezent spe
cialiștii efectuează măsurători și fac 
studii în legătură cu alimentarea cu 
apă a suprafețelor ce urmează a fi 
plantate cu vii.

au terminat de montat recuperatoarele 
de căldură la toate cuptoarele.

lată acum și primele rezultate ale 
acestei modernizări. Numai în anul 
trecut s-a economisit combustibil în 
valoare de peste un milion de lei și 
au fost produse cu aceleași agregate 
cantități însemnate de clincher în plus. 
Această modernizare poate fi genera
lizată cu bune rezultate și în alte în
treprinderi,

65 I filajele din fabricile de ciment 
au, după cum se știe, în bună 

parte dimensiuni mari. Demontarea în 
vederea reparațiilor necesită eforturi 
deosebite. Pînă nu de mult, piesele 
erau manipulate manual sau cu ajuto
rul macaralelor fixe. Aceasta făcea să 
înfîrzie repunerea în 
utilajelor, cerea un 
de muncă, lată de 
rea făcută de lăcătușii 
Sandu Marin și Dumitru
a se înlocui macaralele fixe, care erau 
greoaie în exploatare, cu altele mo
bile (așa-numifele „grinzi cu monorai") 
a fosf de îndată transpusă în viață. 
Asemenea macarale au fost 
în toate punctele 
des 
grele.
motor cu ajutorul unei macarale obiș
nuite dura zece ore, acum, 
du-ss „grinzile cu 
necesar pentru această operație 
reduce la numai două ore.

:*
modernizat alimen- 
cu pastă, după so- 
cocătorul Toma Da-

funcțiune a 
volum mare

ce propune- 
lon lovcea, 

Davidescu de

montate 
unde au loc mai 

demontări și montări de piese 
Dacă înainte schimbarea unui

folosin-
monorai", timpul 

se

curînd s-a

Ia cuptoarele de clin- 
mult ușurată prin insta- 
benzi transportoare de

De 
farea cuptoarelor 
luția propusă de 
vid. Pe baza unei alte propuneri, fă
cute de lăcătușul Niculae Ispir, munca 
zidarilor de 
cher a fost 
larea unei 
cauciuc.

...Sînt doar cîteva din roadele efor
turilor colectivului fabricii de ciment 
din Medgidia pentru mărirea randa
mentelor agregatelor, pentru introdu
cerea și extinderea procedeelor tehno
logice moderne în procesul de pro
ducție.

FL. AVRAMESCU

Instalații moderne>

în întreprinderi
■ La uzinele metalurgice din j 
I Sinaia a fost dată de curînd în J 

exploatare o instalație automati-] 
zaiă de călire a pieselor de pre- ] 
cizie de la pompele de injecție] 
pentru tractoare. Această instala-]

re. Prin punerea ei în funcțiune, I 
: la onera-l[ productivitatea muncii la opera- j 

i ția de călire s-a dublat față de ) 
[ vechiul procedeu. Totodată s-a j 
[ îmbunătățit simțitor calitatea j 
' pieselor. J

O nouă instalație de mare ca-) 
pacitate pentru cromarea pis-] 
toanelor de la pompele de adîn-] 
cime folosite în forajul sondelor] 
a fost pusă în funcțiune — cu] 
mijloace interne — și la Uzinele j 
mecanice din Cîmpina. Prin în- ] 
locuirea procesului de cemen- ] 
tare a pis toanelor cu operația de] 

I cromare crește considerabil pro- ) 
ductivitatea muncii iar durata de] 
exploatare a pompelor se va mări] 
cu circa 10 la sută. I.

(Agerpres) ]

Din materiale plastice ■
La uzinele „Grivița Ro

șie“' din Capitală se dă 
muțtă atenție înlocuirii 
metalului cu materiale 
plastice. în acest scop, în 
uzină s-a montat o in
stalație pentru fabrica
rea textolitului, instalație 
care a și intrat în func
țiune. în sectorul locomo
tive se folosesc acum ma
teriale plastice la exe
cutarea adaosurilor pen
tru cutiile de grăsime de 
la tendere ; se economi-

seșle astfel, la fiecare ten
der, metal în valoare de 
800 lei.

în uzină se studiază 
posibilitatea confecționării 
din materiale plastice și a 
altor piese cum ar fi a- 
daosurile furcilor de osie 
de la trei tipuri de vagoa
ne. De asemenea, se fac 
matrițe pentru executarea 
din mase plastice a unor 
piese de la instalațiile e- 
lectrice de încălzit vagoa
ne. (De la Dumitru E. 
Gheorghe, tehnician).

Cămin studențesc
IAȘI (coiesp. „Scînteii*). — Pentru 

studenții ieșeni s-au construit în anii 
puterii populare 13 cămine moderne 
cu aproape 5.000 locuri. Ultimul com
plex de 3 cămine studențești șl o 
cantină cu o capacitate de 1.2p0 
locuri, ridicat la Copou, a fost dat 
în folosință toamna trecută. în luna 
ianuarie, aici au început lucrările 
unui nou cămin cu o capacitate de 
330 locuri.

Constructorii de pe acest șantier 
au terminat lucrările „de roșu’ la 
cel de-al treilea etaj. Se montează 
acum prefabricatele la ultimul plan- 
șeu. Angajamentul constructorilor 
este de a termina noul cămin stu
dențesc pînă la 1 august, cu două 
luni înainte de data prevăzută.

Noi tipuri de mobilă
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

în complexul de locuințe din Piața 
Halelor din Ploiești s-a deschis zi
lele acestea O expoziție de mobilă. 
Sînt expusă aici noi tipuri de mo
bilă : dormitoare, sufragerii și bu
cătării, realizate de întreprinderile 
de industrie locală „Tehnolemn”- 
Ploiești, „Ciocanul'-Tîrgoviște și „23 
August'-Cîmpina.

Pe baza aprecierilor și sugestiilor 
făcute de vizitatori, comerțul va 
contracta cu aceste întreprinderi 
producția celor mai solicitate tipuri 
de mobilă.

Stagiunea teatrului 
de amatori

T/M/JOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Din inițiativa consiliului sindical local, 
la Timișoara a fost organizată o stagiune 
a teatrului de amatori. La clubul C.F.R. 
„16 Februarie" din oraș susfin spectaco
le cele mai bune formajii artistice din 
întreprinderi și institufii. Rină în prezent 
artiștii amatori au prezentat în premieră 
6 piese, printre care „Vecini de aparta
ment”, „Omul care a văzut moartea”, 
„Nota zero la purtare" și altele.

Zilele acestea afișele clubului au
nunfat o nouă premieră : „Oameni care 
fac". Spectacolul s-a bucurat de succes.

a-

ln stafia Bumtiești un grup 'de 
muncitori încărcau cîteva vagoane 
cu piatră și lemn de foc, cînd de
odată, unul din vagoanele încărca
te începu să lunece de-a lungul 
liniei, încet, încet. La un moment 
dat, în cale 1 se ivi o pantă. Vîntul 
sufla puternic. Vagonul prinse vi
teză. Acarul de la primul post nu 
l-a putut opri. Pentru înlăturarea 
acestei primejdii de accident tre
buia acționat rapid, energic,

Telefoanele zbîrnîiau de la o 
stafie la alta, anunfînd vagonul 
cu pricina. Nici la prima statie, 
la Parîngul, nu a putut fi oprit. 
Din viteză, „fugarul" a aruncat 
pur și simplu sabofii așezați pe 
linie. în stafia Preajba însă, im-

Colectivîști 
în excursie

BAIA MARE 
(coresp. „Scîn
teii'). — 100 de 
colectiviști din sa
tele regiunii Ma
ramureș între
prind, în aceste 
zile, o excursie 
prin tară cu” auto
carul O.N.T.-Car- 
pați. El vor vizi
ta orașele Bucu
rești, Cluj, Brașov 
și altelo, precum 
șl mai multe gos
podării colective 
fruntașe situate .pe 
traseul excursiei. 
De la Începutul a- 
cestui an peste 500 
de colectiviști din 
regiunea Maramu
reș au participat 
Ia excursii organi
zate prin O.N.T.- 
Carpați,

Intîlnirea lui N S. Hrușciov
<4

cu alegătorii din Moscova
Ieri după-amiază, N. S. Hrușciov s-a întîlnit cu ale

gătorii din circumscripția electorală Kalinin din 
Moscova. Cu acest prilej, șeful guvornului a rostit o 
importantă cuvîntare, în care a trecut în revistă ma
rile realizări obținute de poporul sovietic, sub condu
cerea P.C.U.S., în perioada de la trecutele alegeri 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. O mare parte a 
cuvîntării a fost consacrată politicii externe a U.R.S.S., 
reafirmării poziției sovietice în principalele probleme 
internaționale la ordinea zilei. Declarațiile în problema 
dezarmării generale și totale exprimă hotărîrea fermă 
a guvernului sovietic de a depune toate eforturile 
pentru ca lucrările Comitetului celor 18 state să rea
lizeze succese.

(In pag. Vl-a: Textul cuvîntării lui N. S. Hrușciov)

U.R.S.S. À LANSAT 
UN NOU SATELIT 

ARTIFICIAL
AL PĂMÎNTULUI

în cadrul programului 
de explorare a păturilor 
superioare ale atmosferei 
și a spațiului cosmic, în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansat ieri un nou satelit 
artificial al Pămîntului.

Agenția France Presse 
scrie că majoritatea ob
servatorilor apreciază că 
este vorba de o lansare 
,/care va pune primul ja
lon al pătrunderii adînci a 
omului în sistemul solar" 
în direcția Lunii.

(In pag. Vl-a : 
Comunicatul TASS)

GENEVA. Sub președin
ția lui V. David, ministrul 
Afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace, a avut loc la 
16 martie a treia ședință 
a Comitetului celor 18 sta
te. Au luat cuvîntul miniș
trii de Externe ai Brazi
liei, Italiei și Cehoslova
ciei.

ROMA. între 12 și 15 
martie s-a întrunit la Ro
ma o comisie mixtă romt-i 
no-italiană, care a încheiat 
un program de schimburi 
cultural-științifice și tehni
ce între cele două țări, pe 
perioada 1 aprilie 1962— 
30 iunie 1963.

Biigada condusă do Iii© Ion din secția sudură montaj mașini agri
cole, de la întreprinderea metalurgică „Dealul Spirit" din Capitală, este 
una din brigăzile fruntașe în întrecerea socialistă. Numai luna trecută 
a realizat economii de materiale în valoare de 4600 lei. In fotografie : 
Șeful brigăzii, împreună cu muncitorii Tudor Stan și Vlad Radu, verifică 
uri nou lot de mașini pentru combaterea dăunătorilor din agricultură.

(Foto : Agerprcs)

C. LINTE 
coresp. „Scînteii“

piegatul de mișcare Nicolae Cio- 
tor, împreună cu personalul de 
serviciu, a reușit să oprească va
gonul, fără a-1 deraia, grămădind 
pe linie nisip șl mai multe perechi 
de saboți. Dinspre Tg, Jiu se a- 
nunfa în acel moment că în stafia 
Preajba trebuie să sosească trenul 
2897. Circulafîa putea să continue 
normal. '

Telefoanele zbîrnîiră din nou, de 
astădată pentru a anunța regula
torul de circulație că totul este în 
deplină ordine.

Impiegatul Nicolae Ciotor a pri
mit cu emoție felicitările tovarăși
lor săi de muncă și a fost pre
miat.

Cabane pentru muncitorii 
forestieri

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). Da 
curînd, în unitățile forestiere din 
punctele de exploatare Casoca-Ba- 
laban, Aricești-Durducu și altele au 
fost date în folosință noi cabane 
pentru muncitori. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent în întreprin
derile forestiere ale regiunii Ploiești 
au fost construite și amenajate 15 
cabane înzestrate cu mobilierul ne
cesar, care asigură condiții bune de 
locuit.

Obiective noi social culturale au 
fost terminate și în alte puncte fo
restiere. La gura de exploatare Bul- 
boci, de pildă, s-a dat în folosință 
o nouă cantină, iar la Secuiu și Mo- 
goș au fost amenajate cluburi și 
colțuri roșii. Aproape în fiecare 
gură de exploatare există aparat de 
radio, biblioteci volante.



I

Nr. .5470

lui cum se ocupa organizația U.T.M. care ne despart de acea-

Din referatele prezentate și din

adus 
bază

de aur, de care atîrna 
legendei — gloria și fede partid a adoptat un plan concret 

de măsuri.

generală s-aru 
organizației de 
U.T.M. pentru faptul 
prea puțin de învă-

PLOIEȘTI. Comitetul de partid de duo comuniștii pentru educarea co
la Uzina mecanică din Cîmpina a munistă a tineretului, precum și fe- 
organlzat o consfătuire cu toți agi? 
tatorii în scopul generalizării celor de această problemă importantă, 
mai eficiente metode ce trebuie fo
losite pentru îmbunătățirea calității discuții a reieșit că cel mai mulți 
produselor. Cu acest prilej, agitato- membri de partid constituie pentru 
rii cu mai multă experiență au ară- tineret exemplu în muncă și în ac- 
tat metodele pe care le-au folosit în- tivitoted obștească. Ei sprijină pe 
munca politică de la om la om, pe tineri să-și ridice calificarea profe- 
locul de producție. în încheierea sională, să devină muncitori dintre 
consfătuirii, la care a.U.participat 300 cei mâi buni, sărși îmbogățească 

cunoștințele politice și culturale. Ca 
urmare a acestei preocupări, o mare 
parte din tinerii acestui sector au 
dobîndit realizări deosebite în pro
ducție, devenind fruntași în între
cerea socialistă.

în adunarea 
critici biroului 
și organizației 

' că s-a ocupat 
țămîntul politic al tinerilor, de orga
nizarea cît mai utilă și plăcută a 
timpului lor liber.

S-a adoptat un plan de măsuri 
menit ■ să 
muncii 
nerilor

de agitatori, tov. Ion Cernica, se
cretarul comitetului de partid, a ex
pus principalele sarcini care revin 
uzinei în acest an, privind îmbună
tățirea utilajului petrolier și modul 
cum trebuie să muncească agitatorii 
pe locul de producție pentru a an
trena întregul colectiv să participe 
cît mai activ Ia îndeplinirea și de
pășirea planului.

(Din ziarul „Flamura Prahovei")
*

DRAGĂNEȘTI-OLT Comitetul ra
ional de partid Drăgănești-Oit acordă 
o deosebită atenție îndrumării și 
sprijinirii tinerelor gospodării colec
tive, recent înființate, pentru dezvol
tarea și întărirea lor economico-orga- 
nizatorică. In acest scop s-au orga
nizat cursuri de instruire a președin
ților și brigadierilor din toate gospo
dăriile colective din raion. La cursuri 
ingineri agronomi,. 
ai/i specialiști din raion 
expuneri cu privire la felul curn tre
buie organizată munca în gospodă
ria colectivă, cum se pot dezvolta în 
cadrul gospodăriei principalele ra
muri de producție etc. Expunerile au 
fost urmate de discuții în cadrul că
rora președinți și brigadieri din gos
podării colective mai vechi ca cele 
din comunele Stoicănești, Călinești 
etc. au împărtășit celor prezenți din 
experiența lor.

★

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). Adu
narea generală a organizației de 
bază nr. 34 din sectorul prese al 
Uzinelor de tractoare din Brașov a 
finalizat recent munca pe care o

zootehnici și 
au linul

ducă la îmbunătățirea 
de educare comunistă a ti- 
din sector.

*
(coresp. „Scînteii"). — DupăIAȘI

încheierea colectivizării agriculturii, Co
mitetul raional de partid Vaslui a con
vocat o plenară lărgită în care a ana
lizat posibilitățile de întărire economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective, de pregătire a campaniei a- 
gricole de primăvară.

Participantă la plenară, membri ai 
comitetului raional de partid și ai co
mitetului executiv al sfatului popular 
raional, activiști de partid, secretari ai 
comitetelor comunale de partid și ai 
organizațiilor de bază, președinți de 
gospodării colective, directori de 
S.M.T., ingineri și tehnicieni agronomi, 
care au, luat cuvîntul pe marginea re
feratului prezentat de primul secretar 
al comitetului raional de partid, au a- 
rătaf din experiența dobîndifă în gos
podăriile colective fruntașe, măsurile 
ce s-au luat în vederea consolidării 
unităților noi etc.

Plenara lărgită a comitetului raional

★

BABENI. Educarea candidaților de 
partid constituie o preocupare prin
cipală a organizației de bază de la 
schela de extracție Băbeni. Una din 
formele de educare o constituie re
partizarea de sarcini concrete fie
cărui membru și candidat de par
tid. Candidatul de partid Sandu 
Gheorghe, de exemplu, a primit 
sarcina să antreneze pe tinerii din 
brigada de producție nr. 1 la înde
plinirea planului de producție, să 
se ocupe de ridicarea calificării lor. 
Muncind cu rîvnă, el a reușit să 
facă din această brigadă o unitate 
fruntașă pe schelă.

Sarcini concrete au primit și can- 
didații de partid Popa Traian, Truc- 
mel Gheorghe, Cerbu Nicolae, V. 
Roșculescu și toți ceilalți. Biroul or
ganizației de bază a controlat per
manent și a ajutat candidații de par
tid să-și îndeplinească sarcinile în
credințate. Antrenarea tuturor mem
brilor și candidaților de partid la 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
a dat posibilitatea organizației de 
bază să mobilizeze întreg colectivul 
de muncă. Schela de extracție Bă
beni se numără printre întreprinde
rile fruntașe pe regiunea Argeș. (De 
la Florea Tistuleasa).

In secția redresori a uzine! 
„Electromagnetica“ din Capitală. 
Muncitorii Simion Dumitru și Gicâ 
Stan fac ultimele verificări Ia re
dresorii executați de ei, înainte 
de a-șl spune cuvîntul controlul 
tehnic de calitate.

Curs de - calificare
TÎRGOVIȘTE (coresp. „Scînteii") 

La uzina metalurgică din Tîrgo- 
viște s-a deschis un curs de califi
care în meseria de strungar. Cursul 
are o durată de 8 luni și este urmat 
de 150 de elevi. Lecțiile de tehno
logia metalelor, desen tehnic și ma
tematici sînt predate de ingineri și 
maiștri din cadrul uzinei. Paralel 
cu lecțiile teoretice sînt organizate 
demonstrații practice susținute 
muncitori fruntași în producție.

(Foto : Agerpres)

La ce nu s-au gîndif

Casei de cultură din Sinaia.La cercul de artă plastică al

proieefanfii"

în ziarul „Scînteia" nr. 5.411 este 
publicată sesizarea unor cetățeni, 
locatari ai blocului în care este am
plasată centrala termică și stația de 
hidrofoare ce deservesc cartierul de 
locuințe din str. Milcov, Ploiești. 
Conducerea Direcției de sistematiza
re, arhitectură și proiectare a cons
trucțiilor Ploiești ne răspunde, în
tre altele :

„Cetățenii se plîng, pe bună drep
tate, că din cauza zgomotului și a 
trepidațiilor utilajelor din subsol, li
niștea le este tulburată. Consta- 
tînd la fața locului situația și cer- 
cetînd documentația întocmită de 
D.S.A.P.C., ne-am dat seama că o 
mare parte din vină revine con
structorului, care nu a executat 
fundațiile conform detaliilor din 
proiect. Astfel, fundațiile pompelor 
nu au o izolație de plută și fac corp, 
comun cu restul clădirii. In acest 
fel, vibrațiile nu sînt atenuate ae 
fundații, ci sînt transmise la clă
dire.

In concluzie, considerăm că se
sizarea este justă și vă asigurăm 
că vom lua toate măsurile pentru 
a remedia situația și a nu mai da 
ocazie la altele".

„Mașina pleacă la ora 16,30"

răspunde că își însușește critica fă
cută în articolul amintit și a luat 
măsurile cuvenite.

în răspunsul trimis redacției, se 
arată că au fost convocate toate bi
rourile organizațiilor de bază unde 
s-au prelucrat instrucțiunile C.C. al 
P.M.R. cu privire la primirea în 
partid. Birourile organizațiilor de 
bază au primit sarcina să prelu
creze instrucțiunile în adunările de 
partid, lucru care s-a și făcut. După 
apariția articolului în ziar s-a con
vocat plenara comitetului de par
tid cu activul său și s-a discutat 
cazul petrecut.

„ Resursele locale pof fi 
mai judicios folosite"

i

I
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REPERTORIE

In legătură cu articolul cu titlul 
de mai sus, apărut în „Scînteia” din 
8 februarie a. c. cu privire la ne- 
respectarea normelor de primire în 
partid — cazul organizației de bază 
nr. 2 de la I.S.C.M.-Brazi, unde 
discutarea primirii unui tovarăș în 
rîndurile membrilor de partid și a 
altuia în rîndurile candidaților de 
partid s-a făcut în grabă — comi
tetul de partid al întreprinderii ne

ta articolul „Resursele locale pot 
fi mai judicios folosite”, publicat 
în „Scînteia” nr. 5.419, Combinatul 
de industrie locală „1 Mai“ — Satu 
Mare ne răspunde :

Colectivul nostru de muncă, sub 
conducerea organizației de partid, 
și-a propus să mărească volumul 
produselor destinate pieței și să 
creeze produse 
cerea cerințelor 
lației.

In continuare 
livrate peste plan însemnate canti
tăți de mașini de gătit, mobilă, cea
ră de parchet, cămăși, articole 'de 
menaj etc.

Cu toate rezultatele obținute, nu 
am reușit însă să facem față în mă
sură suficientă sarcinilor ce ne revin 
privind mărirea numărului de sor
timente de bunuri de consum.

După o analiză amănunțită a de
ficiențelor și lipsurilor semnalate în 
ziar, colectivul nostru de conducere 
își însușește critica urmînd ca pe 
viitor să se preocupe în permanență

nol pentru satisfa- 
crescînde ale popu-

se arată că au fost

U

CAUIAIE ARTISTICA

de fabricarea produselor cerute de 
populație.

In acest scop luăm următoarele 
măsuri : vom solicita secțiunii co
merciale regionale și I.C.R.M. infor
mări privind produsele cerute de 
populație, în vederea studierii posi
bilităților tehnice de fabricație pen
tru producerea lor ; comisia teh
nică a întreprinderii va face pro
puneri concrete pentru lărgirea sor
timentelor de consum în 1962 cu cel 
puțin 15 produse noi ; în toate 
consfătuirile de producție se vor 
prelucra sarcinile ce revin industriei" 
locale cu privire la folosirea resur
selor locale și fabricarea de pro
duse de larg consum cerute de 
populație. ,.

Colectivul întreprinderii noastre 
se angajează ca pe viitor să fie mai 
exigent în realizarea de produse noi 
de consum, de bună calitate, aspec
tuoase și la un preț de cost redus.

A G R O N A U
Mitologia greacă povestește ispră-
le vitejilor eroi argonauți care 

și-au durat o corabie mîndră, cu 
încrustații de stejar sacru, și s-au 
avîntat pe marea înspumată în cău
tarea linei 
—, potrivit 
ricirea.

Mileniile 
stă eroică poveste nu au împiedicat 
reeditarea ei în zilele noastre. In
spirați din fabuloasa călătorie a ar
gonauților, un grup de absolvenți 
de școală medie agricolă an devenit 
nu argonauți ci... agronauți, eroi 
cunoscuți astăzi în mai toată cetatea 
Romanului pentru faptele lor vi
tejești.

Îmbarcați pe corabie, spre locurile 
căutate, agronauții noștri, teșiți 
școală, au călătorit spre Uma
nul visat, sau mai bine-zis, re
partizat : era un loc unde toți 
se puteau simți cu picioarele pe 
pământ, folosind cunoștințele 
căpătate pe. băncile școlii. Pen
tru Gheorghe Neacșu era acolo 
gospodăria agricolă de stat Se- 
cueni, unde avea să lucreze o 
bucată de vreme. Pe Victor Chi- 
rică îl îmbia gospodăria agri
colă de stat Haiducești. Pe Vir
gil Voinea îl chemau colecti
viștii din același sat. Pe George 
Jeleni, pregătit pentru viticul
tură, îl căuța o gospodărie mare, 
cu vie. Și așa mai departe, fie
care dintre ei era necesar unde
va. Au început eroii noștri să 
muncească, să pună în practi
că cele învățate la școală. Nu
mai că, de cîte ori treceau 
pe lîngă agronavă li se strîngea 
inima și îi mistuia dorul unei noi că
lătorii. Ba, mai mult, începuse să li 
se pară că marea de Spice aurii nu 
e locul visat, că aurul holdelor nu-i 
la fel de bun ca lina de aur.

Și s-au repezit iarăși la vîsle.
* 4:

După multe peripeții și lungi ră
tăciri la voia întîmplării, agronau- 
tul de la provă vesti din nou pă
mînt. Corabia se apropia de ceta
tea Romanului.

— Să ne încercăm norocul aici, 
la Fabrica de țevi...

Agronava atinse țărmul. Săriră 
cu toții pe uscat.

La fabrica de țevi poposiseră — 
să-și „valorifice“ cunoștințele — și 
alți absolvenți de școală medie a- 
gricolă, înaintași ai lor. Fără multă 
vorbă, agronauții au fost angajați 
și ajutați să se „reprofileze“. Pe ar
gonauții antici îi ocroteau zeități 
atotputernice — Pallas Athena, 
Hera, Apollon-săgetătorul. Pe agro
nauții contemporani i-au ocrotit con
ducerea fabricii, serviciul muncă și 
salarii. Fiecare a fost repartizat după 
specialitate : agronomul Chirică a 
ancorat la serviciul desfacere, în ca
litate de merceolog principal. Intr- 
adevăr, cine să canalizeze cu mai 
multă competență țevile, dacă nu un

din

că, de cite ori treceau

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : CUZA VODĂ
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 16) ; SICI
LIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : CÎND ÎNFLORESC MIGDALII
— (orele 19,30). (Sala Studio) : CINTÄ 
PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : TAKE, IANKE ȘI CADIR — (orele 
16) ; AL PATRULEA — (orele 20). (Sala 
Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : CO
PIII SOARELUI — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO-

om care se pricepe la agricultură 7| 
Zootehnicianul Gheorghe Călugăru 
a fost încadrat la serviciul mecani
cului șef (probabil pentru inovații în 
domeniul tracțiunii animale la utl<> 
laje). Maistrului agricol VoineOf, . 
viticultorului Jeleru, specialistu
lui în construcții agricole Co- 
teanu și altor agronomi și ,zpo- 
tehnicieni li s-a încredințat sar
cina de a controla calitatea... agro* 
zoo-țevilor. , Tehnicianul agronom 
Neacșu a fost instalat cu surle și 
trîmbițe la serviciul contabilitate, 
unde se cer calcule multe. Or, el sa 
dovedise neîntrecut în a calcula, îrt 
dauna interesului general, ceea ce 
credea el că este interesul său per
sonal. Iar zootehnicianul Hurbă, 
după ce a fost desenator, tehnician 

constructor etc., și-a găsit, în 
sfîrșit, adevărata vocație la can
tina fabricii ; chifteluțe în sos 
marinat, tocăniță de vacă, cior- 
bă de burtă — toate provin din ® ' 
sectoml zootehnic, omul era in 
specialitatea lui ■ ''w

Și astfel, făcînd agronomie pe «c 
asfalt sau prin birouri, prințjif. 
cifre sau lingă tigaie, agronauți 
de la Fabrica de țevi din Roman, sæ 

“ - 1 w.
-w

■

Se spune că omul la greu se cu
noaște. Aceasta este adevărat și 
pentru un colectiv. Dacă, de pildă, 
vei porni cu Teatrul de stat din 
Brașov în deplasare în comuna Cră- 
ciunelu, raionul Mediaș, cu piesa 
„Nuntă mare" de Simon Magda, 
dacă, după mai bine de opt ore de 
drum cu autobuzul, îi vei vedea pe 
actori începînd să se îmbrace și să 
se machieze — fără să-și îngăduie ■ 
măcar o clipă de odihnă — și pre- 
zentînd spectacolul ca apoi, urmă
riți încă de aplauzele calde ale ță
ranilor, să plece imediat spre o altă 
comună, unde sînt așteptați în ace
eași zi; și dacă, după ce ai admirat 
jocul plin de sinceritate al interpre- 
ților, vei Sta de vorbă cu eiși-i vei 
auzi povestind cu entuziasm despre 
ecoul și eficiența muncii lor în spri
jinul transformării, socialiste a agri
culturii — atunci vei aprecia cel 
mai bine marile rezerve de pasiune 
și abnegație, de talent și dăruire 
artistică ale trupei brașovene.

Acest teatru, care-și desfășoară 
activitatea într-unul din centrele în
semnate ale țării, este activ în via
ța obștească. Cine nu-și aduce a- 
minte, printre „altele, de acel „Pro
ces al milimetrilor", spectacol năs
cut în urmă cu cîțiva ani pe baza 
cunoscutei inițiative a muncitorilor 
din localitate în lupta pentru eco
nomii î Realizările teatrului, se dato- 
resc în bună măsură îndrumării a- 
tente din partea organeloi locale de 
partid și de stat. Secțiunea de învă
țămînt și cultură a sfatului popular 
regional, dînd dovadă de un pildui
tor spirit de inițiativă, organizează 
periodic consfătuiri ale oamenilor 
de teatru din regiunea Brașov. Cea 
de-a doua consfătuire, care a avut 
loc în .toamna trecută, a pus în cen
trul atenției celor trei teatre din re
giune (Brașov, Sibiu, Sf. Gheorghe), 
lupta pentru ridicarea calității spec
tacolelor.

în cadrul consfătuirii a fost una
nim subliniată valoarea spectacolu
lui „Secunda 58" de Dorel Dorian 
(regia I. Simionescu) în contrast cu 
„Dacă vei fi întrebat" de același au
tor (regia Marius Oniceanu), pusă 
în scenă, după cum au arătat parti- 
cipanții, într-un mod schematic, ce
nușiu. Este vizibil că teatrul a

profitat 
cuprinse 
în criticile ce i s-au adus. Recenta 
premieră „Oameni și umbre" de Șt. 
Berciu marchează un pas înainte 
în activitatea regizorului M. Onicea
nu, iar „Flori vii", care se,;repetă 
în regia lui I. Simionescu, cu un 
decor frumos, inspirat, al Elenei Si- 
mirad-Munteanu, se anunță ca un 

'spectacol deosebit de interesant.
înnoirea repertoriului n-a mers 

însă în pas cu progresele pe planul
■»

de pe urma orientării 
atît în laudele, cît și

Pc liwrjjincii activității 
Tcatniliii de stat din Brașov

calității artistice. în primele 6-7 luni 
ale actualei stagiuni au fost pre
zentate numai trei premiere (dintre 
care una cu o piesă destinată sate
lor), urmînd ca în celelalte 3-4 luni 
să se aglomereze patru premiere. 
Va mai fi timp pentru pregătirea 
lor ? Rămîne de văzut. Oricum, în 
momentul .de față, în repertoriul săp- 
tămînal se'fdce simțită lipsa de va
rietate. în urma unor modificări a- 
duse în planul inițial de repertoriu, 
s-a ajuns să se prezinte simultan 
două lucrări foarte asemănătoare 
ca gen („Cine a ucis ?“ și „Oameni 
și umbre"). Toate acestea au dus la 
o oarecare scădere a numărului 
mediu de spectatori la sediu și 
chiar dacă această scădere este 
mică, ea trebuie să pună pe gînduri 
conducerea teatrului. Căci normal 
era ca media să crească 1

Rămînerea în urmă în ceea ce pri
vește îndeplinirea planurilor de re
pertoriu se manifestă, de altfel, și 
în alte teatre din țară (inclusiv din 
Capitală, unde Teatrul Național a 
avut pînă acum 5 premiere din 13 
planificate, pe ambele scene, Tea
trul „Lucia Sțurdza Bulandra" 4 din 
11 etc.), iar numărul nefiresc de 
mare al ' schimbărilor intervenite în 
aceste planuri arată că ele au fost 
întocmite superficial. Desele modifi
cări în repertoriu se datoreso cîte 
odată presiunilor neprincipiale din 
partea unor actori cave — gîndin-

du-se numai la rolul pe care l-ar 
avea de interpretat ei înșiși — insis
tă să se programeze o anumită pie
să, fără a ține seama dacă, în mo
mentul respectiv, colectivul are po
sibilitatea reală de a o pune în 
scenă. N-ar fi cazul, oare, ca 
Direcția Teatrelor să pretindă direc
țiilor de teatre și consiliilor artisti
ce mai mult simț de răspundere în 
această chestiune importantă î

★

Teatrul din Brașov dispune de ac
tori valoroși din generația veche, 
alături de care au venit, în ultimii 
ani, numeroase talente tinere, ab
solvenți ai Institutului de Teatru. 
Aici există grijă pentru promovarea 
tineretului, actorii tineri nu sînt lă- 
sați inactivi, iar unora li s-au încre
dințat roluri de prima mînă. îmbu
nătățirea repertoriului ar duce, to
tuși, la o mai deplină valorificare a 
forțelor actoricești. Există intenția de 
a se organiza o consfătuire regio
nală a tinerilor actori, cu participa
rea foștilor lor profesori de la in
stitut. Ar fi un prilej bun de a se

discuta,-printre altele, și despre ne
cesitatea unei discipline de muncă 
și de viață de la care unii tineri 
(puțini, din fericire) se abat în de
trimentul 
lent.

Făcînd 
părta de 
ră — care a determinat și eșecul a- 
proape total al spectacolului „Anii 
negri’ la ultima Decadă a drama
turgiei originale — regizorii, sceno
grafii și mulți dintre actorii teatru
lui din Brașov au înțeles că este 
necesară împrospătarea mijloacelor 
lor de expresie. în teatru există cău
tări, frămîntări creatoare, uneori în
cununate de succes, alteori aflate 
încă în stadiul dibuirilor. De exem
plu, montînd „Oameni și umbre", 
Marius Oniceanu a încercat o for
mulă mai dinamică a cadrului sce
nografic : el a plasat două din locu
rile acțiunii pe o platformă foarte 
înaltă, iar la „parter" a introdus, 
după necesitate, diferite alte ele
mente de decor, cu ajhtorul culisan- 
telor. Forma aleasă s-a dovedit însă 
nu întru-totul corespunzătoare con
ținutului și decorul a dezavan
tajat pe unii actori, împiedieîn- 
du-i să apară în prim plan. Năzuin
ța spre o factură teatrală modernă 
presupune folosirea unor mijloace

cultivării propriului lor ta-

eforturi pentru a se înde- 
maniera învechită, rutinie-

simple și expresive, menite să con
centreze întreaga atenție asupra jo
cului actoricesc, iar nu încărcarea 
scenei cu elemente inutile.

Mijloacele tehnice își au și ele, 
desigur, rolul lor ajutător și, printre 
ele, în teatrul contemporan, un 
de frunte revine luminilor. Se 
că la Brașov a fost construită 
anii democrației populare o 

o scenă amplă, 
excelente de joc. 
lumini a teatrului 
Problema se pune 
ceea ce se chea- 
specialitate, „orgă 
comparabilă, de- 

„clavecin”. E

Pn (Sala pentru tineret): MARELE FLU
VIU IȘI ADUNA APELE — (orele 20). 
(Sala pentru copii) : MUȘCHETARII MĂ
GĂRIEI SALE — (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : PRIETENA 
MEA PIX — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — (orele 
19,30).

TEATRUL 
VREAU SĂ 
le 20).

TEATRUL
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). ~ ~....................
CERT IN nr: _______ ____ ,

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT
16). (Sala Orfeu) : CEA MAI FRUMOASA 
STEA — (orele 16).

ANSAMBLUL DE CINTECE Șl DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL - (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA — (orele 20).

aveau impresia că-l apucaseră 
pe Zeuș de picior, că găsiseră cu 
adevărat lîna de aur.

★
Știința însă progresează me

reu și după cele mai recente 
descoperiri științifice se pare că 

specialiștii în agricultură ar tre
bui totuși să lucreze — e de 
necrezut pentru un agronaut, dar 
totuși așa e — în agricultură 1 
Oricît ar părea de ciudat, știin
ța a stabilit că un tinichigiu, bună
oară, e normal să lucreze ca tinichi
giu și nu să se facă moașă comu
nală, că mecanizatorii nu dau rezul
tate . bune ca educatoare de grădi
niță și că cei care au studiat agri
cultura ar trebui să se ocupe de 
sporirea producției de cereale, car
ne, ouă, lapte și altele asemenea. De 
altminteri, oricît s-ar mira coră- 
bierii noștri, cei care au urmat 
cursuri agricole au înțeles din lec
ții că agrotehnica nu-i o știință 
care să se ocupe cu creșterea și 
cultivarea țevilor, cu irigarea can
tinelor sau cu iarovizarea calculelor 
contabile ; ei au priceput că agri
cultura este ceva care se află la 
sate și că, în majoritatea cazurilor, 
specialistul în agricultură este ci
neva care se cuvine să se afle tot 
pe-acolo, la sate. Se pare că aceste 
știri au ajuns în cele din urmă pînă 
și la Fabrica de țevi din Roman, care 
a luat măsurile necesare, poftind res
pectuos pe agronauți să se întoarcă 
în agricultură, Agronauții, la rîndul 
lor, și-au înțeles greșeala și privesc 
acum în zare să-și aleagă în ma
rea cu spice de aur, printre atîtea 
locuri care-i așteaptă, pe acela unde 
ar fi mai nimerit să tragă.

Așadar, povestea noastră clasică 
are un final care mulțumește pe 
toată lumea, numai că... tare bine 
ar fi să nu mai întîlnim vreo ase- 
menea poveste, să nu fie nevoie de ■«»»:• 
circulare 
mul este 
domeniul 
gronauți, 
în povești. Căci cei de mai sus nu 
sînt singurii...

EM. MIhIiLESCU
N. MOCANU

'■/ïÿ
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ca să se afle că agrono- 
cineva care lucrează in 

agriculturii. Cit despre a- 
mai bine să rămînă doar

EVREIESC DE STAT : 
FIU NEVASTA TA (ore-

SATIRIC MUZICAL „C.
(Sala Victoriei 174) : CON- 

HAZLIU — (orele 20).
(orele

GALAȚI (coresp.
Femeile participă în 
la activitatea celor 
citit organizate pe 
culturale din satele 
giunii Galați. Aici
pe teme pedagogice, literare etc.

„Scînteii"). — 
număr mare 

4.500 cercuri de 
lingă căminele 
și comunele re- 
se fac expuneri

‘in

itn

loc 
știe 

în 
sa-

O scenă din spectacolul „Nuntă mare**. Interpretează actorii Boris 
Gavlițchi șl Virgll Fătu.

lă modernă, cu 
oferind condiții 
înzestrarea cu 
e însă deficitară, 
și în alte locuri, 
mă, în limbaj de 
de lumini", fiind 
seori, cel mult cu un 
una din greutățile de creștere, apă
rute pe fondul dezvoltării uriașe, în- 
tr-un timp extrem de scurt, a bazei 
materiale a mișcării noastre teatra
le. Credem însă că a venit timpul 
să înceapă rezolvarea ei, prin gri
ja organelor locale, a direcțiilor de 
teatre, a ministerului.

Teatrul din Brașov se află într-o 
fază de ascensiune și are nevoie de 
ajutorul competent al oamenilor de 
cultură, al organelor centrale și 
locale, al presei. în această ordi
ne de idei, ori de cîte ori vizitezi 
teatrele din regiuni constați din 
nou și din nou cît de stringent se 
impune ca secțiile de regie și tea- 
tiologie ale Institutului de teatru 
să-și reia activitatea. Numai teatre
le din regiunea Brașov au în sche
me cîteva locuri de regizori, neocu
pate. Cît despre specialiștii în tea
trologie, ei sînt așteptați și ne
cesari în secțiunile de învățămînt 
și cultură ale sfaturilor populare, 
la ziare, în secretariatele literare 
ale multor teatre, la școlile populare 
de artă.

SlMBATA, 17 MARTIE o Roza vintu- 
riior — orele 9.00 — I o Concert ghici
toare — orele 10,20 — I » Program de 
lieduri interpretat de cântăreți roinîni
— orele 12.45 — II s Din creația com
pozitorilor sovietici de muzică ușoară — 
orele 13.30 — II • Opera „La serva pa- 
drona“ ele Pergolesi — orele 14,00 — 1 
o Melodii populare romînești și ale mi
norităților naționale — orele 14,30 — II 
o Din comoara folclorului nostru — 
orele 15,10 — Ie Cîntă Paul Robeson
— orele 16,15 — II • Muzică ușoară ro- 
mînească — orele 17,15 — Ie Știința în 
slujba păcii — orele 17.50 — I o Program 
muzical pentru fruntașii în producție — 
orele 18.00 — I » Sonate pentru violon-

cel și piar, de Bach (în interpretarea 
iul Pablo Casals) — orele 18,05— n 
• Programe muzicale alcătuite de as
cultători — orele 19 CO - II « Tineri 
compozitori romîni de muzică ușoară 
orele 19,30 - II » Muzică de dans — 
orele 19 45 — I • Program pentru iubi
torii de romanțe — orele 20.40 — I « Mu
zică de dans interpretată de orchestra 
Günther Goolasch din R. D. Germană
— orele 20.49 — II a Melodii populare ■ 
romînești din Banat — orele 21.15 — II
o Album artistic — orele 21,30 — II “• 
o Muzică romînească ele cameră — orele — 
22,30 — n o Simfonia l-a de Șostakovlci
— orele 23,15 — I o Muzică de dans — 
orele 23 15 — 0.55 — II.

»1

æ
Legătura au publicul e scopul și 

totodată barometrul' activității tea
trului. Colectivul brașovean trebuie 
să-și întărească legăturile cu res
ponsabilii culturali și cu iubitorii de 
teatru din marile uzine, să sporeas
că numărul deplasărilor în între
prinderi (care anul acesta a scăzut 
fără temei). Condiția principală a 
eficienței muncii teatrului, a răsu
netului ei în mase, o consti
tuie îmbunătățirea repertoriului și 
ridicarea continuă a calității artisti
ce a spectacolelor.

ANDREI BÄLEANU

GARDIANUL : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30), Magheru (10 ; 12; 
14,15 ; 16.30 ; 18,45 ; 21), București (9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). TOT AURUL 
DIN LUME : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 
19 ; 21), I. C. Frimu (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21). înfrățirea între popoare (10,30 ; 
15; 17: 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). PROCESUL MAIMUȚELOR : ru
lează la cinematografele Republica 
(8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16,15 ; 19 ; 21,30),
Elena Pavel (10 ; 12,30 ;...................
Olga Bande (14,30 ; ±u,-»u ,
DRUM BUN AUTOBUZULE : 
serii (15; 17; 19; 21), Alex. 
11,45; 13,30; 15,15 " " "
(10; 12; 15; 17;
AMINTIRI : Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), 23 August (10; 12,10; 14,30; 16,45; 
19; 21,05). B. Delavrancea (16; 18; 20). 
LANTERNA FERMECATA : V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21). CĂLĂTORIE PESTE 
TREI MĂRI — cinemascop ambele 
serii) : Lumina (9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 
20,15). ROSITA : Flacăra (15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
CASA IN CARE LOCUIESC : Maxim 
Gorki (10; 12,05; 14,10; 16,15; 18,25; 20,35). 
NOPȚI ALBE : Central (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). PROFESORUL MAMLOCK : 
'Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). FIDEL 
CASTRO AL CUBEI — FOTBAL PE 
GLOB 1961 — OMUL, STAPIN AL NOR
DULUI — Timpuri Noi (9; 10,45; 12,30 ; 
14,15; 16; 17,45; 19,30; 21,15). FRUMOASA 
LURETTE : 13 Septembrie (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), 30 Decembrie (15; 17; 
19; 21). CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii 1 Mal (10,30; 14; 17,15; 20,30). CER 
SENIN : Tineretului (16; 18,15; 20,30). CO
PILUL TRUPEI: Cultural (16; 18,15; 20,15). 
DIN NOU SPRE STELE șl NANA : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10,10 pînă la orele 20,50). PACE NOULUI 
VENIT : 8 Martie (15; 17,05; 19,10; 21,15). 
POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 16 
Februarie (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Grivița (15; 17; 19; 21). PERLE 
NEGRE : V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
G. Bacovla (15; 17; 19; 21). RĂZBOI ȘI 
PACE — ambele serii: Unirea (16; 19,30). 
EL HAKIM : T. Vladimlrescu (11; 15; 17; 
19; 21). CURSA DE 100 KILOMETRI :

PROCESUL MAIMUȚELOR : la ' ' - - -
ii ; 1 : 16,15 ;

; 15,45 ; 18,15 ; 21), 
Bancic (14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,10).

: Drumul 
Sahia (10;' 

17; 18,45; 20,30), Miorița 
19; 21). STRĂZILE AU

v \ r - ----- ,---- , —
Delavrancea (16; 18; 20).

Munca (15; 17; 19; 21), Moșilor (15; 17; 
19; 21). TOM DEGEȚELUL : Popular 
(10,39; 15: 17,05; 19,10; 21,15). FII FERI
CITA, ANI ! : Arta (16; 18,15; 20,30). SEN
TINȚA : Donca Slmo (15; " "
CAIDUL : M. Emlnescu (14,30 
21). CETATEA HURRAMZAMlN : 
Pintllle (16; 18,45; 20,30), Volga (10,30, ... 
17; 19; 21). INSULA : C-tin David (15.3' 
18; 20,30). --------------- -- ----- --
Floreasca ... ... „______
GHEAȚA rulează la cinematograful N, 
Bălcescu "" '— ----- —  -----
PENTRU 
ceafărul (15; 17; 19; 21). ÎNTlLNIRE PE 
CABLU : Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pen
tru pionieri și școlari. 19,40 — In fața 
hărții. 19,50 — Filmul artistic „IN NOAP
TEA SPRE 13“ — o producție a studiou
rilor bulgare. 21,30 — DIN CINTECELE 
ȘI DANSURILE POPOARELOR. Inter
pretează o formație instrumentală con
dusă de Ion Lăzărescu.- Soliști : Maria 
Lazăr, Nora Popescu, Marina Voică, Ma
ria Asatl, Svetlana Petrescu, Gabriel 
Gheorghiu, Ion Bogza, Eugen Gall, Pulu 
Frățllă. Ișl dă concursul o formație de 
dansuri din Ansamblul U.T.M. In ’ în
cheiere :

17; 19; 21).
• 16,45; 19;

UdVlU ^□,3'Sj 
DRAGOSTEA LUI ALIOȘAS- 
(16; 18; 20). OAMENI PE

" ’ _______ ii.
(16; 18,15; 20,30)» NU E LOC 
ANIMALE SĂLBATICE : Lu

ultimele știri.

um va «
j’vremeat n 1 •

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 șl 20 martie : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Precipitații vor că
dea In estul țării șl local fn celelalte 
regiuni, la Începutul intervalului. Vînt 
slab pjnă la potrivit din vest si nord- 
vest. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor a cuprinse Intre 0 și 
nus 10 grade, local mal coborîte, 
maximele între 0 șl plus 10 grade.

mi- 
iar

I
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COLECTIVIZATE

(comuna Crăciuneștl, raionul Tg. Mureș),Așa arată astăzi ulițele satului colectivizat

întreaga noastră atenție consolidării

Și colectivistul Theil David din G.A.C. Șona trăiește 
© viață îmbelșugată și tericită. Iată-1 acasă la el îm
preună cu familia.

( 
(
(valoare de 42.000.000 lei.
( ® în prezent, în regiunea Mu- )
‘f reș-Autonoină Maghiară funcțio- ) 
f nează la sate 533 cămine cuitu 
( ( 
( 
I 
(
I 
i

! f f (1 
[

de oi prin folosirea ber- 
rasele cu lină fină și

Condiții minunate 
pentru creșterea animalelor

ANTAL MIKLÔS 
președintele G.A.C. din Vrabia

noastră dispune de

altele, 
de 
de 
an

Pentru anul acesta am 
realizăm o producție

un 
pii- 

gospodăriile 
ce

Cu cîțiva ani in 
urmă un grup de ță
rani romîni, maghiari, 
germani din salul nos
tru, Agrișteu, în frunte 
cu comuniștii, au> for
mat o gospodărie co
lectivă. Muncind uni(i, 
cot la cot, în brigăzi 
și echipe, colectiviștii 
au ob(inut recolte spo
rite, au dezvoltat cre
șterea animalelor și 
alte ramuri care le-au 
adus venituri tot mai 
mari. In mintea tutu
ror oamenilor din sat 
a început să fie lim
pede un lucru simplu, 
dar grăitor : munca în- 
irălîtă în gospodăria 
colectivă este calea 
spre belșug pentru fie
care dintre ei. Și tot

economico-organizatorică a tuturor 
gospodăriilor colective.

Una din cele mai importante sar
cini, căreia îi acordăm toată aten
ția, o constituie ; dezvoltarea crește
rii animalelor, pentru care în - re
giunea noastră sînt mari posibili
tăți. Pentru a se asigura sporirea 
continuă a numărului de animale 
proprietate obștească, în planurile 
de producție ale gospodăriilor co
lective s-a prevăzut să se cumpere 
vaci, vițele și oi din surplusul 
membrilor colectiviști și să se 
crească animalele tinere din prăsi- 
la gospodăriilor colective atît pen
tru reproducție, cît și pentru în- 
grășare.

în dezvoltarea sectorului zooteh
nic ne vom preocupa îndeaproape 
de îmbunătățirea raselor de anima
le în vederea sporirii producției de 
carne și lapte. încă în anii 1963— 
1964 se va ajunge ca în gospodăriile 
agricole colective să predomine oile 
cu lînă fină și semifină. în acest 
scop s-a trecut deja la ameliora
rea raselor 
becilor din 
semifină.

Regiunea 
mari suprafețe de pășuni și finețe. 
Pe bună dreptate am fost criticați 
la Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști că pînă în prezent a- 
ceastă importantă bogăție naturală 
n-a fost valorificată în suficientă 
măsură. Spre a spori substanțial 
productivitatea celor 380.000 hecta
re pășuni și finețe vom antrena,

GHEORGHE DUMA ALEXANDRU CSALÔKA
președintei^ G.A.C. din .Sițuliq brigadier de cîmp Ja Mitreștl
\
t

raio- 
cu 

în ce privește 
colectivizării 

putea în- 
mare am- 
pășunilor 
ne stă la 

șeptelului.

acum constituie abia 
de aici înainte? In 

ajutăm toate
posibilitățile ce le au 
de animale proprietate

țifici să rezolve într-un timp scurt 
problema creării unor soiuri cte 
cartofi cu o productivitate ridicată, 
deoarece în regiune se cultivă încă 
soiurile locale, care și-au pierdut 
din calități și nu dau producțiile 
scontate.

La noi în regiune sînt condiții 
prielnice pentru o mai mare dez
voltare a sectorului pomi-viticol. 
Circa 20.000 hectare de terenuri de
gradate și erodate le vom pune 
treptat în valoare începînd cu 
acest an.

în prezent, în medie pe regiune 
o gospodărie colectivă are numai 
781 hectare teren. Aceasta este o 
suprafață destul de mică pentru 
folosirea mai rațională a pămân
tului, a mijloacelor și forțelor de 
muncă și a cadrelor de specialiști. 
Vom îndruma gospodăriile colecti
ve mici să se unească în unități 
mari, puternice.

Acestea sînt în linii generale, di
recțiile principale ale dezvoltării 
agriculturii regiunii noastre în 
urma încheierii colectivizării.

Comitetul regional de partid, toți 
oamenii muncii din regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară mulțumesc 
din inimă conducerii partidului 
pentru prețioasele indicații și spri
jinul acordat în dezvoltarea econo
mică a regiunii și se angajează să 
muncească cu și mai mult elan 
pentru traducerea în viață a poli
ticii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialismului, pentru 
înflorirea patriei dragi — Republica 
Populară Romînă.

mai mulfi li s-au ală
turat colectiviștilor.

Acum tot satul for
mează o familie u- 
nită de romîni, ma
ghiari și germani — 
familia colectiviștilor. 
Și simțim o mare bucu
rie văzînd că oamenii 
trăiesc și muncesc în
frățiți. Cea mai însem
nată preocupare a 
noastră, a tuturor, este 
întărirea continuă a 
gospodăriei colective, 
căci ea ește izvo
rul vieții noastre noi. 
După ce toți țăranii 
au intrat în gospodă
rie ne-am reorganizat 
munca, alcătuind trei 
brigăzi. Am transpor
tat 70 vagoane gunoi 
de grajd pe terenurile

;

Așa cum spunea tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, regiunea 
noastră este una din regiunile cu mari posibilități de 
creștere a animalelor. Aprecierea aceasta se potri
vește foarte bine și raipnului nostru, Odorhei. La noi 
creșterea animalelor este o ramură principală de 
producție datorită faptului că avem suprafețe întinse 
de pășuni și finețe naturale, condiții pedoclimatice 
favorabile cultivării trifolienelor, sfeclei de zahăr etc., 
care permit asigurarea unei puternice baze furajere. 
De asemenea, țăranii noștri au căpătat o bună expe
riență în creșterea animalelor. Dar numai acum, în 
condițiile colectivizării agriculturii, toate acestea pot 
fi folosite din plin.

Vreau să arăt aici ce am făcut noi pînă acum și 
ce avem de gînd să facem în viitor pentru dezvol
tarea creșterii animalelor.

Prevederile planului pe anul 1961 pe “raion privind 
creșterea animalelor au fost îndeplinite în proporție 
de 100,9 la sută la bovine, de 118 la sută la ovine și 
de 124 la sută la porcine. Acum avem multe gospo
dării colective care dețin la suta de hectare peste 50 
bovine și 90 ovine. Paralel cu creșterea animalelor s-a 
îmbunătățit și calitatea și productivitatea lor. In gos
podăriile colective din Rugănești, Rareș și 
unde șe aplică metodele zootehnice înaintate 
exemplu, furajarea pe grupe — producția anuală 
lapte pe cap de vacă furajată a crescut într-un 
cu aproape 500 de litri.

Realizările de pînă 
început. Ce vom face 
mul rînd trebuie să 
colective să folosească 
pentru mărirea numărului_ ________ I_._r______
obștească. Potrivit unor calcule preliminare, pînă în 
anul 1965 numărul de bovine proprietate obștească a 
gospodăriilor colective trebuie să crească cu 15.600, 
iar al ovinelor cu 30.000. Firește, o mare parte din 
animale trebuie procurate încă în acest an. Sfatul 
popular raional va îndruma gospodăriile colective să 
folosească creditele acordate de stat și fonduri pro
prii pentru a-și procura animalele prevăzute în plan, 
să rețină animalele tinere din prăsila proprie pentru

IOSIF GERÉB 
președintele G.A.C. „înfrățirea“ 

din Sînpaul

producția pășunilor
Aș vrea să vorbesc pe scurt despre 

preocuparea noastră pentru asigurarea 
bazei furajere. Și trebuie să arăt că în 
această privință am avut unele greu
tăți. Ani de-a rîndul, cele peste 1100 
ha.- de pășuni de care dispune comuna 
noastră, nu asigurau iarba suficientă 
pentru animale. Dacă am fi stat cu 
mîinile în sîn, nu am fi putut spori nu
mărul de animale și nici producția 
la cele pe care le aveam.

La îndemnul specialiștilor, consiliul 
de conducere al gospodăriei colective 
a pus .în fața tuturor colectiviștilor pro
blema îmbunătățirii ' pășunilor, ca o 
condiție hotărîioare pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Adunarea gene
rală a hotărîț ca fiècare colectivist să 
lucreze cîte 3 zile la curățatul pășuni
lor. Totodată, consiliul de conducere a 
organizat o echipă din 30 colectiviști, 
care să se ocupe permanent de execu
tarea unor lucrări de ameliorare sub 
îndrumarea specialiștilor. Am reușit 
astfel să îmbunătățim în mare măsură 
pășunile situate la Pff Îul-Minei, Dealul- 
Bolovănos și Anghelica, prin curățarea 
lor de ienuper și alte fufe, cioate, pie
tre etc. Unele porțiuni au fost grăpate 
și supraînsămînțate cu semințe de ier
buri valoroase. S-au făcut și lucrări de 
îngrășare a unor parcele slab produc
tive, împrășliindu-se cîte 2 tone băle
gar de grajd pentru fiecare vită nou 
ieșită la pășunaf și prin fîrlire. Pe o 
suprafață de circa 100 ha. s-au îm
prăștiat îngrășăminte azotoase. în urma 
acestor lucrări producția s-a ridicat de 
la 3000 kg. la 10—12.000 kg. masă 
verde la hectar. In cursul anului trecut, 
cele peste 500 vaci cu lapte, 300 ti
neret bovin și peste 1000 de oi, pro
prietate obștească și a membrilor gos
podăriei, au avut iarbă deajuns.

Am întîlnit și în alte sate din 
nul nostru o situație asemănătoare 
cea care a fost la noi 
pășunile. Acum, în urma 
agriculturii raionului, se vor 
treprinde acțiuni comune de 
ploare pentru îmbunătățirea 
— mare bogăție naturală ce 
îndemînă pentru creșterea

GALL IGNAC 
președintele G.A.C. din Sintimbru, 

raionul Ciuc

— E mai practic și mai ușor să speli rufele cu ma
șina — spune colectivista Rozalia Graur din satul 
Curteni.

Numeroși colectiviști locuiesc acum în case frumoa
se, nou construite, și-au cumpărat mobilă, aparate de 
radio, mașini de cusut, aragaz etc. (Instantaneu în 
casa colectivistului Avram Roșu din G.A.C. Bâlcaciu).

G.A.C. din Ä- 
cățari crește mul
te animale șl mal 
ales vaci cu lap
te. Prlntr-o bună 
hrănlre șl îngriji
re se* obține o 
producție medie 
zilnică de 20 
litri de lapte de 
la flecare vacă.

hectare am obținut o producție de 
3.600 kg porumb boabe la hectar în 
teren neirigat. Pentru anul acesta 
noi ne-am propus ca de pe supra
fața de 50 ha cultivate cu porumb 
să obținem în teren neirigat o pro
ducție de 5000 kg. porumb boabe la 
hectar.

îndată ce timpul ne va permite, 
terenul va fi grăpat și cu 5 zile 
înainte de semănat îl vom lucra cu 
discul. Vom administra de aseme
nea 200 kg superfosfat și 60 kg azo
tat de amoniu la fiecare hectar.

Toate lucrările de îngrijire a cul
turilor de grîu și porumb le vom 
executa la vreme și în bune con
diții. Astfel, afară de recolte bogate 
de cartofi, sfeclă furajeră și trifoi 
etc. culturi specifice regiunii noa
stre, vom obține recolte bune și ld 
cereale.

GRÎGORE BOBLETEC 
inginer agronom 

la G.A.C. din comuna Nazna

masele largi de colectiviști pentru 
a efectua încă din acest an lucrări 
de ameliorare pe suprafețe întinse 
— curățire și defrișare de arborete, 
desecarea fînețelor cu excedent de 
umiditate, aplicarea de îngrășă
minte naturale și chimice, precum 
și de amendamente calcaroase, su- 
praînsămînțări etc. în același timp 
vom acorda o atenție sporită ridi
cării producției la hectar la cultu
rile de porumb siloz și extinderii 
suprafețelor cultivate cu sfeclă de 
zahăr pentru furaj, cultură care în 
regiune dă producții mai'i la hec
tar. O rezervă de sporire a pro
ducției de furaje o prezintă în re
giunea noastră cultivarea în cultu
ră dublă a guliilor furajere.

în raioanele de șes, producătoare 
de cereale, s-au luat măsuri pentru 
introducerea în cultura mare a 
soiurilor de grîu de înaltă produc
tivitate ; se va însămînța pe supra
fețe mari porumb dublii hibrid, iar 
pentru producția de 5.000 kg po
rumb boabe la hectar, în cultură 
neirigată, au fost pregătite din 
toamnă 6.000 de hectare.

în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară există o veche tradiție și 
o bogată experiență în cultivarea 
sfeclei de zahăr și a cartofilor, mai 
ales în raioanele Ciuc și Gheor- 
ghieni. în urma colectivizării agri
culturii s-au creat condiții ca su
prafețele destinate acestor culturi 
să fie mai bine lucrate, să se aplice 
pe scară mai largă metodele agro
tehnice înaintate în vederea spori
rii producției la hectar.
L £ste necesar ca cercetătorii știin*

de pe care am obținut anul trecut o pro
ducție medie de 4.600 kg. struguri la ha. 
Livezi avem însă pe o suprafață foarte 
mică. Or, în unele livezi se ob
țin ' cîte 100—120 kg de mere de 
la un pom. Înseamnă că de pe terenu
rile care acum nu ne dau mai nimic, pu
tem să realizăm, peste cîtiva ani, venituri 
însemnate. Ce avem de gînd să facem ? 
Mai întîi vreau să arăt că anul trecut am 
plantat cu viță de vie 10 ha. de teren 
slab productiv. în acest an, po suprafața 
de 42 ha. terenuri degradate plantăm 
3.000 meri, 1.500 peri, 240 caiși, 580 ci
reși, 200 vișini, 120 nuci etc. din speciile 
cele mai valoroase. Un calcul sumar fă- 
cut. în gospodărie arată că în urma va
lorificării a 42 ha plantate cu pomi fruc
tiferi, în primul an de rod vom obține 
un venit de 80.000—100.000-lei.

După ce am identificat terenurile pen
tru plantări în hotarele cărora le spunem 
.,Finețe" și „Stupini", am trecut la piche
tarea lor, le-am curățat de mărăcini și 
tufărișuri, am săpat gropile, am transpor
tat gunoiul de grajd pentru sădire și cînd 
timpul va deveni prielnic vom trece ime
diat Ia plantarea puieților.

Colectiviștii noștri vor folosi toate po
sibilitățile de sporire a producției pe 
care le-au cîștigat unindu-se în gospodă
ria colectivă, știind bine că aceasta le 
va aduce venituri tot mai mari.

IOAN LOGHIN 
vicepreședinte al G.A.C. „1 Mai“ 

din satul Veseuș, raionul Tîrnăveni

îngrijim de sporirea recoltei de cereale
Ca și alte gospodării colective din 

raionul Tg. Mureș, gospodăria co
lectivă din satul Nazna, unde sînt 
inginer agronom, are puțin teren a- 
rabil. Dar prin aplicarea îngrășă
mintelor naturale și chimice, prin 
folosirea semințelor de mare pro
ductivitate și executarea tuturor lu
crărilor la un înalt nivel agrotehnic 
se pot obține recolte bogate de ce
reale atît pentru nevoile colectiviș
tilor șl creșterea animalelor, cît și 
pentru valorificare. Anul trecut, de 
exemplu, gospodăria noastră a ob
ținut o producție de 2.550 kg grîu 
la hectar, 
planificat să 
medie pe 30 ha de cîte 3.000 kg la 
ha. In acest scop am semănat grîul 
după plante bune premergătoare 
și am folosit sămînță din soiuri de 
mare productivitate.

Șl la porumb obținem recolte bo
gate, AuuJ trecut pe un lot de 48

MARIA
crescătoare de păsări de la G.A.C. 

din Balda

destinate pentru cultu
rile prășitoare. O parte 
din colectiviști s-au 
apucat să pregătească 
araci pentru vie, 
alții vîntură sămînfa.

Cu inimile pline de 
mîndrie mulțumim par
tidului pentru că ne-a 
arătat calea spre bel
șug și fericire și vom 
munci uniți pentru a 
ne face gospodăria co
lectivă cît mai puter
nică și bogată.

VASILE VICIU 
membru al consiliului 

de conducere 
EMERIC BARABAS 
brigadier de cîmp 

MARIA SCHNEIDER 
îngrijitoare de păsări 
de la G.A.C. „1 Mai”, 

satul Agrișteu,

PANȚEL

Cafre șa fapt©
I —X—x—x- x—
f • în perioada 1957—1961]
( gospodăriile agricole Colective j 
{• din regiunea Mureș-Autonomă ] 
(Maghiară au primit din partea] 
(statului credite în valoare dej 
[ peste 74.170.000 lei.
[ o în satele regiunii, s-au con-] 
f struit în ultimii 3 ani 77 de școli ] 
( și 3 internate pentru elevi.
[ © Gospodăriile colective din J
I regiune au vîndut statului anul ] 
( trecut aproape 130.000 hl de j 
j lapte și aproape 200 tone caș.,] 
fDln vînzarea animalelor și a pro-] 
( duselor animaliere pe bază de i 
[ contract, gospodăriile colective J 
ț au realizat venituri bănești în 
(valoare de 42.000.000 lei.
.' ® In prezent, în regiunea Mu- )
! reș-Autonoină Maghiară funcțio- i L___ a •»___ A_ --_ 3_ ___1I’j-
( rale. )

® In regiune există 435 biblio- ! 
teci sătești și comunale cu ] 
993.000 de cărți. Cei aproape j 
200.000 cititori au împrumutat; 
de la biblioteci un mare număr ] 
de cărți. j

a Prin cooperativele dc con- ] 
sum în anul 1961 s-au desfăcut J 
la sate mărfuri în valoare de { 
762.383.000 Ici, cu 71.758.000 lei j 
mai mult decît în 1960.

« în gospodăriile colective J 
f s au construit anul trecut 179 j 
j grajduri pentru animale mari, ] 
I 75 maternități, 85 magazii și pă- J 
ț tide de porumb etc. Anul acesta { 
( se vor ridica încă 993 construe- ] 
( ții, din care : 233 grajduri, 197 1 
( maternități și îngrășătorii de ] 
[porci, 179 magazii și pătule șij 
( 281 alte construcții.
( ® Multe gospodării colective J
( din regiune ob- J
[ țin producții j 
ț medii de lap- J
( te care depă-1
șese 2.290 li- 1 T

ftri de la fieca-J ’ ț F J
( re vacă furaja- [ 4 I &
tă. De pildă, H Ä

ț G.A.C. Mitreștil ! <■ Ä
(a obținut anul]
j trecut 2.800 li- ] ®L» sg
ftri de lapte dej 
lia fiecare vacă]
f furajată, G.A.C. 1 JO®® M 
f Iemut — 2439[litri, G.A.C. J
(Vrabia — 2409] Âg - . “ -
(litri. j

Totul e gata pentru a ieși la cîmp
Experiența anilor trecuți ne-a arătat că executînd 

la timpul optim și în bune condiții lucrările de pri
măvară obținem recolte bogate.

Pentru primăvara aceasta am organizat mai • bine 
brigăzile și echipele, iar cu ajutorul specialiștilor de 
la sfatul popular raional am făcut o repartizare mai 
bună a terenurilor destinate diferitelor culturi.

La noi timpul încă nu e prielnic pentru semănat, 
dar de îndată ce va fi, vom ieși cu toate forțele la 
semănat. Mă bizui, cînd spun aceasta, pe faptul că 
de pe acum avem totul pregătit. In timpul iernii am 
reparat și pregătit toate mașinile și uneltele de care 
dispune gospodăria. în acest an, pe lîngă mijloacele 
mecanizate ale S.M.T.-ului, vom folosi și toate atela
jele noastre în campania de primăvară. Astfel vom 
putea să însămînțăm culturile din epoca I-a în cel 
mult 3-4 zile. Dé asemenea și culturile din epoca a 
Il-a le vom însămînța în scurt timp.

Ne vom strădui să nu pierdem nici o oră bună de 
lucru, pentru ca toate culturile să fie semănate așa 
cum scrie la carte.

creștere. O mare atenție se acordă ameliorării rase
lor de animale. In gcest scop, specialiștii din raion 
îndrumă și ajută la fața locului pe colectiviști să 
aplice selecția, să hrănească și' să îngrijească în 
cele mai bune condiții animalele tinere. Pentru ame
liorarea rasei de oi, anul trecut s-au repartizat gospo
dăriilor colective 300 berbeci din rase cu lînă semi
fină pentru încrucișări, iar în acest an gospodăriile 
colective vor primi peste 1.000 de berbeci. Numărul 
stațiilor de montă îl vom mări pînă la sfîrșitul aces
tui an de la 30, cîte există în prezent, la 40.
■ Și mai este o problemă care ne preocupă : spo
rirea producției de furaje. Ce am făcut în acest sens ? 
Pînă acum am organizat cîteva acțiuni comune ale 
mai multor gospodării colective pentru îmbunătățirea 
pășunilor în jurul localităților Zetea, Vărșag, Brădești 
și altele. Aceste lucrări au dat unele rezultate. Acum 
însă putem și trebuie să organizăm acțiuni și mai 
mari. Vom mobiliza colectiviștii să efectueze lucrări 
de curățire de arborete, pietre, cioate, a întregii su
prafețe de pășuni, să supraînsămînțeze cu ierburi va
loroase peste 1.800 ha pășuni slab productive, să în- 
grașe circa 6.000 hectare cu gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice. Astfel se vor putea asigura, pentru 
fiecare vită mare, cîte 4.200 kg masă verde. In viitorii 
ani prin lucrări de suprafață și radicale, efectuate pe 
pășuni, se va putea asigura hrană ieftină și de bună 
calitate pentru mai mult de 100.000 vite mari.

Un ajutor efectiv va da sfatul popular raional și în. 
ce privește executarea construcțiilor în gospodăriile 
colective. A fost alcătuită o comisie de specialiști 
care ajută la buna lor amplasare, la descoperirea 
materialelor locale de construcții, la aprovizionarea 
cu cărămizi, țiglă, var, lemn etc.

Sîntem hotărîți să dăm viață tuturor planurilor 
noastre privind creșterea animalelor. Aceasta va con
tribui la aprovizionarea cu produse animale a ora
șelor și va aduce venituri' tot mai mari gospodăriilor 
colective și colectiviștilor.

L. SAVUI
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular raiorfal Odorhei

și dezvoltării gospodăriilor colective
(Urmare din pag. i-a)
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© De la tubul electronic la tranzistor © Miniaturizarea și microminiaturizarea 
aparatelor © Apariția electronicii moleculare

FOTBAL Mai multă exigență
Cumpărătorul unul aparat de ra- 

Bio se Interesează în primul rînd 
eă afle cîte lămpi sau cîte tranzis- 
toare are aparatul. Fiecare lampă 
(mai corect — tub electronic) și 
tranzistor, împreună cu numeroa
sele rezistențe, bobine, condensa
toare electrice conectate formează 
de obicei un etaj de amplificare al 
aparatului. In general, cu cît sînt 
mai multe asemenea subansamble, 
aparatul va fi mai sensibil și mai 
puternic. Piesele din fiecare etaj, 
precum și etajele sînt legate între 
ele printr-o rețea de fire metalice 
«udate la punctele de contact.

In ultimii ani, în locul tuburilor 
electronice au început să fie folo
site tof mai mult dispozitive bazate 
pe semiconductor!, din care fac 
parte și tranzistoarele. Acestea au 
o viață mult mai lungă, consumă 
mai puțină energie electrică, reaii- 
zînd aceleași performanțe ca și tu
burile electronice. Extinderea folo
sirii tranzlstoarelor a fost însoțită 
de reducerea dimensiunilor apara
telor electronice, de miniaturizarea 
lor. S-au creat astfel aparate cu per
formanțe destul de bune care au 
mărimea unei lanterne de buzunar. 
Paralel, au fost micșorate și cele
lalte piese — rezistențele, conden
satoarele, bobinele, transformatoa
rele. Astfel, sateliții artificiali, ra
chetele și navele cosmice au putut 
fi înzestrate cu aparataj electronic 
de mare eficiență, avînd în același 
timp dimensiuni destul de reduse.

Se știe îndeobște că electronii 
sînt particule elementare cu sarcină 
electrică negativă, care se rotesc in 
jurul nucleelor atomilor și există 
deci în orice corp. Cînd un corp 
solid este supus la o încălzire du- 
ternică, o parte din electroni îl pă
răsesc. Astfel, din filamentul incan
descent al unui bec electric, ca și 
din cel al unui tub electronic plea
că un mare număr de electroni. In- 
trucît electronii eliberați din fila
mentul încălzit au sarcină electrică 
negativă, ei sînt atrași de electro
dul pozrtiv al tubului. In aer liber 
electronii nu ar ajunge decît foar
te greu la electrodul opus deoarece 
ar întîlni în drumul lor nume
roase molecule de aer mult mai 
voluminoase și mai grele decît ei. 
In spațiul vidat însă acest obstacol 
dispare. Pe acest principiu se ba
zează tubul electronic cel mai sim- 

v»x.

piu — dioda. La celelalte tuburi 
electronice trioda (cu drei electrozi), 
pentoda (cu cinci electrozi) electro
zilor metalici suplimentari le revine 
rolul de a controla circulația elec
tronilor prin tub și, prin aceasta, de 
a realiza performanțele necesare. 
Tuburile electronice sînt însă ele
mente destul de voluminoase și de 
complicate.

După patruzeci de ani de la a- 
pariția tubului electronic s-a con
statat că electronii pot realiza ace-

leașî performanțe nu numai în vid, 
ci și în corpuri solide — anume, în 
materialele semiconductoare. In teh
nologia acestor materiale se în
cearcă întîi obținerea unor cristale 
extrem de pure, bunăoară, de ger- 
maniu sau de siliciu. Apoi se reali
zează impuriticarea lor controlată 
fie cu indiu, fie cu antimoniu care 
conferă materialului semiconductor 
proprietăți electrice diferite.

Dacă într-o plăcuță de germaniu 
sau de siliciu se introduc într-o 
parte impurități de indiu iar în 
cealaltă impurități de antimoniu se 
va constata că, din punct de ve
dere electric, ea se comportă exact 
sau aproape exact ca o diodă cu 
vid. Structura acelei plăcuțe asigură 
electronilor asemenea condiții de 
mișcare prin ea, încinse obțin per
formanțele diodei cu' vid. De fila
ment nu mai este nevoie, deoarece 
se utilizează chiar electronii mate
rialului semiconductor impurificat 
în felul arătat. Consumul de ener
gie electrică se reduce întrucît, 
odată cu dispariția filamentului, nu 
mai este necesară încălzirea aces
tuia. întreaga plăcuță semiconduc
toare cu însușiri atît de însemnate 
nu este mai mare decît o pastilă.

Dacă într-o plăcuță de germaniu
<>•0

Despie an gme
Prin angină se înțelege o infla- 

mație a fundului gîtului. Ea poate fi 
provocată de numetoși și variați 
microbi. Angina este deci o boală 
infecțioasă. Dacă infecția cuprinde 
numai amigdalele, afecțiunea capătă 
numele de amigdalită. Dacă infec
ția se întinde în tot fundul gîtului, 
avem de-a face cu o angină. 
Orice persoană se poate îmbolnăvi 
de angină și există unii "* 
cial copiii — care 
se îmbolnăvesc de .illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 
mai multe ori,
chiar în același $ f A T U L MEDICULUIan. Bolnavii de 1 * *• • ** w
angină pot infecta_______________________________
ușor pe cei din ''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIllllllllllilIN  
jur, răspîndind în 
atmosfera înconjurătoare, prin vor
bă, tuse ori strănut, zeci de mii de 
picături infectate, ca o adevărată 
-ploaie fină. în colectivități, mai ales 
în cele de copii, dar și în fami
lii, anginele se pot propaga ușor. 
De aceea, o primă regulă este de a 
reține în casă, separat de ceilalți, 
orice bolnav de angină, și a nu tri
mite în colectivitate un copil care se 
plînge de dureri în gît și are febră.

Boala aceasta înseamnă nu numai 
o afecțiune localizată în fundul gî
tului, ci o boală ce poate vătăma, de 
la distanță, cele mai importante or
gane cum sînt : rinichii, inima, arti
culațiile, prin invadarea organismu
lui cu toxinele microbilor ori chiar 
cu microbii înșiși.

De la o angină, microbii se pot 
propaga la ureche producînd o otită 
(se poate complica cu mastoidită), 
o sinusită (inflamația cavităților 
din jurul nasului) sau o adenită (in
flamația ganglionilor limfatici).

La sugari, infecția poate cuprinde 
și țesutul adenoidian dintre nas și 
fundul gîtului, provocînd o adenoi- 
dită însoțită de febră și indispoziția 
copilului care nu mai poate respira 
pe nas și nici suge în voie. Uneori, 
o angină se poate transforma într-un 
flegmon amigdalian, care produce 
■sufocație și necesită intervenția ur
gentă a medicului.

Un alt pericol al anginelor constă 
în aceea că ele pot reprezenta simp- 

‘ tomul de început al unei boli mult 
mai grave : scarlatina sau difterie. 
De aceea, este absolut necesar să se 
cheme medicul, pentru a preciza na
tura și tratamentul bolii. Chiar o 
angină aparent simplă poate consti
tui o surpriză prin complicațiile ei 
ulterioare : reumatism cu prinderea 
inimii la copii, reumatism cronic la 
cei mai în yîrstă și boli de rinichi.

Să nu uităm că nu numai angi
nele acute, febrile, dar și anginele 
și amigdalitele cronice formează 
focare de infecție perrnanente pen
tru organism, ele'fiind izvorul unor 
boli de rinichi și de inimă.

CelDeci, ce trebuie să facem ? 
mai important este să depistăm 
boala cît mai devreme după simp- 
tpmele cunoscute : dureri în gît, 
accentuate de mișcările de înghiți
re, dureri sub maxilare (la nive
lul ganglionilor inflamați, așa-zisele 
„gîlci"), febră, stare generală proas
tă, oboseală, dureri în mușchi. Vom 
fi atenți la complicațiile eventuale 

în spét-. ale anginelor și se va controla siste
matic starea arti
culațiilor, a ini
mii și rinichilor.

Tratamentul an
ginelor se face, în 
condiții de izo
lare, acasă, sau la 
spital cînd e vor

ba de anginele grave. Tratamentul 
variază în funcție de cauza anginei. 
Anginele bacteriene, în special cele 
streptococice, se tratează cu peni
cilină (în injecții sau pe cale bucală) 
mai multe zile (6 zile). Oprirea prea 
de vreme a tratamentului cu anti
biotice poate lăsa încă microbi în 
gît, care pot da naștere la compli
cații ulterioare.

Alte angine, cum sînt cele pro
duse de virusuri (în gripă, adeno- 
viroze etc.), nu necesită antibiotice, 
ci măsuri simple, constînd în gar
gară cu ceai de mușețel, comprese- 
la gît, ceaiuri calde, aspirină, vita
mine. Nu este bine să facem atin
geri în gît cu substanțe iritante 
(mucoasa faringelui este sensibilă și 
poate fi și mai mult iritată).

Avînd în vedere varietatea mi
crobilor ce cauzează angina, numai 
medicul va fixa tratamentul și con
duita indicată.

Regimul alimentar în timpul unei 
angine trebuie să fie ușor, constînd 
din ceaiuri, lapte și produse lac
tate, sucuri de fructe, făinoase, le
gume. In convalescență, în funcție de 
rezultatele analizelor, se poate tre
ce la un regim complet. Tot atît 
de important este repausul în pat 
cîteva zile și izolarea bolnavului 
pentru a nu transmite infecția celor 
din jur.

O deosebită grijă trebuie avută 
în prevenirea și tratamentul angi
nelor la copiii reumatici. In aceste 
cazuri, medicul va stabili un anu
mit ritm de administrare 
ticelor pentru a proteja copilul de 
ivirea sau redeșteptarea unui reu
matism.

Pentru prevenirea anginelor, se 
mai recomandă o hrană nutritivă, 
vitaminizare (Vitamina C și polivi- 
tamine, în tot timpul sezonului rece 
— din toamnă și pînă în vară), că- 
lirea organismului prin gimnastică, 
sport și activitate în aer liber.

Prof. dr. M. VOICULESCU

se creează o struotuiră indiu-antimo- 
niu-indiu se obțin performanțe simi
lare cu ale tubului electronic triodă. 
Acestea sînt tranzistoarele.

Cercetătorii și-au pus însă între
barea : dacă se obțin în tranzistoa- 
re efecte similare cu cele din tubu
rile electronice, de ce nu s-ar putea 
obține simultan, tot prin dotarea 
cristalelor semiconductoare cu im
purități, efecte electrice — mai pu
țin complicate chiar — care să co
respundă acțiunii rezistenței, con
densatorului șl chiar bobinei elec
trice ? Nu s-ar putea oare obține 
dintr-o dată un cristal semiconduc
tor care să cuprindă tranzistorul cu 
toate circuitele anexă, adică o mică 
pastilă care să poată juca în apa
rat ralul unui întreg etaj de amplifi
care ? Cercetările de laborator și 
modelele realizate în producția in
dustrială au arătat că acest lucru 
este perfect posibil. Avantajele sînt 
evidente. In primul rînd se reduce 
numărul sudurilor dintre diversele 
piese componente, trebuind conec
tate între ele doar aceste pastile-e- 
taje electronice. Pe această cale se 
obține desigur și o mai mare sigu
ranță în funcționare a aparaturii e- 
lectronice. Alt avantaj este că de la 
miniaturizarea aparaturii electronice 
se poate trece la... microminiaturi- 
zarea ei. Tehnica aceasta 
denumită tehnica „circuitelor 
de", permite ca într-un volum 
tic cu al unei bucăți de zahăr 
să intre de exemplu 16 etaje 
tronice (un aparat de radio obișnuit 
are 5—6 etaje 1).

Microminiaturizarea 
adevărată revoluție și 
mașinilor electronice de 
dică în acele instalații 
care cuprind multe mii 
electronice. Dimensiunile 
vor putea, fi reduse mult, 
se totodată capacitatea 
oarece volgmul unui 
solid este de cîteva mii de ori mai 
mic decît al unui etaj cu tuburi elec
tronice Literatura tehnică de spe
cialitate relatează despre realizarea 
recentă a unui calculator digital 
care conține circa 60 de „bucăți de 
zahăr“ ca cele descrise mai sus. 
Acest calculator, care poate fi ținut 
într-o mînă, execută numeroase. o- 
perații matematice cu aceeași vi
teză ca și obișnuitele calculatoare 
electronice.

Deși circuitele solide nu au intrat 
încă nici pe departe în uz general, 
la orizont se conturează o tehnică 
și mai nouă, denumită deocamdată 
electronica moleculară. Dacă circui
tele solide reflectă într-o oarecare 
măsură circuitele electronice clasi
ce cu tuburi sau cu tranzistoare, 
dispozitivele electronicii moleculare 
funcționează pe alte principii avînd 
la bază o mai bună cunoaștere a 
proprietăților fizice ale corpului 
solid. în noul sistem, „etajele" vor 
avea dimensiuni și mai mici, com
parabile cu dimensiunile molecule
lor. Dispozitivele bazate pe electro
nica moleculară se vor prezenta tot 
ca niște pastile, cu borne electrice 
de acces, reălizînd performanțe si
milare sau superioare circuitelor 
solide, deși vor avea un volum 
mult mai mic. Electronica molecu
lară tinde să imite și unele procese 
electrice din organismul viu, din 
sistemul nervos. în acest domeniu, 
aflat astăzi în atenția specialiștilor 
din lumea întreagă, ne putem aș
tepta la descoperiri noi și surprin
zătoare.
Conf. univ. MIHAI DRÄGÄNESCU 

candidat în științe tehnice

BUCUREȘTI : Progresul — Jiul 
Petrila (stadion Giuleșfi, ora 16), 
Dinamo — Dinamo Pitești (stadion 
Dinamo, ora 16) ; PLOIEȘTI : Petro
lul — Steaua ; LUPENI î Minerul 
—- Rapid ; ARAD : U.T.A. — Meta
lul ; TIMIȘOARA : Știința — Dina
mo Bacău ; CLUJ : Știința — Stea
gul Roșu.

a antibio-
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Se înfăptuiesc propunerile cetățenilor
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Din cele aproape 10.000 propuneri 
gospodărești făcute de alegătorii din 
regiunea Dobrogea două treimi sînt 
înfăptuite sau în curs de înfăptuire. Ri
dicarea noilor școli din Pecineaga, 
Caugagia, a căminelor culturale din 
Chirncgeni și Ciobanu, extinderea lu
crărilor de canalizare la Chilia Veche 
și Sulina, construirea șoselelor Siliștea— 
Țepeș-Vodă ți Dobromir-Deal—Dobro-

mir-Vaie, instalarea unui aparat de 
proiecție cinematografică la Frecăței 
— sînt doar cîfeva din propunerile 
înfăptuite.

Prin contribuția voluntară a ce
tățenilor, în regiune au fost date în 
folosință, de la alegeri și pînă acum, 
17 cămine culturale, 7 școli și 26 săli 
de clasă. De asemenea, au fost radio- 
ficate 8 sate, iar rețeaua electrică a 
fost exfinsă în alle 10 sate.

nouă, 
soli- 

iden- 
cubic 
elec-

produce o 
în tehnica 
calcul, a- 
complexe 
de etaje 
mașinilor 
mărindu- 
lor, de- 
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S șahiști în turneul 
candidaților

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Meciul de baraj pentru desemnarea 
locului 6 la turneul interzonal de la 
Stockholm și a unui participant la 
turneul candidaților a luat sfîrșit. 
în ultima partidă, Benkö a remizat 
cu Gligorici, astfel că primul ioc a 
fost ocupat de șahistul sovietic Leo
nid Stein cu 3 puncte din 4 posi
bile, urmat de Benkö (S.U.A).

Stein nu se califică însă, deoarece 
regulamentul Federației internațio
nale de șah prevede ca din fiecare 
țară participantă la turneul de la 
Stockholm să se califice cel mult 3 
concurenți. -

Cei 8 șahiști calificați pentru tur
neul de la Curaçao sînt : Mihail Tal 
(U.R.S.S.), Paul Keres (U.R.S.S.) — 
ambii calificați de drept — Robert 
Fischer (S.U.A.), Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), Efim Gheller (U.R.S.S.), 
Miroslav Filip (R. S. Cehoslovacă), 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.), Paul 
Benkö (S.U.A.).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
@ U.E.F.A. a comunicat Federației Ro

mine de fotbal numeie celor 6 arbitri 
străini care, alături de cei 10 arbitri ro- 
mînj, vor conduce întîlnirile turneului in
ternațional de juniori programat să se 
dispute între 20 și 29 aprilie în țara 
noastră : James Finney (Anglia), Joseph 
Casteleyn (Belgia), Johannes Malka 
(R.F. Germană), Marcel Bois (Franța), 
George Pelomis (Grecia) și Lajos Hor
vath (R.P. Ungară)..

© Campionatele mondiale de patinaj ar
tistic de la Praga au continuat cu des
fășurarea probei individuale masculine. 

' Obținînd "note mari la- exercițiile libere, 
sportivul canadian Donald Jackson, în 
virstă de 21 ani, a devenit pentru prima 
oară campion al lumii. El a fost urmat 
de Karol Divin (R. S. Cehoslovacă).

față de educația fizică în școli
Am asistat recent la predarea u- 

nor lecții de educație fizică în cîteva 
școli din regiunile .Ploiești și Iași. 
Ce am constatat ? Marea majorita
te a profesorilor acordă atenția cu
venită pregătirii și desfășurării lec
țiilor, dîndu-le un pronunțat carac
ter utilitar — :. „2........ .. ... . . .... ..........
atrăgător, prin folosirea exercifiilor faptului că profesorii nu acordă 
corespunzătoare cunoștințelor elevi- t.. “ ' 
lor. Se asigură o succesiune logică elevilor într-o 
a temelor, și în același timp probe
le și normele de control constituie 
un stimulent în pregătirea elevilor. 
O asemenea activitate desfășoară 
profesorii Predescu Constantin și 
Simion Mii-cea de la școala medie 
nr. 1 Ploiești, Căpațînă Constantin 
— școala pedagogică Buzău, Hagi 
Ion și Luca Gheorghe — școala me
die nr. 3 Iași, Rugină Elena — școa
la de 8 ani nr. 22 Iași, Lazăr Lavi- 
niu — complexul școlar Bîrlad.

Dar, pe lingă rezultatele pozitive 
obținute de mulți profesori de edu
cație fizică, au ieșit la iveală și 
unele deficiențe.

In unele școli, planificările calen
daristice se fac încă în mod formal. 
Odată întocmite, ele nu mai sînt 
consultate pe parcursul trimestru
lui de către profesori, atunci cînd 
stabilesc temele lecțiilor. Din această 
cauză și notarea elevilor se face 
neritmic, de multe ori după apre
cieri vizuale, generale, pe criterii și 
considerente nepedagogice. (Așa pro
cedează prof. Vlad Dumitru de la 
complexul școlar Bîrlad, Ungureanu 
Elena, școala medie nr. 2 Iași, Ba
ran Jeana, școala medie nr. 4 Iași). 
Nu de puține ori am auzit pe unii 
profesori discutînd cam așa : „Nu 
s-o pricepe elevul „X“ la educația 
fizică, dar poți să-i strici media ge
nerală ? Are băiatul doar note de 9 
și 10 la celelalte materii...".

In unele școli ora de educație fi
zică a fost transformată într-un an
trenament obișnuit de volei, baschet, 
handbal — nefiind folosită pentru 
pregătire fizică generală a elevi
lor. Prea puțin sînt folosite jocurile 
de mișcare și cele pregătitoare pen
tru jocurile sportive, exercițiile cu 
caracter aplicativ (cățărări, echilibru, 
transport de greutăți

paratele de gimnastică sînt între
buințate destul de sporadic și, de re
gulă', pentru executarea unor ele
mente. izolate din gimnastică spor
tivă. In privința nivelului i de pre
gătiră fizică generală a elevilor, 
dacă el fiu este încă corespunzător 

aplicativ și totodată în toate școlile, aceasta se datorește

iar a-

In sala de sport a Școlii medii nr. 32 din Capitală

de

noastre.

sfat
re-

suficientă atenție antrenării tuturor 
activitate susținută 

pe toată durata orei.
La lecțiile conduse de prof. 

Baran Jeana și Vlad Dumitru 
au fost elevi care au lucrat. 
cîte un minut sau două din 30 
de minute, iar alții deloc. Că dese
ori, ora de educație fizică are un 
caracter formal ne-o arată și faptul 
petrecut la complexul școlar Bîrlad. 
Trei clase diferite își aveau progra
mată ora de educație fizică în ace
lași timp ; și profesorii respectivi, 
împreună cu elevii, s-au „întîlnit“ 
cu toții în sala de sport... Credem că 
este de prisos să mai comentăm ni
velul la care s-a desfășurat o astfel 
de oră de educație fizică. Nu s-ar 
fi putut face inițial o alta planifi
care ? Se pare însă că în astfel de 
situații se reflectă și lipsa de grijă 
din partea conducerilor unor școli 
pentru buna desfășurare a acestor 
ore.

Un sprijin efectiv în activitatea 
profesorilor de educație fizică și mai 
ales a învățătorilor — care, pe lîngă 
celelalte obiecte de învățămînt, pre
dau în școală și educația fizică — 
îl constituie cercul pedagogic. Aci se 
dezbat problemele de bază ale me
todicii predării, se face un schimb 
larg de experiență între cadrele de 
specialitate, se popularizează și se 
verifică metode de predare noi sau 
cunoscute care s-au dovedit a fi 
eficace etc. Din păcate însă nu peste 
tot li se acordă acestor cercuri pe
dagogice suficientă importanță. La 
Tîrgoviște, spre exemplu, n-a fost 
prelucrat la timp materialul meto
dic trimis de Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii.

O sarcină de o deosebită impor
tanță, care a stat în fața cercurilor 
pedagogice ale profesorilor de edu
cație fizică, a fost discutarea pro
iectului de programă pentru școala 
de 8 ani. Deși din cercurile pedago
gice ale orașelor Ploiești și Iași fac 
parte profesori cu experiență bo
gată, care ar fi putut contri
bui substanțial la îmbunătățirea 
conținutului proiectului de progra
mă, în discuții s-au făcut referiri 
vagi la acesta, ajungîndu-se la o 
tratare îngustă a problemelor.

Buna desfășurare a activității de 
educație fizică în școli depinde în 
mare măsură de modul în care ea 
este organizată și de felul cum sec
țiunile de învățămînt ale sfaturilor 
populare, directorii de școli și mai 

• cu seamă profesorii de specialitate 
se preocupă de toate laturile meto
dice și de baza materială a acestei 
activități.

Nu trebùie să uităm că primele 
noțiuni și cunoștințe, primele de
prinderi se formează și se perfec
ționează în școală, că educația fi
zică școlară este un mijloc impor
tant în dezvoltarea multilaterală a 
tinerei generații.

Prof. FLORIN PANAITESCU 
Prof. ALEXANDRU MOGOȘ 

inspectori în Ministerul 
învățămîntului și Culturii

ï Fabrică plutitoare 
de conserve de pește

Recent, a pornit în cursă péste 
mări și oceane nava sovietică--,,Pavel 
Çebotneaghin", o fabrică plutitoare 
de conserve de pește, înzestrată cu 
utilajul cel, mși modern.

Fiecare, membru al echipajului dis
pune de una din cele 850 cabine, 
confortabil mobilate, cu aer con
diționat, chiuvete cu apă caldă și 
rece, telefon, radio. O altă parte 
a spațiului navei este rezervată 
lor trei secții de producție ale 
bricii plutitoare.

Nava are un cinematograf cu 
de locuri, magazine de mărfuri
dustriale și produse alimentare, ofi
ciu poștal, club, bibliotecă, policli
nică cu numeroase cabinele, precum 
și depozite spațioase unde se pot 
păstra cîte 100.000 de lăzi de? Tn- 
serve. I

ce- 
la-

'40 
in-

a?' ■ »
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înființat 
mă cu cîțiva ani prin 
sprijinul dat 
către organele de 
partid și de 
locale, Muzeul 
gional Dobrogea a 
devenit cunoscut 
în țară și peste ho
tare, atît pentru ex
ponatele pe care le are cît și pentru 
activitatea sa. Muzeul și-a început ac
tivitatea deschizînd porțile primei sale 
secții : Muzeul arheologic „Vasile Pîr- 
van".

Mai fîrziu, fot în cadrul muzeului a 
luat ființă secția de arheologie „Calla- 
fis", de la Mangalia. O nouă secție a 
fost deschisă în cuprinsul săpăturilor 
arheologice din centrul Constanței,

Platforma de intrare dinspre sud a 
Edificiului cu mozaic

unde s-a organizat vizitarea de către 
marele public a complexului arheolo
gic în care s-a descoperit centrul co
mercial al vechiului Tomis cu splendi
dul edificiu, cu mozaicul policrom. A 
fost dat astfel în folosință primul mu
zeu în aer liber, în timp ce lucrările 
de cercetări arheologice și de restau
rare continuă. S-a pus la punct și s-a 
inaugurat cu succes un mare muzeu de 
artă plastică în care sînt expuse peste 
300 de opere ale clasicilor noștri și 
ale celor mai buni artiști plastici con
temporani. în comunele Topalu și Li- 
manu s-au deschis muzee de arfă. Mu
zeul de la Tulcea a luat și continuă 
să ia o tot mai largă dezvol
tare în sectoarele : fauna Deltei și a 
Dobrogei, istoria veche, modernă și 
contemporană, folclor și arfă plastică.

O străveche așezare omenească din

pietrei șlefuite (neolitic) desco- 
la Hîrșova, pe malul Dunării, 
început sa fie cercetată sisfema- 
dovedeșfe a fi de mare însem- 

pentru știință. Aici, un 
pînă la 

o sfra-

epoca 
perifă 
care a 
tic se 
nătafe
bot de deal săpat din vîrf și 
temelia lui de stîncă a dat 
tificație de 13 m înălțime în care apar 
peste 20 de nivele reprezentînd suc
cesiunea și ordinea — pentru prima 
dată precizate — a tuturor culturilor 
neolitice dezvoltate pe teritoriul Do
brogei.

în anul 1961, au trecut prin sălile Mu
zeului regional al Dobrogei aproape 
jumătate milion de vizitatori. Vi
zitatorii se opresc îndelung în fața 
exponatelor rare, dintre care multe sînt

unice în lume, în 
fața străvechilor po
doabe de aur. 
Mulți dintre vizita- 
tori au contribuit, la 
rîndul lor, la îmbo
gățirea tezaurelor 
muzeului. Sînt co
lectiviștii, tracto
riștii, muncitorii de

șantierele de construcții, tine
retul. Prețuind comorile trecutului, el le 
feresc de loviturile tîrnăcopului, 
cuțitul plugului. Cu ajutorul lor, 
numai patru ani, lucrătorii științifici 
muzeului au făcut descoperiri impor
tante pentru istoriografia și arheologia 
patriei

de 
în 
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...La Hong Kong (colonie- brita
nică) copii iară locuințe dorm 
pe străzi, acoperindu-se cu cite 
o pînză.

Urme ale unui dinosaur
lntr-o carieră de piatră din co

mitatul Dorsetshire (Anglia) s-au 
găsit urme pietrificate de dino
saur. Pe o distanță de opt metri 
au fost identificate 13 asemenea 
urme. După părerea lui Alan 
Charing, expert al Muzeului bri
tanic, urmele au o vechime de 
circa 100 milioane ani. Charing a 
subliniat în mod deosebit faptul 
că acest animal uriaș, cu o lun
gime de aproximativ 12 și o înăl
țime de peste 6 metri, făcea pași 
relativ mici — de numai 40 cm.

necropolele
Tomis

vechiului

Fragment
Capiteluri grecești de ordin corinticCadranul solar găsit la Cumpăna Detaliu dintr-un sarcofag

de chenar din mozaicul 
policrom

Un jocJ cu focul
Pentru a face reclamă cînfăreței 

americane de jazz Ella Fitzgerald, 
direcția unui cinematograf din car
tierul Levisham din Londra, care o 
angajase, i-a anunțat sosirea prin 
afișe imense pe care scria : „Veți 
lua foc ascultînd-o pe marea Ella".

Recitalurile cînfăreței au fost însă 
anulate, deoarece, coincidență ne
fericită, în seara de 26 februarie la 
cinematograful cu pricina a izbuc
nit un incendiu care a provocat pa
gube în valoare—da 100.000 lire 
sterline. -i

Știați că...

v"'S

...In mina de aur nr. 46 din ra
ionul Badaibo (cîmpurile aurife
re pe de Lena, Siberia) un mun
citor a găsit un bulgăre de aur 
în stare nativă avînd greutatea 
de 1 kg 7 Trei zile mai tțrziu, 
în aceeași mină, o muncitoarb a 

I găsit un alt bulgăre de 4,315 kg. 
, ...După cum relatează ziarul 
J „Abendpost”, Germania occiden- 
■ tală a bătut toate „recordurile” , 
' europene în ce privește numărul 1 
’ sinuciderilor ? De cîțiva ani, ci

fra medie anuală a sinuciderilor
> depășește cifra de 10.000.

...In zece ani, populația Cey
lonului a crescut de la 7.000.000 
la aproximativ 10.000.000 7 Dacă 
va continua să crească în acest 
ritm, în 1980 va atinge cifra de 
20.000.000 iar densitatea popula
ției va fi de 
mila pătrată, 
de 10 ori mai 
Statelor Unite.

...La observatorul 
Johannes Classen 
Pulsnitz (R. D. Germană) sèi. à il ă 
scrierile originale ale 1^ "'-a-' 
lileu ? .

...Energia termică radiată de 
soare în fiecare secundă ar fi 
suficientă pentru a topi și apoi 
a aduce în stare de fierbere o 
cantitate de gheață atît de mate 
îneît ar putea învălui globul pă- • 
mîntesc cu un strat compact în'-- 
grosime de peste 1.000 km ?

500 persoane pe 
adică o densitate 
mare decît cea a

astronomic 
din orășelul

Cum rezistă la frig 
tălpile pinguinilor ?

După cum relatează ziarul 
„New York Times", un zoolog dih 
Noua Zeelandă a încercat să dea 
o explicație faptului că pingui
nilor nu le îngheață picioarele, 
deși își. petrec o bună parte dm 
timp stînd, mergînd sau dormind 
pe picioarele lor „goale" la o 
temperatură de minus 50 de 
grade. între arterele și venele 
pinguinului — explică zoologul — 
există legături care reproduc 
scurtcircuitele, făcînd ca sing ele 
să curgă rapid în picioare. în a- 
fară de aceasta, tălpile pingui
nului nefiind netede, piciorul nu 
vine în contact pe toată supra
fața lui cu terenul.



Intr-unui din atelierele Institutului central de studii, cercetări 
științifice și proiectări în construcții, arhitectură și sistematizare din 
București. Arhitecții Lidia Mateescu, Heinric Marcus și desenatoarea 
Mariana Silvestru discută detaliile de construcție aie noului spital 
de la Onești, în curs de execuție. (Foto : Agerprcs)

monopolurilor

spus reprezen- 
cere ca Consi- 
obțină conclu-

Nr. 5470

In colecția Muzeului de artă populară
In urma cercetărilor și achizițiilor 

‘făcute în ultima vreme, Muzeul de 
artă populară al R. P. Romine și-a 
îmbogățit colecția cu aproximativ 
2.000 de piese de artă populară, re
prezentative pentru cultura poporu
lui nostru în diferite epoci și regiuni 
ale țării. De asemenea, fototeca mu
zeului a primit încă 7.000 de foto
grafii — documente de o deosebită 
valoare folclorică.

în vederea popularizării valorilor 
artistice populare, muzeul a prevă
zut organizarea unor expoziții de 
artă populară în diferite orașe și 
centre muncitorești din țară. Bucu- 
reștenii vor avea prilejul să vadă în 
curînd, la sediul muzeului, expoziția 
„Portul popular romînesc”, care va 
cuprinde peste 500 costume și piese 
de port romînești.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite :

în ședința din 16 martie a Consi
liului de Securitate, P. D. Morozov, 
reprezentantul U.R.S.S., a declarat 
că intervenția guvernului Cubei la 
Consiliul de Securitate vine să con
firme din nou că această țară, în 
năzuința sa nobilă spre o viață nouă 
și mai bună, așteaptă sprijin și a- 
părare împotriva necontenitelor în
cercări de a răstnrna orînduirea so
cială instaurată de revoluția cubană 
și de a impune poporului cuban rîn- 
duielile convenabile 
americane.

De data aceasta, a
tantul sovietic, Cuba 
liul de Securitate să 
zia Tribunalului internațional într-o 
serie de probleme importante de 
drept internațional, de a căror re
zolvare justă și imparțială depinde 
în mare măsură adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a unor hotă- 
rîri politice corespunzătoare, în
dreptate spre însănătoșirea situației 
în regiunea Mării Caraibilor. Este 
vorba de recentele încercări ale 
S.U.A. de a atrage în orbita poli
ticii lor agresive împotriva Cubei 
Organizația regională a statelor a- 
mericane — O.S.A.

în loc să tragă învățăminte din 
eșecul rușinos al intervenției săvîr- 
șite împotriva Cubei la 17 aprilie

1961, guvernul S.U.A. a început să 
pregătească o nouă agresiune ar
mată împotriva Cubei, de o am
ploare și mai mare.

După cum rezultă din relatările 
presei americane, S.U.A, au con
centrat în imediata apropiere a 
coastelor Cubei mari forțe militare.

Membrii Consiliului de Securitate, 
a spus P. D. Morozov, trebuie să-și 
dea seama cît se poate de bine de 
primejdia uriașă pe care o prezintă 
pentru cauza păcii generale conti
nuarea politicii de intervenție și 
blocadă, teroare și diversiuni, pre
siuni brutale și șantaj înfăptuită de 
S.U.A. împotriva Cubei.

P. D. Morozov a sprijinit pe de
plin propunerile Cubei ca Consiliul 
de Securitate să ceară de urgență 
concluzia Tribunalului internațional 
în ceea ce privește legalitatea hotă- 
rîrilor adoptate la Punta del Este 
sub presiunea S.U.A. și în ceea ce 
privește acțiunile împotriva Cubei 
bazate pe aceste hotărîri și să sus
pende acțiunea acordurilor încheia
te la Punta del Este pînă ce se va 
primi concluzia Tribunalului inter
național și pînă ce Consiliul de 
Securitate va adopta o hotărîre de
finitivă.

Tcmîndu-se în mod vădit de con
cluziile Tribunalului internațional în 
problema hotărîrilor impuse de 
S.U.A. la Punta del Este, reprezen
tantul S.U.A., Stevenson, s-a opus 
categoric ca Consiliul de Securitate 
să consulte Tribunalul internațional.

arestarea conducătorilor Partidului Comunist, 
Gus Hall si Beniamin Davis

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS : La 15 martie au fost arestați, 
pe baza legii McCarran, Gus Hall 
și Benjamin Davis, conducători ai 
Partidului Comunist din S.U.A. în 
legătură cu aceasta Partidul Comu
nist din S.U.A. a dat publicității o 
declarație în care înfierează ares
tarea lui Gus Hali și Benjamin Da
vis, caracterizând această acțiune ca 
o „lovitură dată libertăților politice 
ale tuturor americanilor“.

Gus Hali și Benjamin Davis, se 
spune printre altele în declarație, 
reprezintă nu numai partidul comu
nist, ci și mișcarea sindicală, miș
carea poporului de culoare, precum

și forțele care pot desființa legea 
fascistă McCarran. Arestîndu-i, re- 
acțiunea dă o lovitură elementelor 
progresiste și liberale care luptă 
pentru libertăți democratice și con
stituționale.

Ziua în care au fost arestați Gus 
Hali și Benjamin Davis este califi
cată în declarație ca „o zi. funestă 
pentru toți americanii“.

*
NEW YORK 16 (Agerpres).—Con

ducătorii Partidylui Comunist din 
S.U.A., Gus Hali și Benjamin Davis, 
aruncați în închisoare în baza legii 
antidemocratice McCarran, au fost 
eliberați provizoriu pe cauțiune.

„ȘCOALA“
Odată pe lună, pentru părinjii copiilor 

care învață la Școala medie „N. Băl- 
cescu" din Brăila, se organizează în 
cadrul lectoratului pentru părinți expu
neri în legătură cu problemele de în
drumare și educare a copiilor. „întoc
mirea și respectarea programului de zi 
a! elevului", „Exemplul personal al pă
rinților 
„Rolul 
rală a

După aruncarea în închisoare 
a veteranului mișcării comuniste 
din S.U.A., Philip Bart, și con
damnarea la șase luni închisoa
re a redactorului șef al ziarului 
„The Worker", J. Jackson, acum 
au fost arestați tovarășii Gus 
Hali și Benjamin Davis, conducă
tori ai P.C. din S.U.A., binecu- 
noscuți poporului muncitor ame
rican și oamenilor muncii de 
pretutindeni ca militanți devo
tați și neînfricați pentru apăra
rea libertăților democratice, pen
tru interesele vitale ale clasei 
muncitoare, pentru pace și prie
tenie între popoare.

Mecanismul legii fasciste Mc-

Protes&ul unor cunoscut! 
juriști americani împotriva 

legii McCarran
NEW YORK 16 (Agerpres). — Un 

grup de cunoscuți juriști și profe
sori de drept americani au adresat 
o scrisoare membrilor Congresului 
S.U.A., în care cer anularea legii 
ultrareacționare McCarran, pe baza 
căreia Partidul Comunist din S.U.A. 
este supus represiunilor, iar condu
cătorii și membrii săi sînt amenin
țați cu închisoarea.

în scrisoare se subliniază că legea 
McCarran, adoptată într-un mo
ment cînd isteria maccarthysmuluî 
se intensificase la culme, încalcă 
cele mai elementare drepturi demo
cratice.

Autorii scrisorii se pronunță în 
apărarea hotărîrți Partidului Comu
nist din S.U.A. de a refuza să înre
gistreze pe conducătorii și membrii 
săi. „Dacă acest partid, declară ei, 
s-ar înregistra, după cum i se im
pune, atunci el ar pune în primej
die nu numai existența sa, dar și a 
altor organizații".

Chemînd membrii Congresului să 
ceară anularea legii McCarran, ju
riștii și profesorii de drept ameri
cani subliniază că această lege adu
ce mari prejudicii prestigiului Sta
telor Unite.

Carran* este așadar pus în func
țiune, în ciuda protestelor opi
niei publice americane și mon
diale. Se încearcă astfel să se 
pregătească atmosfera pentru 
procesul intentat împotriva P.C. 
din S.U.A.

Faptele arată că reacțiunea 
din S.U.A.,* înspăimîntată de 
creșterea împotrivirii maselor 
față de politica agresivă, intensi
fică campania de represiuni 
antidemocratice. în timp ce se 
întețesc persecuțiile împotriva 
comuniștilor, crește dezmățul e- 
lementelor fasciste. Iată adevă
ratul chip al „democrației" ame
ricane !

Oamenii muncii din (ara noas
tră, împreună cu toate popoarele 
iubitoare de libertate, asigură de 
întreaga lor solidaritate pe to
varășii Gus Hali și Benjamin 
Davis, pe toți comuniștii din 
S.U.A., condamnă persecuțiile 
la care sînt supuși membrii P.C. 
din S.U.A. și cer cu hotărîre anu
larea legii fasciste McCarran.

Nu există forță în stare să 
oprească avîntid ideilor, comu
niste, care au devenit steagul 
epocii noastre.

lată

Țărani din Honduras
ocupă pămînturiie

IOAN TOADER 
economist

trustului „United Fruit

ÎMPOTRIVA CRUNTELOR 

REPRESIUNI POLIȚIENEȘTI

■O® O—... . ■-

PĂRINȚILOR
strînse Intre școală și familie" 
cîteva din expunerile ținute.

Majoritatea conferințelor sînt jinute de 
diriginți. Lectoratul se bucură de o largă 
participare : 350—400 de părinți de fie
care dată. S-a putut observa că după 
cîteva expuneri s-au îmbunătățit frecvența 
și pregătirea elevilor. Părinjii au început 
să colaboreze în mai mare măsură cu 
școala.

(Agerpres)

me-

16 (Ager- 
Cunoscuta

de 40.000 — 
tone. Peste 

în a-

Să mal spună cineva că sin
tern împotriva exporturilor spre 
Cuba !...

(Desen de V. TIMOC)

— mijloc de educare a copiilor", 
familiei In dezvoltarea multilate- 
elevilor", „Necesitatea legăturii

---------- O® O

Studenții guatemalezi 
au declarat grevă 

generală
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Agenția Prensa Latina a- 
nunță că la 15 martie Asociația stu
denților din Guatemala a declarat 
grevă generală în semn de protest 
împotriva violentelor represiuni po
lițienești ordonate de guvern contra 
manifestațiilor studențești. Aceste 
represiuni s-au soldat cu 1 mort, 70 
de răniți și 150 de persoane aresta
te. Poliția patrulează pe străzile ca
pitalei guatemaleze pentru a împie
dica noi manifestații împotriva regi
mului lui Ydigoras Fuentes.

Pentru servirea populației
în orașul Sf. Gheorghe s-a dat 

în folosință zilele acestea un com
plex de servire a populației care 
cuprinde ateliere de croitorie, len
jerie, încălțăminte, frizerie și altele. 
Asemenea complexe funcționează și 
în cartierele muncitorești ale con
structorilor de tractoare și autoca
mioane din Brașov, în orașele Vic
toria, Sibiu, Făgăraș.

Pentru buna servire a popu
lației, în orașele regiunii au luat 
ființă în ultimul an aproape 200 
unități de întreținere a aparatelor 
de radio, televizoarelor, motocicle
telor, frigiderelor, mașinilor de spă-

Cadre pentru industria
alimentară

lat rufe etc. De asemenea, la ce
rerea cetățenilor au fost înființate 
unități de reparare a instrumentelor 
muzicale, centre de spălat rufe și 
călcat îmbrăcăminte. In aceeași pe
rioadă mai mult de 240 unități au 
fost modernizate.

Ca urmare, volumul prestațiilor de 
servicii către populație s-a dublat 
anul acesta față de anul 1960.

(Agerpres)

TEGUCIGALPA 16 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță că 
membri ai „Comitetului central unit 
al țăranilor" din Honduras au ocu
pat o proprietate a societății ameri
cane „United Fruit” care, împreună 
cu altă societate nord-americană 
„Standard Fruit“, deține 165.000 hec
tare de pămînt în Honduras.

Libertate lui Siqueiros!
ROMA 16 (Agerpres). — Ziarul 

„l’Unitâ“ a publicat la 15 martie 
scrisoarea cunoscutului pictor ita
lian Renato Guttuzo, în care acesta 
se pronunță în apărarea pictorului 
Siqueiros, fruntaș al vieții publice 
din Mexic, aruncat în închisoare de 
autoritățile mexicane pentru con
vingerile sale progresiste.

PENTRU CA AÜ
DELHI 

pres). — 
balerină indiană In- 
drani Rahman a cali
ficat drept „îngrozitor 
și umilitor“ turneul 
pe care l-a întreprins 
în Statele Unite îm
preună cu un ansam
blu de artiști indieni.

Revista

CULOAREA PIELEI
sub titlul „Indrani in
sultată și umilită de 
rasiștii nord-ameri- 
cani“, arată că în 
cursul șederii lor în o- 
rașul Shreveport, sta
tul Louisiana, Indrani 
și întreg ansamblul 
au trebuit să sufere 
de foame deoarece re
staurantele locale au

o<so—

MAI ÎNCHISĂ.
•••

refuzat să-i servească 
„pentru că aveau pie
lea mai închisă“. în- 
trucît toate încercările 
impresarului de a le 
procura alimente au 
eșuat, ansamblul in
dian a refuzat să mai 
dea spectacole în a- 
cest oraș său in orice 
altă parte din sudul 
Statelor Unite.

Supă procedeul S. S.-iștilor...
Activitatea unei adunături de mercenari, sub comanda 
unui preot catolic, în slujba (lïctüïoriilui sud-vlcînamcz

Anul acesta, în sectoarele indus
triei alimentare vor fi pregătite 
peste 6.500 cadre, prin cursuri cu o 
durată de 2—6 luni. Scopul a- 
cestor cursuri este de a pune la cu
rent pe cursanți cu noutățile tehnice 
introduse în aparatura și procesul 
de producție din industria alimenta
ră. în cadrul acestei acțiuni vor fi 
organizate asemenea cursuri atît 
pentru cadrele din unitățile exis
tente, cît și pentru unitățile sau 
secțiile ce vor intra în funcțiune 
anul acesta.

De curînd, la Tecuci au luat sfîr- 
șit cursurile de specializare urmate 
de 82 de ingineri din cadrul indus
triei de conserve.

-—<>»<>----

TT a cîțiva kilorne- 
tri de Odessa, 

pe țărmurile limanu
lui Suhoi, cu totul 
pustii acum cîțiva ani, 
s-a înălțat un mare 
port — llicevsk, care 
anul trecut a șt între
cut vechiul port O- 
dessa în ceea ce pri
vește traficul de în
cărcături.

Privit dinspre mare, 
limanul Suhoi apare 
tixit de nave oceani
ce, deasupra cărora 
se înalță o pădure de 
macarale.
port nu se văd aproa
pe de loc docheri ; 
toate lucrările de în
cărcare și descărcare

se 
în-

Grijă pentru colectiviștii 
bătrîni

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Colectiviștii bătrîni și cei inapți de 
muncă din regiunea Dobrogea au 
primit aproape 4.300.000 lei, 820 va
goane cereale și 114 vagoane car
tofi și legume, precum și importante 
alte cantități de produse agroali- 
mentare ca ajutoare din drep
turile asigurate de adunările 
generale pe anul 1961. Valoarea 
acestor cereale este de aproape două 
ori mai mare decît în anul 1960.

Expoziție cu produse 
ale industriei locale
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Din inițiativa întreprinderii regiona
le a comerțului cu ridicata pentru 
produse metalo-chimice, zilele tre
cute s-a organizat la Galați o expo
ziție de prezentare a produselor de 
larg consum ce vor fi fabricate pe 
plan local. Au fost expuse aici peste 
'40 de produse din sectorul electro
tehnic, 160 produse din sectorul fie
rărie, 20 din sectorul chimie, jucă
rii și articole de menaj lucrate de 
întreprinderile de industrie locală 
din regiune.

INFORM AȚII
9 La tragerea Loto Central din 16 

martie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
69, 19, 50, 80, 49, 49, 30, 35, 52, SI

Premiul special A ; 80, 52, 49 ; Pre- 
Biiul special B : 61, 69, 35; Premiul spe
cia1 C : 56, 19, 40.

Fond de premii : 835.420 iei.

a navelor care nece
sită un volum mare 
de muncă sînt efec
tuate cu ajutorul 
canismelor.

Portul llicevsk 
specializează în
cărcarea și descărca
rea mărfurilor în sta
re de pulbere — căr
buni, ciment, nisip. 
Dar aici se descarcă 
și nave care transpor
tă cauciuc, iută, plu
tă, amidon. Iar spre 
alte zeci de țări plea
că utilaj industrial, 
metal,, țevi.

JJoul port continuă 
să se extindă. în cu
rmă, aici vor apare 
zeci de debarcadere 
de mare adîncime, un

de vor putea ancora 
nave cu un deplasa
ment 
50.000 
vreo trei ani, 
propierea portului se 
va înălța un mare 
șantier naval. Acum, 
aproape de locul 
unde se va construi 
șantierul, se înalță un 
uriaș doc plutitor cu 
un deplasament de 
peste 100.000 tone, a- 
dus anul trecut din 
Marea Baltică. Pen
tru lucrătorii portu
lui și familiile lor se 
construiesc noi car
tiere de locuințe, 
școli, instituții pentru 
copii, policlinici, cine
matografe.

«mn hi cehoslovacia
■fflJȚzirm constructoare de va- 

goane „Tatra“ a elaborat 
proiectul unei linii ferate mono- 
rai, suspendată pe piloni spe
ciali pentru transportul orășe
nesc și suburban. Totodată a fost 
elaborat proiectul unei garnituri 
de tren cu trei osii avînă o 
pacitate de 150 locuri și o vi
teză de cca.180 km pe oră.

Proiectanții își propun
prin această linie să facă legă
tura între orașele Praga, Brno, 
Bratislava, Ostrava, Kosice si 
aeroporturile și centrele de o- 
dihnă.

ca

ca

In noul

Kossuth

wî

Decernarea premiilor 
pe anul 1962

(De la corespondentul nostru la 
Budapesta). — începînd din anul 
1948 în R. P. Ungară se acordă 
în fiecare an premiul Kossuth ce
lor mai merituoși oameni de ști
ință, inventatorilor și inovatori
lor, muncitorilor și țăranilor din 
cooperativele de producție care 
au obținut rezultate deosebite în 
muncă precum și scriitorilor 
oamenilor de artă.

In prezența conducătorilor 
partid și de stat a avut loc 
lele trecute festivitatea decernă
rii premiilor Kossuth pe anul 
1962. Printre cei 31 de laureați se 
numără dr. Erdei Ferenc, aca
demician, secretar general al A- 
cademiei de științe a R. P. Un
gare, Balăzs Jôzsefné, filatoare

fruntașă, T6tH Andrâs, tractorist 
fruntaș, dr. György Julia, medic 
fiziolog, scriitorii Hidassi Antal, 
Mesterfiâzi Lajos, solista Kun 
Zsuzsa de la Opera maghiară de 
stat.

Drescia se reconstruiește

Ea Dresda, în R. D. Germană, 
s-au început lucrări de re

construcție a centrului orașului. 
Spațiul cuprins între piața „Ein
heit" și gara principală, între 
piața „Fucik" și noul pod „Fal
ken“ va deveni centrul viitorului 
oraș. în această parte a orașu
lui se construiesc cîteva noi clă
diri administrative și comerciale, 
un restaurant cu 1.800 locuri.

Un important obiectiv va fi 
casa de cultură a cărei sală de 
festivități va avea 3.000 de locuri.

Masacrele 
bandelor O. A. S

9 Pe străzile Algerului asasinii fas
ciști trag asupra trecâioriloi o Zeci 

do morți și răniți
ALGER 16 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează despre cele 
trei masacre efectuate de bandele 
O.A.S. în cursul zilei de joi la Al
ger. Agenția France Presse subli
niază că în afara asasinării celor 
șase lideri ai organizației de asis
tență socială, în după-amiaza zilei 
de 15 martie ’ grupuri de criminali 
ai O.A.S. au deschis focul asupra 
trecătorilor musulmani. Numărul 
victimelor s-a ridicat în cursul zilei 
de joi în Algeria la 41 de morți și 
45 de răniți. în cursul serii de 15 
martie la Alger s-a anunțat că scrii
torul algerian Mouloud Feraoun, 
grav rănit de către teroriști, a în
cetat din viață.

Avocatul Guy Fraychinaud, cu
noscut pentru vederile sale libera
le, a fost asasinat în biroul său din 
Alger.

Ca și în Algeria, activitatea cri
minalilor din O.A.S. continuă cu 
aceeași intensitate și în Franța. A- 
genția France Presse relatează că 
în seara zilei de joi un grup de fas
ciști din O.A.S. au aruncat într-un 
restaurant situat pe Champs Ely- 
sées o grenadă rănind mai multe 
persoane.

Revista burgheză italiană „L'Eti- 
ropeo' publică un reportaj ilustrat 
despre existența în Vietnamul de 
sud a unei armate cohdusă de un 
preot catolic, padre Augustino, 
care luptă împotriva patrioților 
sud-vietnamezi.

Padre Augustino — scrie revis
ta — este în fond șeful unei mici 
armate stabilite în satul Bing 
Hung. „Războiul siînt" dus de pa
dre Augustino este aspru și nemi
los. Preotul susține că patrioții tre
buie striviți și Uciși fără milă. 
Corpul de armată din Bing Hung 
este alcătuit în majoritate din foști 
soldați ai lui Cian Kai-și. Exis
tența lui este deosebit de utilă 
pentru comandamentul de la Sai
gon (al dictatorului Diem —, N.R.), 
scrie în continuare revista, deoa
rece acesta își poate permite ac
țiuni agresive de represiune, care 
ar deveni supărătoare în cazul 
cînd ar fi efectuate de soldați! ar
matei regulate. Dar padre Augus
tino nu-și face probleme. El men
ține o disciplină de fier recurgînd 
la metode de pedepsire extrem de 
aspre și nemiloase. Se folosesc 
pedepsele corporale și, deseori, 
chiar preotul este acela care le 
execută, aplicînd condamnaților 
100 sau 200 de lovituri.

Soldații din Bing Hung 
provizionați 
central din 
precizează 
în realitate

un catolic — Ngo Dinh Diem, un 
pur reacționar, cum îl numește 
revista „L'Europeo" — stăpînit de 
o adevărată furie împotriva co
muniștilor, gata să folosească 
orice metodă de cercetare, inclu
siv tortura.

Comentînd faptele dezvăluite de 
revista „L'Europeo", ziarul „Unita" 
scrie : „Acest corp special de ar
mată este în realitate o adunătură 
S.S.-istă în Vietnamul de sud care, 
sub steagul credinței, se dedă la

O®O

Ce n-a „reușit" pentru Lumumba, ce nu „reușește“ pentru Glzenga

Toate acestea se petrec într-o 
țară în care șeful statului este

sînt a- 
de comandamentul 

Saigon. „L'Europeo" 
că Saigon înseamnă 
Washington.

lin nou tip de utilaj pentru In
dustria carboniferă produs de 
uzina constructoare de mașini 
din Gliwice (R.P. Polonă).

Vaste măsuri ale comandamentului O.N.U. 
pentru asigurarea securității lui Chombe

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres). — 
Chombe a sosit joi la Leopoldville 
pentru a duce tratative cu guvernul 
central în vederea aplicării acordu
lui de la Kitona, care conține pre
vederi în legătură cu reintegrarea 
Katangăi în Republica Congo. Agen
ția United Press International subli
niază că sosirea lui Chombe la 
Leopoldville a prilejuit „cea mai 
mare operațiune de securitate efec
tuată vreodată de O.N.U. în Congo". 
Peste 1.000 de soldați ai O.N.U. au 
ocupat aeroportul Ndjili.

Observatorii constată că deși 
Chombe s-a hotărît să plece la Leo
poldville, el nu intenționează nici
decum să renunțe la politica sa se
cesionistă. înainte de a părăsi Eli- 
gabethville-ul, el a cerut adepțilo?

să) „să fie încredințați că Katanga 
va învinge". El a subliniat că nu 
pleacă la Leopoldville „pentru a 
capitula". Condițiile puse de „parla
mentul“ katanghez pentru ratifica
rea acordului de la Kitona anulea
ză practic principalele lui prevederi. 
Or, Chombe intenționează să ducă 
tratative cu guvernul central în 
baza acestor condiții.

Definind poziția față de tratative
le cu Chombe, ministrul Informații
lor, Joseph Ileo, a precizat că gu
vernul central consideră că singura 
bază pentru tratative o constituie 
acordul de la Kitona. Ileo a spus 
că Chombe vine la Leopoldville doar 
în calitate de șef al unui guvern 
provincial al Congoului,

torturarea și masacrarea patrioți- 
lor sud-vietnamezi cu o cruzime 
care nu se deosebește cu nimic 
de cea a lui Eichmann și a celor 
de teapa lui".

Imaginea reprodusă mai sus face 
parte din fotoreportajul publicat de 
revista „L’Europeo". Ea înfățișea
ză copiii unul partizan sud-viet- 
namez în lagărul de la Bing Hung.

e

Patrioții laoțieni resping 
atacurile rebelilor

LAOS. Trupele rebele au desfășurat 
atacuri în satele Na Song și Na Lon din 
provincia Vientiane, precum și tn 
localități. Forțele patriotice au 
cu succes atacurile inamicului, 
etndu-i grele pierderi tn oameni 
marnent. A fost dobortt un avion 
belllor pilotat de americani.

alte 
respins 
provo- 
și ar
ai re-

nrfrtri""
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99Un program clar și precis 
de dezarmare“

Cuvîntarea rostita de N. S. Hrușciov la întîlnirea cu alegatorii
MOSCOVA 16 (Agerpres). - 

TASS transmite : în cuvîntarea sa 
rostită la întîlnirea cu alegătorii 
din circumscripția electorală Kali
nin din Moscova, N. S. Hrușciov a 
spus printre altele :

Țara noastră a pășit prima pe 
calea construcției socialiste și comu
niste. Acum socialismul nu mai este 
un vis, o idee ademenitoare înde
părtată. El a devenit o realitate, 
însăși viața noastră. Nu îrj viitor, 
ci chiar acum, socialismul dă po
poarelor unor țări întregi, care au 
pășit pe calea nouă a dezvoltării 
societății, mari bunuri materiale și 
spirituale. .

Numai un orb nu vede că comu
nismul s-a consolidat temeinic pe 
pămînt, că viitorul este al comu
nismului, că victoria este a comu
nismului !

Țara noastră a pășit acum într-o 
etapă nouă a dezvoltării sale. La 
Congresul al XXII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
fost adoptat Programul construirii 
comunismului care: este numit Ma
nifestul Comunist ăl epocii contem
porane.

Comunismül constituie o primej
die reală pentru forțele reăcțiiînii, 
pentru acei care ar dori să mențină 
societatea omenească într-o stare 
de anchilozare, să mențină în țările 
capitaliste dominația capitalului 
monopolist, exploatarea omului de 
către om. Sistemul mondial socia
list crește permanent, își sporește 
forțele.

Candidați la alegerile de deputați 
în Sovietul Suprem sînt muncitori 
de la întreprinderi industriale și 
sovhozuri, colhoznici, oameni de 
știință, medici, profesori, scriitori, 
ingineri, agronomi, reprezentanți ai 
forțelor armate ale țării noastre, 
activiști de partid și sindicali — a 
spus N. S. Hrușciov.

în Statele Unite ale Americii și 
în celelalte ,țări imperialiste, în 
Congres, în parlament, majoritatea 
covîrșitoare o constituie reprezen
tanții capitalului monopolist.

. Luînd cuvîntul în fața oamenilor 
muncii, candidații pentru funcția

•SM

Prezidiul adunării din sala Palatului Congreselor unde N. S. Hrușciov s-a

_ ____ ,
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împărtășesc gîndurile în mod cin
stit și sincer alegătorilor. Nimeni 
din noi nu promite rîuri de lapte 
și miere, nu se ocupă cu proclama
rea unor lozinci electorale cu ne
putință de tradus în viață.

Oamenii sovietici cunosc bine sta
rea ^de lucruri din țară. întreaga 
viață a statului nostru are un ca
racter deschis și democratic. Parti
dul și statul se consultă întotdeau
na cu poporul, împreună cu poporul 
elaborează planurile de înaintare 
continuă, trasează căile spre înde- 

planurl.
vrea să vă spun și 
că victoria noastră 
comunistă nu va 
sau cum se spunea 
va cădea ca mana

plinirea acestor 
Iată de ce aș 

astăzi, tovarăși, 
în construcția 
veni de la sine,

. . .în vechime, nu
de deputat al Sovietului Suprem își din cer.

Tema discuțiilor din S.U.A.: Cînd ne va 
depăși U.R.S.S.?

în cei patru ani care au trecut de mul progresului nostra au crescut 
la ultimele alegeri, amploarea și rit- și mai mult.

Dacă RITMUL MEDIU ANUAL al creșterii producției industriale 
în S.U.A. a fost în acești patru ani de 2,2 la sută, în Uniunea Sovie
tică el a fost de 10,1 la sută.

PRODUCȚIA DE OȚEL a crescut la noi în această perioadă cu 
19,6 milioane tone adică cu 38 la sută, iar în S.U.A. s-a redus cu 14,3 
milioane tone adică cu 14 Ia sută.

EXTRACȚIA DE PETROL a sporit în U.R.S.S. din 1957 pînă în 
1961, cu 67,7 milioane tone, adică cu 69 la sută, iar în S.U.A. ea a 
crescut numai cu 1 la sută.

în ultimii patru ani, NUMĂRUL MUNCITORILOR ȘI FUNC
ȚIONARILOR a crescut la noi cu 12.900.000 de oameni, adică cu 
24,2 Ia sută. în Uniunea Sovietică nu mai există de mult șomaj. în 
Statele Unite ale Americii însă, numărul șomerilor 
această perioadă cu 1,9 milioane 
de 5.000.000 de oameni. în afară 
sînt șomeri parțial).
Timpurile se schimbă, și acum 

nu numai oamenii de știință și 
businessmen!! americani, ci și în
suși președintele Kennedy recu
noaște că înaintăm mai rapid de
cît ei. Acum la ei există discuții 
numai în legătură cu termenele

ciov 
două 
triale decît în decursul primului 
cincinal, sau mai mult decît în de
cursul întregului an 1950.

N. S. Hrușciov a arătat apoi că 
succese serioase au fost obținute 
în acești ani și în domeniul agri
culturii.

în ultimii patru ani achizițiile de 
stat la carne au sporit cu 45 la 
sută, la lapte — cu 38 la sută. Toa
te acestea sînt desigur bune, dar 
ritmul atins în dezvoltarea agri
culturii nu ne mai poate satisface.

Plenara din martie a C.C. al 
P.C.U.S. a trasat căi concrete pen
tru ca mărețul Program al constru
irii comunismului să fie îndeplinit 
cu succes și în domeniul produc
ției agricole.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
în decurs de patru ani VENITUL 
NAȚIONAL al țării a crescut cu 38 
la sută, iar calculat pe cap de locui
tor — cu 29 la sută. în această 
perioadă în Statele Unite ale Ame- 
ricii, venitul național a crescut nu
mai cu 9 Ia sută, iar calculat pe 
cap de locuitor doar cu 2 Ia sută.

în continuare vorbitorul s-a refe
rit la importantele măsuri sociale 
înfăptuite în U.R.S.S. în ultimii ani 
printre care trecerea muncitorilor 
și funcționarilor la ziua de lucru

— s-au produs aproape de 
ori mai multe produse indus-

vietică 
depună 
obține aceasta.

Refcrindu-șe la începerea la Ge
neva a.lucrărilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, N. S. 
Hrușciov a declarat că guvernul 
sovietic va depune toate eforturile 
pentru ca Comitetul pentru dezar
mare să realizeze succese în activi
tatea sa.

Nu poate fi însă trecut cu vede
rea un fapt care umbrește serios 
perspectivele tratativelor de la Ge
neva. în ajunul convocării Comite
tului celor 18, președintele S.U.A. a 
declarat că a adoptat hotărîrea de 
a efectua o serie de experiențe nu
cleare în atmosferă. Aceasta a fost 
apreciată în întreaga lume ca o lo
vitură grea dată Comitetului celor 
18, ca o nouă expresie a liniei agre
sive în domeniul politicii externe.

Este de înțeles pentru oricine că 
dacă Statele Unite vor efectua o 
nouă serie de explozii experimen
tale în atmosferă, iar ele efectuează 
de pe acum explozii 
Uniunea Sovietică va fi 
răspundă, la aceasta prin 
unor experiențe proprii, 
efectuînd experiențe cu

întîlnit cu alegătorii.
(Teleîoto Agerpres-TASS)

a depus șî va continua să 
toate eforturile pentru a

Pacea

Ecoul internațional al noilor propuneri 
de dezarmare prezentate de U. R. S. S.

ROMA 16. Corespondentul Ager
pres transmite :

Planul sovietic de dezarmare ge
nerală și totală prezentat la Gene
va de ministrul de Externe al 
U.R.S.S. în ședința din 15 martie a 
Comitetului celor 18 state se allă 
în centrul atenției opiniei publice 
din Italia.

„Noul plan sovietic prevede li
chidarea totală a mijloacelor de 
ducere a războiului, anunță ziarul 
„UNITA“ în titlul său pe toată pa
gina întîi. Acest plan ține seama 
de sugestiile țărilor neangajate".

Relevînd importanța planului so
vietic de dezarmare generală și to
tală, ziarul „PAESE“ subliniază că 
ei „se caracterizează prin claritate 
și precizie, în timp ce propunerile 
americane sînt obscure șî contuze".

Presa burgheză italiană acordă^, 
de asemenea, o atenție deosebită 
planului sovietic de dezarmare ge
nerală și lotală. „Proiectul sovietic 
— scrie „IL MESSAGGERO“ — de- 
iinește măsurile caro ar putea duce 
într-un termen relativ scurt la eli
minarea tuturor armamentelor sta
telor, de la rachete și pînă la puști 
simple. Cole trei etape prevăd obli
gații precise de dezarmare și de 
control. Gromîko a prezentat un 
cadru a ceea ce poate să iie o 
lume fără nici un fel do arme, fără 
pericole de război total sau limitat".

cele două sisteme sociale, U.R.S.S. 
va folosi și mai deplin toate posi
bilitățile pentru dezvoltarea econo
miei sale, dacă ea va reprofila spre 
ramurile civile mijloacele folosite 
în prezent în scopuri militare.

Raționînd astfel, ideologii impe
rialismului nu-și dau, probabil, sea
ma de faptul că o asemenea recu
noaștere constituie o sentință seve
ră pronunțată împotriva imperialis
mului, împotriva orînduirii capita
liste perimate, care silește masele 
populare să risipească forțe și mij
loace materiale uriașe nu spre 
binele dezvoltării omenirii, ci în 
dauna acesteia.

Considerăm programul de dezar
mare generală și totală ca un man
dat din partea poporului sovietic, 
un mandat din partea alegătorilor 
dat conducătorilor partidului și gu
vernului. Puteți fi siguri că nu vom 
slăbi lupta pentru îndeplinirea a- 
cestui mandat.

Există oameni care prezintă sau 
nejițst, sau denaturează intenționat 
poziția Uniunii Sovietice în proble
mele dezarmării. Ei afirmă că che
mările noastre la dezarmare sînt 
dăunătoare și chiar periculoase de
oarece aceste chemări aduc, chipu
rile, prejudicii popoarelor care lup
tă pentru eliberarea lor de sub ju
gul colonial și acelor popoare care 
și-au cucerit independența politică 
dar nu s-au eliberat încă în între
gime de dominația capitalului mo
nopolist străin.

Noi am considerat și considerăm 
că popoarele care nu s-au eliberat 
încă din lanțurile colonialismului 
își pot obține eliberarea lor numai 
prin luptă, inclusiv prin luptă ar
mată. Acele popoare care S-au eli
berat își pot apăra independența, 
de asemenea, numai prin * luptă, 
înarmîndu-se pentru a da o ripostă 
colonialiștilor înarmați pînă în dinți, 
imperialiștilor. N. S. Hrușciov a 
spus că Uniunea Sovietică acordă 
un ajutor economic considerabil, in
clusiv un ajutor în armament, ace
lor state care i se adresează cerînd 
sprijin în lupta împotriva imperia
liștilor și colonialiștilor, în lupta 
pentru consolidarea independenței.

Cînd chemăm la dezarmare și 
luptăm pentru aceasta noi avem în 
vedere că trebuie să dezarmeze 
toate statele și în primul rînd ace
lea care posedă arma cea mai uci 
gatoare — arma nucleară. Oare nu 
este clar că una din principalele 
cauze pentru care imperialiștii nu 
acceptă dezarmarea este aceea că 
ei nu vor mai putea să domine alte 
popoare ? Dezarmarea ar folosi nu 
celor care înăbușă libertatea po
poarelor, ci popoarelor însele care 
duc o luptă dreaptă pentru elibe
rarea lor.

Pe noi ne bucură succesele miș
cării mondiale de eliberare națio
nală. în pragul cuceririi libertății și 
independenței naționale se află eroi
cul popor algerian. Sperăm că tra
tativele care au loc în prezent vor 
duce la satisfăcerea năzuințelor în
dreptățite ale poporului algerian și 
la instaurarea păcii în această 
parte a lumii.

Lupta popoarelor coloniale și de
pendente pentru libertatea lor na
țională — a spus vorbitorul — nu 
este nici pe departe încheiată.

Colonialiștii portughezi încearcă 
să înece în singe mișcarea de eli
berare națională în Angola. Intri
gile imperialismului internațional 
în Congo devin din ce în ce mai 
rafinate. Clica militaristă america
nă s-a asociat în războiul nedecla
rat împotriva patrioților vietnamezi.

N. S. Hrușciov a calificat drept 
legitimă cererea guvernului Indone
ziei de a ejibera teritoriul din tot
deauna indonezian — Irianul de 
vest.

Imperialiștii americani declară în 
vorbe că sînt pentru constituirea 
unui Laos independent care să pro
moveze o politică de neutralitate. 
Dar tocmai după ce guvernul lao
țian a declarat că Laosul va pro- 

de neutralitate, 
așa-numitul gu- 

au înarmat forțele 
le sprijină în pre-

GENEVA, 16 (Agerpres). —
„TRIBUNE DE LAUSANNE" subli

niază că propunerile sovietice do
vedesc bunăvoința autorilor lor.

In comentariile la primele ședii. 
țe ale Comitetului celor 18, ziarul 
„LA SUISSE" subliniază că, după cu- 
vîntarea lui A. A. Gromîko, atmosfe
ra la conferință a devenit foarte fa
vorabilă și „trezește anumite speran
țe în realizarea unui acord".

*
ATENA 16 (Agerpres). — Proiectul 

sovietic de tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală consti
tuie o importantă contribuție la cau
za destinderii încordării internaționa
le și realizării dezarmării generale 
și totale — scrie ziarul grec „AV- 
GHI".

Influentul ziar burghez „ELEF- 
THERIA" atrage, de asemenea, aten
ția asupra caracterului practic al 
propunerilor sovietice și subliniazl 
că ele urmăresc realizarea dezar
mării generale și totale într-un ter
men concret.

Ziarul „KATHIMERINI", comparînd 
propunerile sovietice și americane 
cu privire la dezarmare, subliniază 
că proiectul sovietic însoțește fieca
re măsură de dezarmare cu un con
trol corespunzător, în timp ce S.U.A. 
„propun măsuri de control fără mă
suri de dezarmare".

O*«0>

Dezvoltarea schimburilor culturale 
intre R. P. Romînă și Italia

ROMA 16 (Agerpres). — Intre 12 și 
15 martie s-a întrunit la Roma o co
misie mixtă romîno-ifaliană care a în
cheiat un program de schimburi cul- 
tural-științifice și tehnice între cele 
două țari, pe perioada 1 aprilie 
1962—30 iunie 1963.

Delegajia romînă. a fost condusă de 
Pompiliii Macovei, trimis extraordinar 
ți ministru plenipotențiar al R.P. Ro
mine în .Italia, iar delegajia italiană 
de Giorgio Ciraolo, ministru plenipo
tențiar, director general adjunct al Di
recției culturale din Ministerul Aface
rilor Externe

Cu ocazia
constatatau

italian.
discuțiilor, ambele parfi 

cu satisfacție dezvoltarea

favorabilă a relațiilor culturale ro- 
mîno-ifaliene.

în programul semnat se prevede, 
printre altele, schimburi de delegații 
de profesori universitari, oameni de 
știință, cercetători și specialiști, schim
buri între instituțiile științifice din R.P. 
Romînă <și instituțiile similare din Ita
lia, acordarea reciprocă de burse . de 
studii și specializare, turnee de for
mații artistice, organizarea de gale 
cinematografice, expoziții etc. Părțile 
s-au înțeles ca la expirarea termenului 
prevăzut să se încheie o 
gere privind dezvoltarea 
culturale dintre cele două

nouă înfele- 
schimburilor

o»
subterane, 
nevoită să 
efectuarea 
De aceea, 
arma nu

cleară, guvernul S.U.A. nu va dc- 
bîndi avantaje militare.

Regretăm că guvernul S.U.A. a 
___ _______ ___ ___ _____  găsit cu cale să adopte hotărîrea de 

de 7* șîT ore, paralel* cu creșterea a relua _ experiențele ^nucleare. El 
salariilor lor, creșterea uriașă a 
construcției de locuințe. Numai în 
ultimii cinci ani 50 de milioane de 
oameni sovietici — aproape 
sfert din întreaga populație — 
mutat în case noi !

Partidul nostru consideră că sen
sul întregii sale activități este să 
traducă în/ viață mărețele idei ale 
lui Lenin — construirea societății 
comuniste, asigurarea unei păci 
trainice și echitabjle, satisfacerea 
deplină a tuturor cerințelor mate
riale și spirituale ale poporului.

S CURTE
în Maroc într-o vizită de prietenie, a 
fost primit de regele Hassan al Il-leä.

0 SIRIA. Nazem El Kudsi, președinte
le Republicii Siria, s-a întîlnit la 14 mar
tie cu premierul irakian Kassem Ia fron
tiera siriano-irakiană.

0 TUNISIA. Intr-un comunicat ai Mi
nisterului Informațiilor al Tunisiei se 
arată că armata franceză a continuat la 
13 șl 14 martie să întreprindă acte de 
agresiune împotriva teritoriului tunisian 
Ia frontiera dintre Tunisia șl Algeria. Ar
tileria franceză, se spune în comunicat, 
a bombardat posturile tunisiene din 
Rouai, Sldi Ahmed, EI Hamman și Oued 
Eddir.

0 JAPONIA. Peste 500 <Je reprezen
tanți ai unor'sindicate și organizații de 
masă țiu organizat la 14 martie, Ia Tokio, 
un miting de protest împotriva tratati
velor |apono-sud-coreene. Rartlcipanții la 
miting au trimis ministrului de Externe 
al Japoniei o rezoluție în care cer sus
pendarea imediată a tratativelor. „Dacă 
guvernul nu va ține seamă de această 
dorință generală a poporului japonez,. se 
spune în rezoluție, vom trece Ia acțiuni 
hotărîte împotriva acestor tratative".

0 La Geneva, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. A. Gro
mîko, a avut întîlniri cu ministrul de 
Externe al R.P. Polone, A. Rapackl, cu 
ministrul de Externe al R.A.U., M. 
Fawzi, cu ministrul de Externe al 
Birmanie!, U Ti Han.

L--------------------------------- - ——------------ -
<0 La 15 martie a sosit Ia Washing

ton A. F. Dobrînin, ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al U.R.S.S. 
în S.U.A»

Intr-o declarație pentru reprezentanții 
presei, radioului și televiziunii, A. F. 
Dobrînin a transmis un salut poporului 
american din partea popoarelor U.R.S.S., 
și a subliniat marea însemnătate a sta- , 
biliril unor relații buné, de înțelegere 
reciprocă între U.R.S.S. și S.U.A.

0 La 16 martie a sosit la Geneva E. Un- 
den, ministrul Afacerilor Externe al Sue
diei, pentru a participa la lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru dezarmare.

0 MAROC. La 16 martie mareșalul 
Uniunii Sovietice, R- I. Malinovskl, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., care se află

și-a asumat o răspundere serioasă 
în fața popoarelor lumii.

Guvernul sovietic a propus o 
bază bună în vederea unui acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. Noi am 
propus ca pentru control să fie fo
losite mijloacele naționale de care 
dispun de pe acum statele pentru 
detectarea exploziilor nucleare.

Fiecare explozie se află, de fapt, 
sub controlul nu numai al U.R.S.S. 
și S.U.A. ci și al altor state, inclu
siv state neutre, dintre care mai 
multe dispun, de asemenea, de a- 
parataj pentru detectarea explozii
lor nucleare. Se intenționează însă 
să ni se impună un așa-zis sistem 
internațional de control care să 
fie instalat pe teritoriul nostru și 
care, sub firma controlului, s-ar 
îndeletnici cu spionaj, cu culegerea 
de informații militare. Nu vom ac
cepta niciodată aceasta — a sub
liniat din nou N. S. Hrușciov.

Știm că știința permite delec
tarea exploziilor nucleare subterane 
cu mijloace naționale de control. 
Și noi am hotărît să dovedim că, 
atunci cînd reprezentanții puterilor 
occidentale vorbesc într-una despre 
imposibilitatea detectării explo
ziilor subterane, ei spun un neade- 

. văr.
Recent, în Uniunea Sovietică a 

fost efectuată o explozie nucleară 
subterană, deși pînă acum nu am 
efectuat asemenea explozii. Și ce 
s-a întâmplat ? Aproape în aceeași 
zi Comisia pentru energia atomică 
a S.U.A. a declarat că S.U.A. au de
tectat efectuarea unei explozii nu
cleare subterane în Uniunea So
vietică.

Acest lucru dovedește, o dată mai 
mult, că interzicerea experiențelor 

nu 
_____~ ___ X-- de elaborarea runui sistem de con- 

por, tu îl aștepți să-ți vină'pe ușă, trol, ci de lipsa de dorință a pute- 
i în con- rilor occidentale de a accepta un 

. • - , >• • • ■■■ cAiaicușci- xavucici Biuu<ue,' açord cu privire la interzicerea ex-
m prezent monopoliștn americani de' prevenire și^au pieri periențelor nucleare.

dut, în genere, însemnătatea. Ideologii imperialismului înfățî-
Prevenirea cea mai eficientă a ex- șează lupta noastră pentru d'ezărma-

a sporit iii 
oameni, formînd o uriașă armată 
de aceasta milioane de americani

cînd îi vom depăși. Ei și, n-au 
decît să discute. “Viața va de
monstra cine are dreptate — nu 
a mai rămas mult pînă atunci.

Numai în ultimele patru luni (no- 
..................................... 1962) în

S.. Hruș-
iembric 1961 — februarie 
țara noastră — a spus N.

principala cucerire a politicii externe
Principala cucerire a politicii 

noastre externe — a spus N. S. 
Hrușciov în continuarea cuvîhtării 
sațe — și oamenii sovietici se pot 
mîndri cu ea că și cu îndeplinirea 
cu succes a planurilor . economiei 
naționale — este pacea, care înso
țește construirea desfășurată a so
cietății comuniste în țara noastră.

Este adevărat Că situația din 
lume continuă să fie complicată și 
încordată. Cercu y le agresive ale 
puterilor imperialiste, speriate de 
succesele țărilor socialiste, n-au re
nunțat la idèea de a folosi armele. 
Dar au apus de mult vremurile 
cînd ei se puteau deda nestinghe
riți la acțiuni arbitrare pe plan in
ternațional. Acum imperialiștii sînt 
nevoiți să procedeze cu multă 
luare-aminte. în vremurile noastre 
trebuie să fii nebun ca să dezlănțui 
un război împotriva țărilor șocia- ' 
lismului. A proceda în acest fel ar 
însemna pentru-imperialiști a se 
sinucide, deoarece noi dispunem de 
mijloace suficiente pentru a zdrobi 
pe orice agresor.

în orice direcție și pot lovi oricare 
țintă fixată. Exemplul zborurilor 
navelor cosmice „Vostok-l" și 
„Vostok-2" ilustrează precizia cal
culelor.

Așadar, sistemul de. radiolocație 
și alte mijloace de prevenire crea
te de S.U.A. și-au pierdut însemnă
tatea, deoarece rachetele pot ajun
ge pe teritoriul S.U.A. nu din direc
ția spre care sînt orientate aceste 
instalații. Pe semne nu întîmplător 
avionul spion american „U-2" al 
lui Powers zbura din Pakistan în 
spre Sverdlovsk pentru a vedea a- 
ceastă regiune, presupunînd că a- 
colo se află bazele rachetélor noas
tre intercontinentale. După calcu
lele lor, aceasta este cea mai. scurtă 
linie pentru bombardarea teritoriu
lui S.U.A. cu rachete intercontinen
tale. Dar chiar dacă s-ar admite că 
militarii americani au avut drep
tate în calculele lor, acum aceste

Tratatul de pace cu Germania. Nu 
se poate spune că reprezentanții 
americani și aliații S.U.A. din blo
cul N.A.T.O., care participă ca sa 
zicem așa indirect la aceste contac
te, se situează pe o poziție lucidă. 

N-aș vrea să intru în amănuntele 
schimbului de păreri care are loc, 
deoarece el'nu s-a încheiat încă. Voi 
spune doar că, după cum se vede,. 
poate să treacă mult și bine pînă 
să se găsească un limbaj comun cu 
partenerii noștri.

în locul complexului de probleme 
care se pun în cadrul reglementării 
pașnice, probleme care sînt bine 
cunoscute și printre care trebuie să 
amintim recunoașterea și respecta
rea drepturilor suverane ale R. D. 
Germane, partenerii noștri văd nu
mai problema accesului în Berlinul 
occidental. Iată într-adevăr că din 
cauza copacilor nu vezi pădurea.

Li«- jb < ... taie iu uaicuiere iur, acum acesie
zi U?t mi!°r calcule ale lor nu mai sînt-'bune 

ani Uÿunea Sovietică^ a_ dat mereu njmjc Noi putem lansa rachete M 
dovadă de-, inițiativa in cautarea nu peste Polul Nord, ci în direcția cu arma nucleară este frînată 
rezolvării probleme dezarmani, ^. Du ă cum s*’Spunè;în po-. d- --- ------- -

z» , . * i N. S.-Hrușciov a subliniat ca o m- x -• ■■ ^..r .
Sn„npUdnminX°J.a” ,i fr ^r1»' iar 'el intră pe fereastră, in <mn-

? — bab^ ditiile existentei rachetei globale,in prezent monopoliștn americani- . j b J
— à spusjvoi’hitorul’ — nu au re--, 
nunțat :1a perspectiva de a se îm
bogăți de-pe Urma unurnou ràzbbj.,.,tërminârii în masă a oamenilor în

V ra .m^leagă focul -unui război nuclear o consti-
just rojul fatal pe care-1 joacă. . tlde un acord,cu privire la dezar- re ar.n a

Au trecut de mult timpurile cînțl mare, încetarea Cursei înarmărilor Sovietice, . O TI-'- A ■/ .»a/«'4 -• •-■ <* ■>*zW'z*^va n. z4Av*A --’n ■’ _ '-x'-i. . • * -r ■' X •
nerabjle în război, apărate- de uria
șele spații' iile oceanului împotriva 
acțiunilor militare de pe alte con- < 
tinente. în condițiile actuale ele 
sînt jă fei 'de vUl'nefabjle.ca și toate - 
celelalte țări dé pe globul pămîri- 
tesc;- ; " .... i

în prezent situația se schimbă și 
mai mult. Oamenii noștri de știință , 
șî inginerii noștri au creat o nouă ] 
rachetă intercontinentală, pe care ( 
au denumit-o globală. Această ra- ; 
chetă este invulnerabilă pentru ' 
arma antirachetă. i' ]

Clica militară din S.U.A. ar vrea > 
să se' înconjoare cu uni fel de ba- ' 
rieră împotriva unei contralovituri , 
din partea Uniunii Sovietice. Pen- ; 
tru. aceasta ea a creat un sistem i 
de instalații radar și de alte insța- ; 
lății cu scopul de a încerca să in
tercepteze din zbor rachetele care 
trec, de exemplu, peste Polul Nord, 
adică pe linia cea mai scurtă.

Noile rachete globale pot să 
zboare în jurul globului pămîntesc

șpune dominantă, care trebuie cu- 
cerită în calea spre o pace trainică 
— a’spuS N. S. Hrușciov — este în
cheierea Tratatului de pace cu Ger
mania și rezolvarea pe această bază 
a problemei Berlinului occidental.

N. S. Hrușciov a spus că măsu
rile de apărare luate de guvernul 
R.D.G. în august trecut la frontie
ra cu Berlinul occidental au con
stituit o realizare serioasă' datorită 
căreia Uniunea Sovietică, Republi
ca Democrată Germană, toate ță
rile socialismului au putut conti
nua lupta pentru un tratat de pace 
de pe poziții și mai trainice.

Guvernul sovietic — a spus vor
bitorul — a declarat că nu se cram
ponează de unele termene fatale 
ale încheierii Tratatului de pace cu 
Germania.

Guvernul sovietic nu precupe
țește timpul și eforturile pentru 
a convinge puterile occidentale 
să ia parte Ia reglementarea 
pașnică a problemei germane. Dar 
trebuie să se spună foarte clar că 
cei ce speră în tergiversarea Ia 
infinit a rezolvării acestei proble
me importante greșesc în mod se
rios. Ea trebuie să fie rezolvată și 
va fi rezolvată.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
Uniunea Sovietică și S.U.A. între
țin de timp destul de îndelungat 
contacte în probleme referitoare la

0*0

în cadrul programului flc explorare a păturilor superioare
ale atmosferei și a spațiului cosmic

mova o politică 
S.U.A. au format 
Vern al rebelilor, 
reacționare și 
zent.

Nu există nici 
liricii agresive 
S.U.A. față de Cuba — a declarat 
N. S. Hrușciov. Dar oricît ar turba 
imperialiștii, poporul cuban va în
vinge pentru că el își apără liber
tatea și independența sa. De partea 
lui este simpatia și sprijinul tutu
ror țărilor socialiste, tuturor popoa
relor iitbitoare de libertate. U.R.S.S. 
a acordat și va acorda un sprijin 
multilateral luptei juste a Republi
cii Cuba.

Uniunea Sovietică pășește într-un 
singur front cu celelalte țări socia
liste. Arma noastră puternică, forța 
noastră constă în prietenia și co
eziunea țărilor socialiste. Aceasta 
este o chezășie sigură a înaintării 
noastre cu succes, una din cele mai 
importante condiții pentru menți
nerea unei vieți pașnice, pe pămînt.

r i“-__ i y-r—»-Hs.-OT-i.-t (Text prescurtat. Subtitlurile șt
arme deja existente. Uniunea So- lor. îh întrecerea economică dintre sublinierile aparțin redacției).

Ideologii imperialismului înfăți- 

re ca • ô manevră tactică, declarând 
că un acord cu privire la dezarma
re ar. fi avantajos numai Uniunii 

- "T—______ - -r—___țărilor , 'șocialistet/și-ar
S.U.A. șe puteau considera invul- și distrqgerea uriașelor stocuri de a^uce prejudicii S- U. A. și aliaților niara'Kil'A' în ra’zlnni Ha n’rîci- ? •---- ; • ,rT • a .* st

k

U.R.S.S. a lansat un iwu satelit
o justificare a po
pe care o duc

® Perigeu: 217 km.— apogeu 980 km. ® în 1962, în 
U.R.S S. vor fi lansafi o serie de safelifi artificiali 

ai Pămîntului

In ace'eași sală,‘ unde 
proape 5 luni în urmă a fost 
doptat Programul ■ P.C.U.S., 
programul construirii comunismu
lui — au luat loc azi alegatorii cir
cumscripției electorale „Kalinin“, 
din Moscova, peste 6.000 de ce
tățeni sovietici. O ' adunare a 
poporului înaintea marii săr
bători a democratismului socia
list — alegerile în Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

La adunare a luat cuvîntul 
mandatarul alegătorilor Ivan Ku- 
laghin, maistru la uzina „Secera 
și Ciocanul“. Caracterizînd pe 
candidatul în alegeri, Nikita 
Sergheevici Hrușciov, Kulaghina

spus că șeful guvernului sovie
tic a străbătut un drum glorios de 
la simplu muncitor la prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. „Iată de ce lui 
Hrușciov îi sînt apropiate gîndu
rile și aspirațiile fiecărui om so
vietic“. > .

Cuvîntarea electorală a șefului 
guvernului sovietic desfășoară ta
bloul însuflețitor al marilor rea
lizări obținute de la trecutele a- 
legeri de poporul sovietic, sub 
conducerea P.C.U.S., victoriile în 
întrecerea economică cu S.U.A., 
creșterea continuă a nivelului de 
trai și de cultură al poporului,

mărețele perspective deschise de 
Programul P.C.U.S. O însemnă
tate deosebită prezintă partea din 
cuvîntare consacrată politicii ex
terne, care reafirmă cu tărie po
ziția constructivă a U.R.S.S. în 
cele mai arzătoare probleme ale 
vieții internaționale.

Sfîrșitul cuvîntării a fost subli
niat cu puternice aplauzè. Minute 
în șir, asistența a scandat : 
„Trăiască marele nostru partid", 
„Trăiască patria noastră scumpă 
Uniunea Sovietică“, „Trăiască co
munismul".

A. MUNTEANU
Moscova, 16 martie (prin telefon)

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite : La !_6 martie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat un satelit artificial al Pămîntului. în~ confor
mitate cu calculele preliminare, satelitul s-a plasat pe o orbită cu un 
perigeu de 217 km. și un apogeu de 980 km.

Perioada de revoluție a satelitului este de 96,35 minute. Unghiul 
de înclinație a planului orbitei satelitului în raport cu planul Ecuato
rului este de 49 grade.

La bordul satelitului au fost instalate aparataj științific, un sistem 
radiotelemetric și un post de radioemisie, care lucrează pe frecvențe 
de 20,003 și 90,018 MHz.

Observațiile asupia satelitului și receptionarea datelor. telemetrice 
se efectuează de către punctele terestre ale unui complex de comandă 
șl măsurători, situate pe teritoriul Uniunii Sovietice.

Satelitul artificial al Pămîntului a fost lansat în cadrul program 
de explorare a păturilor superioare ale atmosferei și a spațiului cos
mic, pentru a cărui îndeplinire, în cursul anului 1962, de la diferite cos* 
modromuri din Uniunea Sovietică vor fi lansați o serie de sateliți arti
ficiali ai Pămîntului.

Noul program al acestor cercetări prevede :
studierea concentrației particulelor încărcate în ionosferă în scoptil 

cercetării propagării undelor radio ;
studierea fluxurilor corpusculare și a particulelor de mici energii t 
studierea compoziției sub raport energetic a centurilor de radia|ii 

din jurul Pămîntului pentru aprecierea pericolului radiațiilor în cursul 
zborurilor cosmice de lungă durată ;

studierea compoziției primare a razelor cosmice și a variației inten
sității lor ;

studierea cîmpului magnetic terestru ;
studierea radiației de scurtă lungime de undă a Soarelui șl a altor 

corpuri cosmice ;
studierea păturilor superioare ale atmosferei ;
studierea efectului substanței meteoritice asupra elementelor de con

strucție a obiectelor cosmice ;
studierea repartiției și formării sistemelor noroase în atmosfera 

terestră.
In afară de aceasta, vor fi încercate și verificate mal multe ele

mente de construcție a aparatelor cosmice.
Vor fi date publicității comunicate separate cu privire Ia lansarea 

sateliților din această serie.
In urma înfăptuirii programului stabilit, oamenii de știință sovietici 

vor dobîndi noi posibilități de studiere a fizicii păturilor superioare ale 
atmosferei șl spațiului cosmic.
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