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Ken
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lozincă a a- 
proclamată : 
agrară radi-

Manifestații 
studențești 

Ia Atena

In fața 
avut loc 
ievendi- 
semnată 
cetățeni.

industriale și în 
în construcție noi 

profesionale și

Consultările 
președintelui 

Braziliei

Președintele 
Braziliei, Toao 
Goulart, a în
ceput la 10 ia
nuarie consul-

pre- 
din 
so- 
oa- 
din

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii’’

Consiliului de Miniștri al Greciei, a 
respins această cerere și a amenin
țat pe studenți cu represiuni.

în mai multe centre 
alte orașe din țară sint 
localuri pentru școlile 
tehnice. La Constanta se va da în folo
sință anul acesta un complex școlar pen
tru viitorii constructori navali. în sec
torul industriei metalurgice și construc
țiilor de mașini se construiesc 16 săli 
noi de clasă la școlile existente și ate
liere pentru practica elevilor la Bîrlad și

Noi localuri pentru școlile profesionale și telinice

Participanți la adunările din cîteva întreprinderi din Capi
tală, în cadrul cărora s-au luat angajamente în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului de stat pe 1963 (de sus în jos) : 
MARIN ANDREESCU, croitor în piele de la Fabrica de pielărie 
și încălțăminte „Flacăra Roșie" ; TEODORA HERMAN, munci
toare fruntașă în producție din sectorul II confecții al Fabricii 
de confecții și tricotaje București ; GHEORGHE MUNTEANU, 
șef lăcătuș întreținere de la Uzinele metalurgice Grivița.

Legea 
McCarran 
în acțiune

Ministrul jus
tiției din S.U.A., 
Robert 
nedy, a cerut 
oficiului

raionul Cîmpulung 
Moldovenesc.

azi", 
foto- 

: i-

progre- 
tineret 

ca „or- 
a fron-
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® Ing. C. Vasilescu, Ing. 0. Bordeianu — Cerce
tările științifice în slujba sporirii producției agri
cole — Unele aspecte ale activității stațiunilor ex
perimentale agricole din regiunea Oltenia (pag. 2-a).

® Acad. G. Oprescu, Dan Hăulică — La Muzeul 
de Artă al R. P. Romîne : Comori ale artei univer
sale (pag. 3—4).

® G. Graure — La minus 30 de grade (pag. 4-a).
® C. Mantu, C. Căpraru — Din activitatea spor

tivă a unei mari uzine : Exigență, educație, disci
plină (pag. 4-a).

o Nicolae N. Lupu’ — Comentariul zilei : în rolul 
de susținători ai celor mai perimate regimuri (pag. 
6-a).

La ansamblul 
locuințe din jurul 
parcului Tonola din 
Capitală, s-au adău
gat încă 4 mari 
blocuri care însu
mează peste 300 de 
apartamente. Recent 
ele au fost date 
folosință. Iată, 
fotografie, unul 
noile blocuri de 
cuințe văzut dinspre 
Bd. Lacul Tel.

(Foto : M. Cioc)

în sala clubului întreprin
derii de prefabricate „Pro
gresul“ din Capitală, peste 
500 de muncitori fruntași în 
întrecerea socialistă, ingineri 
și tehnicieni au discutat în 
amănunțime despre posibili
tățile și rezervele interne de 
care d'spun pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1963. Cu a- 
ceșt prilej colectivul între
prinderii și-a luat — în lumi
na Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socia
liste — noi angajamente în 
producție.

în urma discuțiilor purtate 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii „fabricii de case" s-au 
angaja) să realizeze și să 
depășească sarcinile de plan 
pe anul 1963. Planul de pro
ducție va fi depășit cu : 2 500 
mc prefabricate din befon ar
mat, dîndu-se astfel 10 600 
mp fîțll de planșeu, echiva
lentul planșeelor pentru 200 
apartamente, 2 km tuburi din 
befon armat precomprimat, 
300 mc stîîpi cu care se vor 
putea monta 25 km linii ae
riene. Planul producției glo
bale și al producției marfă va 
fi depășit cu 3 la sută.

Colectivul întreprinderii s-a 
angajat, de asemenea, să rea-

lizeze economi: peste plan în 
valoare de 1 000 000 
beneficii suplimentare 
loare de 600 000 lei.

Pentru realizarea 
angajamente s-au propus 
se vor lua o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice. Astfel, 
se va confecjiona centralizat 
betonul necesar secției de pa
nouri mari prin modernizarea 
și creșterea capacității centra
lei de beton existente; se vor 
instala prese automate pentru 
utilizarea deșeurilor proveni
te din torerefarea tuburilor din 
beton armat precomprimat; se 
va îmbunălăfi tehnologia de 
fab-icajie a panourilor mari. 
Totodată se va perfecționa 
sistemul de tratare termică 
prin folosirea tiparelor încăl
zitoare etanșe și a pernelor 
încălzitoare. Dozarea apei 
pentru prepararea betonului 
la toate secțiile de fabricație 
se va face cu ajutorul doza
toarelor electronice. Se va 
mecaniza transportul tuburilor 
din befon armat precompri
mat în camerele de tratare 
termică.' De asemenea, se va 
mecaniza descărcarea cimen
tului aprovizionat în vagoane 
cisternă, prin sistem pneuma
tic. Se va valorifica cantita
tea de 30 tone de sîrmă re-

lei și 
în va-

acestor
Și

zulfată din deșeuri de fabri
cație.

In numele colectivelor pe 
care le conduc, ing. Grigore 
Negulescu, șeful secției de fu- 
buri precomprimate, ing. Mi
hai Sfoenescu, 
panouri mari, 
Dumitrescu, șeful 
mifabricafe, și-au 
convingerea că angajamentele 
luate se vor realiza, arătînd 
că, împreună cu colectivele 
pe care le conduc, vor munci 
cu hofărîre pentru îndeplini
rea întocmai a acestor anga
jamente.

Tînărul lăcătuș Dumitru 
Vlad, șeful de brigadă Ste- 
lian Bîsîrîgă din 
nouri mari,
Crisfofaru,
Ion Cosmescu, secretarul co
mitetului U.T.M. și alji vorbi
tori au subliniat, de asemenea, 
că .există condiții ca muncito
rii și tehnicienii fabricii să-și 
îndeplinească cu cinste an
gajamentele luate.

secția pa- 
inginerul Dante 
fierar-betonistul

ION FIERARU, NICO
LAE NEGOITĂ, MIHAI 
PĂTRU, din postul 
de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii" de 
la întreprinderea „Pro- 

gresul"-București

Extinderea mecanizării 
producției în Valea Jiului

Mecanizarea proceselor de producție în minele 
Valea Jiului va ii extinsă anul acesta în urma dotării 
întreprinderilor miniere cu numeroase noi mașini de 
încărcat cărbune și de extracție, cu transportoare de 
mare capacitate, cu locomotive electrice și alte utilaje 
moderne. La minele Lupeni, Petrila, Lonea, Aninoasa 
și Dîlja au și sosit zilele acestea primele utilaje noi 
din acest an.

Valoarea investițiilor alocate în acest an pentru do
tarea minelor din acest bazin carbonifer cu noi mașini 
și utilaje, se cifrează la circa 80 de milioane de lei.

In sălile casei ra
ionale de cultură 
din Cîmpulung Mol
dovenesc s-a deschis 
o expoziție de foto- 
grafii intitulată 
„Cîmpulung < 
Cele 150 de I 
grafii prezentate 
lustrează succesele 
obținute in activita
tea economică, 
cum și aspecte 
munca și viata 
cial-culturală a 
menilor muncii

Linia a fost 
degajată

La Combinatul chimic Tîrnăveni a avut lo-c zilele 
acestea o însuflețită adunare. Cu acest prilej, munci
torii, inginerii și tehnicienii și-au concretizat angaja
mentele în întrecerea socialistă pe anul 1963.

Colectivul combinatului și-a luat următoarele an
gajamente :

— să depășească planul producției globale cu 
4 000 000 lei, cel al producției marfă cu 3 300 000 lei 
și să realizeze peste plan :

— 600 tone carbid
— 15 000 mp plăci faianță
— 5 000 mp hîrlie foto
— 100 tone clorură de calciu
— 50 tone bicromat de sodiu
— 50 tone mase plastice
— 50 tone alaun de amoniu și altele.
Realizarea angajamentelor va fi asigurată prin apli

carea planului de măsuri tehnico-organizatorice — 
plan care a fost completat cu 380 de propuneri făcute 
de muncitori și tehnicieni cu ocazia dezbaterii sarci
nilor de plan pe schimburi și secții.

Printre măsurile mai importante se numără :
— mărirea indicilor de utilizare intensivă a cuptoa

relor de carbid cu 4,01 Ia sută față de cei realizați în 
1S62, prin inversarea transformatorilor la cuptoarele 
1 și 3, răcirea rețelei scurte și ridicarea amperajului 
Ia cuptoare în funcție de factorul de putere ;

— folosirea mai bună a spațiului de ardere la cup
toarele de la secția faianță prin mărirea încărcăturii 
pe vagonet, ceea ce va asigura o creștere a indicilor 
de utilizare intensivă a cuptoarelor cu 3 la sută față 
de realizările din I9G2 ;

Angajamentele 
metalurgiștilor 

de la „Industria Sîrmei“
Recent, metalurgiștii dc la Uzinele 

„Industria Sîrmeï’ din Cîmpia Tur- 
zii și-au luat următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă :

— să depășească valoarea pro
ducției globale în 1963 cu 7 200 000 
lei ;

— să depășească valoarea pro- 
ducției-mariă cu 7 000 000 lei;

— să realizeze o creștere a pro
ductivității muncii cu 0,1 la sută iață 
de prevederile pianului;

— să reducă rebuturile cu 1,5 la 
sută față de prevederi ;

— să realizeze economii și bene
ficii suplimentare în valoare 
625 000 lei și respectiv 
1 000 000 lei;

să depășească indicii de utili- 
a agregatelor cu 2 la sută.
uzină vor fi aplicate 86 de mă- 
tehnico-organizatorice cu mare 

care să înles- 
angajamentelor

în cadrul grupului școlar 'de Ia uzinele 
„Electroputere” din Craiova.

Condiții mai bune de învățătură au 
fost create în ultimul timp și viitorilor 
mecanizatori și tehnicieni din agricultu
ră. Așa, de pildă, elevii școlilor de me
canizatori de pe Ungă stațiunile de ma
șini și tractoare din Ciulnița, Ianca-Sat, 
Tg. Neamț și altele dispun acum de noi ' 
săli de clasă, laboratoare și ateliere.

(Agerpres)

Gheorghe Martinescu, strungar la 
uzina „Magheru" din Topleț, re
giunea Banat, se întorcea, într-una 
din zilele acestea, grăbit spre casă. 
Dar, la. un moment dat, văzu că linia 
ferată era blocată. Pe drumul atît 
de cunoscut, la aproape 2 km de gara 
din localitate, se prăvălise, din cau
za ploilor, o stîncă peste linie.

Intr-o fracțiune de secundă a ho- 
tărît ce era de făcut. S-a dus în- 
tr-un suflet la sfatul popular, apoi, 
la gară și a anunțat cele văzute.

înarmați cu lopeți, timăcoape șî 
răngi zeci de oameni au pornit spre 
locul unde stînca bloca linia.

După o muncă încordată, obsta
colul a fost înlăturat. Cei de față 
i-au strins mina și i-au mulțumit din 
suflet tînărului strungar pentru a- 
ceastă faptă lăudabilă.

Centru 
țărănesc 

independent" 
în Mexic

In cadrul Con
gresului con
stitutiv al țăra
nilor mexicani, 
reprezentînd un 
milion de oa-

meni, a fost creat un „centru țâră' 
nesc independent". Ca 
cestui centru a iost 
„Libertatea și reforma 
cală".

Pe urmele unei vechi 
monografii

zare
In 

suri 
eficiență economică, 
nească realizarea 
luate. Printre altele, se prevede me
canizarea preluării colacilor de sîr- 
mă laminată de pe transportor și me
canizarea transportului în depozitul 
de sîrmă. La oțelărie, pentru întreți
nerea cuptoarelor se vor utiliza 
blocuri ștampate de dolomită stabi
lizată. La secția bare trase, va fi a- 
similată tehnologia recoacerilor în 
cuptoare clopot cu gaz protector. De 
asemenea, se vor moderniza nume
roase mașini de trefilat.(Continuare în pag. V-a)

La G.Ä.S. Popești-sere, din apropierea Capitalei, sub acoperișul 
de sticlă e mereu primăvară.

(Foto : Agerpres)

Roma, raionul Bo- 
un bun prilej de 
bilanțul realizărilor 
anul trecut și de a

Adunarea generală a con
stituit pentru. colectiviștii din 
comuna 
toșani, 
a face 
obținute
stabili măsurile pentru obți
nerea unor succese și mai 
mari în sporirea producției 
agricole și întărirea gospo
dăriei colective în acest an.

Ce a arătat darea de 
seamă prezentată de consi
liul de conducere în fața 
adunării colectiviștilor ? A- 
nul trecut, datorită bunei 
organizări a muncii și spri
jinului primit din partea me
canizatorilor de la S.M.T. 
Botoșani, gospodăria a do- 
bîndit recolte bune. La po
rumb, de exemplu, de pe o 
suprafață de 585 ha, s-a ob
ținut o producție de 2 800 kg 
boabe la hectar.

O dezvoltare mare a cu
noscut sectorul zootehnic 
care cuprinde 604 bovine, 
din care 174 vaci cu lapte, 
485 porcine, 1 500 ovine, 
10 500 păsări și' 215 stupi de 
albine. în acest sector s-a 
obținut o producție medie 
de 3 015 litri lapte de la fie
care vacă furajată, 76 litri și 
2,3 kg lînă de la fiecare 
oaie, iar de la fiecare fami
lie de albine cîte 31 kg 
miere.

Vînzînd statului însemnate 
cantități de produse vege
tale și animale, gospodăria 
a realizat un venit bănesc 
de 4 500 000 lei.

Colectiviștii au analizat 
cu simț de răspundere ex
periența cîștigată în cursul 
anului trecut și lipsurile care 
au existat, au stabilit obiec
tivele planului de producție

A

în

pe anul 1963 și măsurile 
tehnice și organizatorice 
pentru realizarea lor.

— Cifrele prevăzute 
planul de producție — a
spus în cuvîntul său colec
tivistul Constantin Savel — 
se pot realiza și chiar de- 

■ păși. Aceasta.ne-o dovede
ște experiența din anul tre
cut a brigăzilor și echipelor 
fruntașe. Brigada a IlI-a a 
reușit să obțină de pe în
treaga suprafață cultivată 
cu porumb cîte 4 100 kg 
boabe la hectar. Dar briga
da a IV-a a obținut numai 
1 800 kg Oare numai cali
tatea terenului să fie de 
vină ? Fără îndoială că nu. 
în timp ce brigada a IlI-a 
a prășit manual porumbul 
de trei ori iar pe o parte din 
suprafață de patru ori, cele
lalte brigăzi n-au prășit de- 
cît suprafețe mici de 3 ori. 
Mai mult, au și întîrziat pră- 
șilul. Iată de unde vine di- 
ierența de recoltă. Pentru a- 
cest an trebuie ca în fiecare 
brigadă și echipă să se or
ganizeze astiel munca îneît 
pe toată suprafața să facem 
patru prașile manuale. Așa 
vom obține recoltă mare pe 
întreaga suprafață.

Și alți colectiviști, 
care Popovici Maria 
Lungu, au subliniat
vîntul lor că aplicarea tutu-

printre
Mihai 

în cu-

țările în vederea, rezolvării rapide a 
situației politice din țară, ca urmare 
a referendumului în care partizanii 
regimului prezidențial au obținut o 
majoritate de 80 la sută. Goulart a 
avut o întrevedere cu primul minis
tru, Hermes Lima, în vederea con
stituirii primului guvern preziden
țial.

La 10 ianua
rie cîteva mii 
de studenți au 
ieșit pe stră
zile Atenei ce- 

rînd guvernului să sporească alo
cațiile pentru învățămînt. 
Universității din Atena a 
un miting. Petiția conținînd 
cările studenților a iost 
pînă acum de 630 000 de 
Kanellopoulos, vicepreședinte al control asupra activității subversive

să înregistreze, în 
baza legii fascis
te McCarran, or
ganizația 
sistă de 
„înainte“ 
ganizație 
tulul comunist“.

ror regulilor agrotehnice are 
un mare rol în obținerea 
unor- recolte mari la hectar 
și deci în sporirea venituri
lor gospodăriei colective și 
ale fiecărui colectivist.

— In planul de producție 
s-a .prevăzut ca în fiecare 
an să îngrășăm cu gunoi de 
grajd cîte 500 ha, a spus co-

în ridicarea de construcții 
ieftine prin folosirea resur
selor locale. Valoarea graj
durilor cu o capacitate de 
210 capete, ridicate anul 

, trecut, n-a depășit suma de
500 de lei pe cap de vită 

' mare. Prin folosirea chirpi- 
■ ciului și cărămizilor confec

ționate de colectiviști, a stu
fului, se vor realiza Și în a- 
cest an mari economii la 
construcții.

Gospodăria colectivă din 
Roma se ăflă în apropierea 
orașului Botoșani. Ținînd

Adunarea generală 
a G.A.C. Roma, 
raionul Botoșani

in

lectivistul Ilie Nichifor. Acea
stă măsură este foarte bună. 
Eu propun ca, chiar de pe a- 
cum, cînd animalele de 
muncă stau degeaba, să le 
folosim la căratul gunoiului 
de grajd și depozitarea . lui 
în platforme la capătul tar
lalelor. Să nu așteptăm pri
măvara, căci atunci se
grămădesc o mulțime de 
treburi.

Un rol însemnat în ridi
carea calificării și întări
rea simțului de răspunde
re al colectiviștilor îl ar'e 
asigurarea stabilității oame
nilor în brigăzi și echipe, la 
locurile de muncă. De aceea, 
participanții la discuții au 
cerut consiliului de condu
cere să ■ nu mai facă schim-

bări de oameni de la un loc 
de muncă la altul, căci acea
sta le slăbește simțul de răs
pundere pentru calitatea ' lu
crărilor.

Colectiviștii au susținut ...
măeura prevăzută în planul seama de acest lucru, cît și 
de producție, ca pe întrea- de faptul că la grădina de 
ga suprafață de 750 ha cui- legume se pot folosi multe 
tivate cu 
boabe să fie introduse cul
turi intercalate ca fasole, 
dovleci și cînepă pentru să^ 
mînță.

Planul de producție pre
vede o creștere însemnată a 
sectorului zootehnic. Numă
rul bovinelor, ds pildă, va 
ajunge la 955, din care .459. 
vaci cU lapte. Gospodă
ria va vinde statului, pe 
bază de contract, 500 de 
porci grași. Ținînd seama 
că gospodăria are animale 
de rasă, creșterea efectivelor 
de animale se va face numai 
prin selecție din prăsilă pro
prie. Dezvoltarea sectorului 
zootehnic impune ridicarea 
unor noi adăposturi. Astfel, 
se vor construi un qrajd 
pentru 150 capete bovine, o 
puierniță oentru 10 000 pui 
o îngrășătorie pentru 100 
porci, un coteț pentru gîște 
etc.

De-a lungul anilor, colec
tiviștii din comuna Roma au 
căpătat o bună experiență

O monografie a comunei Silișteni 
apărută în 1930 arăta : Biblioteca
școlii Silișteni numără 218 volume, ci
tite de prea puțini săteni. La Lăngești 
biblioteca are 160 volume...''

...Ne aflăm la biblioteca din co
muna Silișteni, raionul Costești,. re
giunea Argeș. E zi de duminică. 
Tînăra bibliotecară Ioana Pică nu mai 
prididește să împartă cărțile cerute. 
Și e firesc. Cei 1.000 de cititori în
registrați în fișele bibliotecii de
monstrează elocvent că în fiecare fa
milie există cel puțin un cititor. Nu
mai anul trecut s-au citit, de la bi
bliotecă, peste 6 500 de cărți.

La Lăngești, Lunca Corbului și Si
lișteni, in toate satele comunei, 
pulsează din plin viața culturală. In 
fiecare sa1 există școală de 4 ani, iar 
la Lunca Colbului — școală de 8 ani. 
Tot aici, în Lunca, se află și cămi
nul cultural. Un simplu afiș anunță 
laconic : „Duminică, la căminul cul
tural, inginerul Grigore Bascacov va 
ține conferința : ,,Avantajele culti
vării viței de vie". Va urma specta
colul brigăzii artistice de agitație din 
Silișteni.

In toamna aceasta au luat ființă în 
comună patru cercuri de învăfămînf 
agrozootehnic cu o durată de trei ani, 
Zeci de colectiviști sint înscriși la 
cercurile agricol, pomicol, viticol, 
zootehnic.

Oamenii satului, tineri și bătrîni, în-. 
vafă... (De la Gh. Măcăneață, coresp. 
voluntar).

La odihnă

careporumb . pentru brațe de muncă, de 
gospodăria nu duce lipsă, 
colectiviștii au hotărî!
acest an să sporească . su
prafața grădinei la 60 ha, 
aproape dublu față de anul 
trecut. Prin cultivarea de le
gume timpurii și sporirea 
producției la hectar din a- 
cest sector se va realiza un 
venit de peste 1-200 000 dé 
lei. Venitul total ce urmează 
să-l obțină colectiviștii din 
comuna Roma, prin valorifi
carea unui volum sporit de 
produse vegetale și anima
le, . se ridică la suma de 
peste 7 000 000 de lei.

în încheiere, colectiviștii 
au adoptat un plan de mă- 
suji tehnice și organizato
rice care, traduse în viată, 
vor duce la înfăptuirea pre
vederilor planului de pro
ducție, la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospo
dăriei și la creșterea nive
lului de trai al colectiviștilor.

ca în

i'

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

Sîntem trei oarnoni de vîrsfe, pro
fesii și naționalități diferite, din trei 
regiuni ale țării. Ne-am întîlnit aici, 
în stațiunea balneară Buziaș. Îm
preună cu no' au mai sosit peste 
300 de oameni ai muncii clin toate 
colțurile țării. Noi frei am fost cazați 
în aceeași cameră. Cum era și firesc 
ne-am împrieteni* repede, devenind 
un colectiv nedespărțit atît la plim
bare. cît și la masă, la club sau la 
cinematograf.

încă din primele zile petrecute 
împreună, ne-am convins de grija 
deosebită cu care sînf înconjurați 
cei venifi la odihnă șL tratament în 
această stajiune. Medicii de la 
clinică, 
rile, 
duiesc sa 
ma' bune, 
ca acasă" 
un med:c,

Gîndurile ți 
sîn* îndreptate 
crea* celor ce 
condiții minunate pentru odihnă și 
tratament. (De la Ion Erafu, strungar, 
Uzina mecanică Cîmpina ; lacob 
Fisch, medic pensionar din Sighet, 
regiunea Maramureș ; Mihei Arz, 
șofer, întreprinderea „Colorom“ din 
Codlea).

cei de la pavilioane, 
pe^sonalu de serviciu se 

ne ceeze condiții 
să ne simțim 
— cum glumea

poli- 
suro- 
stră- 

cît 
bine„mai 

deunăzi

'ecunoșlința 
spre partid 

muncesc astfel

noastră 
care a 

de



SCÎNTEIA

al G.A.C.

Aspect de Ia o repetiție a Ansamblului de cîniece și dansuri 
ai Sfatului popular regional Maramureș. (Foto : Agerpres)

Probtemele 
întăririi G.A.C.
— în discuția 

comitetului
' regional

fante de muncă, . îmbunătățirea 
muncii politice și culturale de 
masă în vederea .creșterii con
științei socialiste g colectiviștilor.
Sprijin concret
Ia întocmirea

planului
de producție

CLUJ’ (öoresp. 
„Scînteii“). — 
Comitetul re
gional de par 
tid Cluj a dez
bătut într-o 
plenară căile

întăririi ecdnomico-organizatorice a 
gospodăriilor colective. La plenară 
au ■ participat primii secretari ai co- 
mițoielor raionale și orășenești de 
partid, membri ai comitetului execu
tiv, al sfatului popular regional, pre- 
ședin|ii sfaturilor populare și pre
ședinții consiliilor agricole raionale 
și alți activiști de partid și do stat. 

Referatul prezentat și discuțiile pe 
marginea Iul au scos în evidență ex
periența dobîndită de organizațiile 
de partid din regiune în îndrumarea 
G. A. C. pentru creșterea produc
ției vegejale și animale. Exerci- 
tînd un control competent șl efica
ce asupra activității conducerilor 
gospodăriilor colective, organizațiile 
de bază din gospodăriile colecti
ve Ploscoș, Plăiești. raionul Tur
da, și altele au adus o contri
buție importantă la organizarea 
și desiăsurarea în condiții bune 
a muncii în vederea creșterii pro
ducției agricole. în aceste gos
podării s-au obținut anul trecut peste 
2 000 kg grîu la hectar. La porumb, 
gospodăriile colective din Frata, 
raionul Turda, Mirăslău, raionul 
Aiud, Răscruci, raionul Gherla, și 
multe altele au recoltat peste 3 000 
kg boabe la hectar.

în planul de măsuri adoptat de 
plenară se prevede, printre altele, ca 
organizațiile .de partid să ajute con
ducerile gospodăriilor colective în 
pregătirea adunărilor generale ale 
colectiviștilor, în care se prezintă 
dq.rile de .seamă pe 1962, se discută 
și se aprobă planurile de producție 
pë 1963. în hotărîre sînt prevăzute 
de asemenea măsuri pentru întărirea 
continuă a rîndùrilor organizațiilor 
de partid din gospodăriile colective, 
repartizarea mai rațională a mem
brilor de partid în locurile impor-

■ IAȘI (coresp. 
„Scinteii”). — 
Pentru a da un 
ajutor concret 
și cît mai sub- 
stațial la întoc- 

productie, Comi-

păsări. Comitetul de partid a pre
zentat propunerile făcute de colec
tiviști consiliului de conducere al 
gospodăriei pentru a se ține seama 
de ele la întocmirea planului de pro
ducție.

Propagandă
tehnică bine
organizată

mirea planului de
teiul de partid din -gospodăria colec
tivă din comuna ' Aroneanu a al
cătuit cîteva colective formate din 
membri de partid și tovarăși din ac. 
tivul fără partid carb să analizeze pe 
sectoare posibilitățile și măsurile ce 
trebuie luate pentru sporirea pro
ducției agricole, dezvoltarea unor noi 
sectoare aducătoare dé mari venituri, 
îmbunătățirea activității în sectorul 
zootehnic etc. Un asemenea colectiv 
care a analizat posibilitățile de dez
voltare a legumiculturii, a identifi
cat terenurile cele mai bune pentru 
cultura legumelor și a propus con
struirea unui dig de circa 25 m lun
gime, la punctul denumit Valea Glo
durilor, pentru captarea apei nece
sare la irigat. Pe baza propunerilor 
făcute s-a prevăzut 'în planul de 
producție amenajarea unei grădini 
de legume pe o suprafață de 38 ha.

Ținînd seama că gospodăria colec
tivă Aroneanu este situată lîngă 
orașul Iași — ceea ce permite valo
rificarea unor însemnate cantități de 
lapte, carne, ouă, comitetul de partid 
a format un colectiv care să anali
zeze posibilitățile dezvoltării secto
rului zootehnic. Colectivul a făcut 
propuneri prețioase pentru sporirea 
numărului de animale proprietate 
obștească, realizarea unor noi con
strucții prin folosirea de materiale 
din resurse locale. Comunistul 
Gheorghe Ieșanu și alți cîțiva -tova
răși din acest colectiv au primit sar
cina să analizeze posibilitățile lărgi
rii sectorului avicol. S-a constatat 
că la brigada Șorogari sînt condiții 
pentru creșterea a peste 8 000 de

TÎRGOVIȘTE 
(trimisul „Scin- 

, teii"). — Comi
tetul de partid 
de la Uzinele de

utilaj petrolier din 'Tîrgovișfe se ocupă 
îndeaproape de propaganda tehnică 

îndrumate de comitetul de partid, co
mitetele sindicale pe- secții împreună cu 
cabinetul tehnic organizează pentru mun
citori conferinfe care fin seama de speci
ficul muncii celor cărora li se adresează. 
Astfel, lăcătușilor și strungarilor li s-a fi
nul conferința ,)Con'st'rucfii și procedee 
noi de ascuțire a burghiilor" ; forjorilor 
despre „Perfecționarea sculelor și- dis
pozitivelor pentru forjare liberă“;' sudo
rilor despre „Utilaje ’și dispozitive noi' fo
losite la sudarea metalelor*.< ;

Comitetul de partid a îndrumat birou
rile organiza/iilor de bază ca și ele să 
urmărească felul cum este legată propa
ganda tehnică ce se face în sectoarele 
uzinei de sarcinile concrete ale produc
ției. Astfel, organizațiile de bază de la 
turnătorie, vane, montaj I și montaj 2, 
sculărie și altele au dezbătut în . adunări 
generale deschise această problemă și au 
luat un șir de măsuri. Ca urmare, in a- 
ceste sectoare au fost confecționate vi
trine și panouri unde sînt afișate cărfile 
de specialitate apărute ; sistematic anu- 
mifi ingineri fac recenzii și organizează 
discuții cu muncitorii și tehnicienii despre 
procedeele tehnologice înaintate și po
sibilitățile de extindere a acestora la cit 
mai multe repere.

în comunele de pe cuprinsul raio
nului Gilort s-au ținut adunări popu
lare pentru fixarea contribuției vo
luntare pe anul 1963. Cu această 
ocazie mii de cetățeni și-au exprimat 
hotărîrea de a continua acțiunea de 
gospodărire și înfrumusețare a sate
lor și comunelor. S-a stabilit ca 
fondurile pe 1963 — în valoare de 
peste 3 000 000 lei — să fie folosite 
pentru ridicarea de noi construcții

social-culturale sau pentru electrifi
carea unor sate. Astfel se vor termi
na cele 3 școli de 8 ani începute în 
anul 1962, se vor construi încă 5 școli 
o'e 4 âni, 5 cămine culturale, un dis
pensar medical etc. De asemenea, se 
vor termina lucrările de electrificare 
a.comunelor Ticleni, Jupînești, Pojo- 
geni, Săcelu, Bărbătești și altele.

PANTELIMON MOTOCU 
coresp. voluntar

La Facultatea do transporturi a Institutului politehnic din București 
studenții so pregătesc pentru sesiunea de examene. Iată, cîțiva dintre ei, 
în laboratorul de tehnologia transporturilor feroviare, primind explicații 
în legătură cu exploatarea tehnică a stațiilor C.F.R. (Foto : Agerpres)

desene animate 
studiază posibi- 
de înlocuire a 

obișnuite,

'■

IMla !“*■ ■M

„ASCENSOARELE
în „Scînteia" nr. 5723 

s-a publicat un articol 
sub titlul de mai sus, 
care releva unele defi
ciențe în funcționarea 
ascensoarelor din Capi
tală. în răspunsul trimis 
ziarului de întreprinde
rea de fabricație și mon
taj asaensoare-București 
se spune : „Critica adusă 
întreprinderii noastre în 
articolul amintit este jus
tă. Cauzele care au de
terminat necesitatea re
parării unor ascensoare 
la scurt timp după darea 
lor în folosință au fost 
analizate de colectivul 
întreprinderii noastre. 
Dintre ,măsurile luate în 
urma analizei enumerăm: 
îmbunătățirea construc
ției ascensoarelor prin 
introducerea comenzilor 
de acționare în curent 
continuu și folosirea de 
relee tip „Electromagne
tica", omologarea și in
troducerea în fabricație 
de serie a unui nou tip 
de ușă de acces cu broas-

care 
îm-

că electromagnetică, pre
văzută cu controlul elec
tric al zăvoririi. în tri
mestrul II se va introdu
ce în fabricația de serie 
ascensorul tip 1963, 
va avea numeroase 
bunătățiri tehnice".

Sfatul popular al Capi
talei ne informează că, 
în urma unei analize a 
modului de administrare, 
întreținere și reparare a 
ascensoărelor din Bucu
rești, s-au luat un șir de 
măsuri [în această direc
ție, Astfel, întreprinde
rea „Ascensorul" a fost 
reorganizată, s-au alocat 
fonduri • însemnate pen
tru dotarea ei cu utilaje 
noi și cu mijloace 
transport, din care 
mare parte au și 
sit la întreprindere, 
asemenea, sînt
tite noi cadre de specia
liști ascensoriști. 
cum rezultă din 
mai sus se vor obține
îmbunătățiri în funcțio
narea și repararea ascen- 
so'arelor.

de 
o 

so- 
De 

pregă-

Așa 
cele de

„O PROBLEMĂ 
CETĂȚENEASCĂ 

INFORMAȚII, 
ANUNȚURI, RECLAME"

După apariția artico
lului cu titlul de mai sus, 
publicat in „Scînteia“ 
nr. 5706, a răspuns ziaru
lui Ministerul Comerțu- mercială", înființată 
lui Interior. In răspuns 
se arată : „în legătură, cu 
propunerile din articol 
care privesc sectorul 
nostru de activitate, au 
fost date indicații Direc
ției Comerciale a Capita
lei să analizeze posibili- ■ 
taten organizării, în ca
drul unui mare magazin, 
a unui ghișeu pentru irî- 
■fdrmații cu caracter co- ' 
mercial. Totodată, ■ s-au , 
luat măsuri în vederea ■ 
îmbunătățirii, și extinde
rii activității ghlșeului 
care funcționează în ca
drul Magazinului uni
versal „Victoria.“. Pentru 
îmbunătățirea reclamei 
prin cinematografe, s-a 
prevăzut -, pentru anul ■ ; 
1963 realizarea unui 'nu- ;
măr mai mare de filme alte forme noi de infor- 
de scurt metraj (în

lori, 
etc.). Se 
litățile 
dispozitivelor 
cu reclame înregistrate 
pe peliculă. S-au luat și 
unele măsuri în vederea 
lărgirii activității între
prinderii „Reclama co- 

re-
cent”.

Uniunea Centrală 
Cooperativelor Meșteșu
gărești — U.C.E.C.O.M. 
— ne-a răspuns : „Pen
tru a se crea condiții de 
informare . a populației 
privind deservirea cu lu
crări și prestări de servi
cii în. orașul și regiunea 
București, s-a întocmit 
un ghid ăl unităților de 
deservire ale cooperației 
meșteșugărești, care cu
prinde circa 2 000 de a- 
drese, pe ramuri de acti
vitate . și indicator alfa
betic. De asemenea, pen
tru majoritatea orașelor 
din țară s-au tipărit 
pliante cuprinzînd adre
sele unităților de deser
vire din localitățile res
pective. Sint în studiu și

a

mare a populației“.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne : Lacul lebedelor — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Ham- 
zelle Nitouche — (orele 19,30). Filarmo
nica de stat „George Enescu" (Ateneul 
R.P. Romîne) : Concert simfonic. Dirijor: 
Mircea Cristescu. Solist : Valentin Gheor
ghiu — (orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Febre — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 15,30); Bolnavul închipuit
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Vlaicu Vodă — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Patru sub un aco
periș — (orele 20). Teatrul Lucia sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Tache, lanke și Cadîr — (orele 19,30). 
(Șala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
Proștii sub clar de lună — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Ciulești : An. 
tigona și ceilalți — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul de profesie se însoară — (o- 
rele 20). (Sala Libertatea): Micuța Dorrit
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntuiui în 30 de 
melodii — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pala
tului R.P. Romîne) : Concert extraordi
nar de muzicii ușoară dat de cîntăreața 
franceză Rosalie Dubois — (orele 20). Cir
cul de • stat : Valea trandafirilor — pre
zentat de Ansamblul circului din R. P. 
Bulgaria — (orele 17 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gh. Mau
rer în India și Birmanin — Vizita soli
lor poporului romîn în Indonezia: Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21), Alex. Popov 
(rulează In continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 20,30 — și filmul Telegra
me). Povestea anilor înflăcărați — film 
pentru ecran panoramic : Patria (11; 15; 
18,- 21). Vaporul lui Emil : București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 15; 17; 19,15; 21,30). Soțul so
ției sale rulează la cinematografele Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17: 19; 21), 1 Mai (10; 12; 
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Dă-i înainte fără grijă rulează la 
cinematografele ăîagheru (10,30; l?,30; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Miorița (10; .12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Libertății (10; 12:^4; 16,30; 18,30; 20,30). Că
zută din-lună— cinemascop — V. Alec- 
sandri (13,15; 15,45), Elena Pavel (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Flacăra (16; 18,15; 
29,39), Floreasca' (15,30; 18; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Omul do lîngă. tine : înfrățirea între 
popoare (15,30; 17,45; 20), Volga (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Piticul vrăjitor și 
Punguța cu doi bani : Tineretului (orele 
10 și orele 12). Nu e loc pentru animale 
sălbatice și Un curs pentru bărbați : Ti
neretului (orele 14 și orele 16). Profesiu
nea doamnei Wâfreii : Tineretului (orele 
18 și orele 20,30).’ Tinerii — cinemascop : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Arta (11; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Mirajul : 
Lumina (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. 
Sahia (10; 12; 14; 16,30; .18,30; 20,30), 23 
August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Alibiul 
nu ajunge : Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Program special pen-

tru copii : 13 Septembrie (10; 11,30). Ma
rile familii : 13 Septembrie (14,30; 16,30; 
18,3.0 ; 20,30). Intrigă și iubire rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (15,303 
18; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). Președintele — centru 
înaintaș : 8 Martie (15,30; 13; 20,30), Donca 
Simo (16; 18,15; 20,30). Misterul celor doi 
domni „N" rulează la cinematograful 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Magistratul: 
Grivița (10,30; 15; 17; 19; 21), Moșilor (1Ç; 
18 ; 20). Ultima bătălie : rulează la
cinematograful 8 Mai (15,30; 18 ; 20,15). 
Pedro pleacă în Sierra : v. Roaită 

'(10,15; 12,15; 14,15 ; 16.15 ; 18,15 ; 20,30),
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Povestiri vq. 
sele : Unirea (10; 18; 20), G. Bacovia (15,39; 
18; 20,15). Tintin și misterul „Lînei de 
aur” rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (11; 15; 17; 19; 20,45). Cînd co
media era rege— Vîrsta de aur a co
mediei : Munca (15; . 18; 21). Pirații ae
rului — cinemascop : Popular (16; 18,15; 
20,30). Sub ploaia atomică — cinemascop: 
16 Februarie (16, 18; 20). Miracolul lupi
lor — cinemascop : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (14; 16,30; 19; 21,30). 
Permisie pe țărm rulează la cinemato
graful Ilie Pintilie (16; 18; 20). Regăsirea.: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21), Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Vîrsta dragostei rulea
ză la cinematograful Olga Banele (15; 17; 
19; 20,45). Fantomele din Spessart rulea
ză la cinematograful 30 Decembrie (ll,3(ț; 
15; 17; 19; 21). Cînd copacii erau mari : 
B. Deiavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii. în ju
rul orei 19,40 — transmisia reprizei a 
doua a meciului internațional feminin de 

- handbal dintre echipele Rapid București 
și Lokomotiv Zagreb. 20,05 — In fața hăr
ții. 20,20 — Premiera „Autoportret” — 
film muzical primit din partea televiziu
nii sovietice. 20,50 — O călătorie în lu
mea operei bufe. In încheiere : Buletin 
de știri. CUM E VREMEA

Ieri în țară: Vremea s-a menținut urne, 
dă și s-a încălzit ușor în Dobrogea. Ceriil 
a fosț mai mult acoperit. A nins intermi
tent în toate regiunile țării, mai ales în 
cursul dimineții, exceptînd Dobrogeâ, 
unde a plouat. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din nord-est și sud-est. Tem
peratura aerului ia ora 14 înregistra va
lori cuprinse între o grade'la Mangalia 
și minus 11 grade la Rădăuți. In Bucu
rești: Vremea s-a menținut umedă cu ce
rul acoperit. A nins intermitent în cursul 
dimineții. Vint slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 
zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 
și 15 ianuarie. In țară: Vremea se va 
menține în general umedă și rece, cu 
cerul variabil, mal mult acoperit. Ninsori 
locale vor cădea mai ales în sudul țării. 
Vînt potrivit, temporar pînă la tare, din 
sectorul estic. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și minus 15 grade, local mai coborîte în 
nord-estul țării, iar maximele între zero 
și minus 10 grade. în București: Vreme 
umedă și rece. Cerul va fi mai mult aco
perit. intermitent va ninge. Vînt potri
vit, temporar tare, din est. Temperatura 
în scădere.

=

Cercetările științifice 
' sporirii producției
încheierea colectivizării agricul- 

tuții a creat condiții deosebit de fa- . 
vorabile .pentru dezvoltarea cercetă- . 
rilpr. științifice in strînsă legătură ' 
cuj . practica și pentru o largă apli
care în producție a realizărilor 
științei, agricole. înzestrarea agri
culturii cu mașini și tractoare mo
derne, sporirea cantităților de se
mințe selecționate, .îngrășăminte chi
mice etc. fac posibilă organizarea pe 
bajsș științifice a producției agricole.

în toate regiunile țării există pu
ternice ' unități ’de cercetare științi
fică în domeniul agriculturii. De 
aceste condiții dispune și agricultura 
regiunii Oltenia.' Aici există institu
tul agronomic, stațiunea experimen
tată complexă Șimnic, stațiunea ex
perimentală agricolă Caracal, stațiu
nea. hortiviticolă Bîrsești. ’trei centre' 
experimentale la Tîmburești,- Becliet 
și'Preajba, precum • și trei cîmpuri 
de încercare a soiurilor la Portărești, 
fTîțnna și Calafat.

Unitățile de cercetare dispun de 
peste 7 000 ha terèn. cu un parc co
respunzător de mașini și tractoare, 
sîrțt încadrate cu specialiști cu o 
bupă calificare, care au toate condi
țiile să desfășoare o activitate 
miiltîlaterală de cercetare științifică, 
să • răspundă'într-o măsură tot mai 
mare problemelor privind sporirea 
producției agricole în regiune.

Merită să fie amintită mai ales 
contribuția la elaborarea reguli
lor agrotehnice celor mai potrivite 
în condițiile variate de climă și sol 
ăle regiunii, la raionarea diferitelor 
soiuri de grîu, hibrizi de porumb 
etc. Pe baza culturilor comparativa 
s-a stabilit că la porumb în sudul 
regiunii, pe terenurile cu fertilitate 
ridicată și cu apa freatică la supra
față. cele mai bune rezultate dau 
hibrizii dubli tardivi HD 409 și HD 
405.în partea centrală și de sud-est 
au fost raionați hibrizii mai rezi- 
stenți la secetă și la șiștăvire, iar în 
partea de nord a regiunii — hibrizi 
dubli timpurii.

Stațiunile experimentale au pro
dus și au livrat sute de tone de să- 
mință din soiurile și din hibrizii ra
ionați, care au contribuit la sporirea 
producției de grîu porumb si alte 
culturi în gospodăriile de stat și în 
gospodăriile colective. G.A.C. Grop- 
șani, raionul Balș, folosind sămînța 

de porumb din hibridul dublu 410 li
vrată .de. stațiuni, a obținut, în con
dițiile de secetă din anul trecut, în 
medie cite 5 000 kg știuleți la ha. 
Dezvoltînd și. adaptînd la condițiile 
regiunii recomandările date de Con
siliul 'Superior al Agriculturii și de 
I.C.C.A,, stațiunile au adus un aport 
prețios la elaborarea dé către consi
liul agricol regional a unor măsuri 
mșnite. să contribuie la sporirea 
producției de'grîu, porumb, culturi 
hortiviticole. carne, lapte, lînă etc.

Unele aspecte 
ale activității stațiunilor 
experimentale agricole 
din regiunea Oltenia

Recent biroul Comitetului- regional 
de partid Oltenia a analizat activi
tatea unităților de cercetare știin- 
țifică existente în regiune și a apro
bat ■ un plan de măsuri de îmbună
tățire a muncii. Au fost scoase în 
evidență realizările obținute de sta
țiunile experimentale și de unii cer
cetători. S-a subliniat că producția 
mare și complexă a gospodăriilor de 
stat și a gospodăriilor colective poa
te și trebuie .să se dezvolte pe funda
mentul. trainic al științei agricole, pe 
baza perfecționării permanente a cu
noștințelor specialiștilor și ale con
ducătorilor de gospodării.

Tocmai de aceea biroul regional 
a pus un accent deosebit pe intro
ducerea și generalizarea în pro
ducție a rezultatelor cercetărilor 
științifice și a experienței gospodă
riilor fruntașe.
Imense rezerve care trebuie 

folosite
Rezultatul cel mai valoros al mun

cii efectuate de către oamenii de 
știință este scoaterea la iveală a unor 
uriașe rezerve pentru sporirea recol
telor și a producției zootehnice, pen
tru dezvoltarea rapidă a ramurilor 
de producție în gospodăriile de 
stat și în gospodăriile colective. 
* Să ne oprim la stațiunea Caracal, 
care, are ca una din sarcinile prin
cipale efectuarea, de- .cercetări pri

vind culturile irigate. Aici sînt stu
diate probleme actuale de mare 
însemnătate pentru producție : ob
ținerea unei eficiențe maxime în 
cultura porumbului irigat, stabilirea 
numărului de udări, epoca lor de a- 
plicare și cantitatea de apă necesară, 
care este sistemul de irigare cu cele 
mai multe avantaje. în ce privește 
stabilirea agrotehnicii porumbului în 
condiții de irigare (hibrizii cei mai 
potriviți, densitatea optimă, lucrările 
solului, aplicarea îngrășămintelor 
etc.) s-au obținut unele rezultate va
loroase. în experiențele efectuate de 
către stațiunea Caracal pe terenuri 
irigate și îngrășate cu 200 kg' azotat 
de amoniu și 400 kg superfosfat la 
ha, porumbul dublu hibrid 409 a dat 
în medie 10 985 kg boabe la ha, iar 
hibridul dublu 412 a dat 9560 kg. în 
medie,la mai mulți hibrizi dubli spo
rul de producție la ha a fost de 
3076- kg față de culturile neîngrășate.

în cadrul experiențelor întreprin
se pentru stabilirea regimului optim 
de irigare, atunci cînd s-a făcut uda
rea pînă la inspicarea porumbului, 
s-a obținut un spor de producție de 
1 091 kg la ha față de cultura nei
rigată, iar în cazul cînd udările au 
continuat pînă la coacerea în lapte 
ceară a porumbului sporul de pro
ducție a ajuns la 2 073 kg la ha.

Cercetările legate de folosirea ra
țională a terenurilor irigate prezin
tă mult -interes, datorită posibilită
ților mari existente pentru extinde
rea irigațiilor mai ales în sudul re
giunii. Se simte însă nevoia de a le 
completa cu cercetări privind redu
cerea pierderilor de apă din canale, 
înlăturarea înmlăștinării terenu
lui etc.

în condițiile regiunii, o problemă 
importantă o constituie sporirea 
producției la hectar pe terenurile 
nisipoase, care se întind pe suprafețe 
mari. Cercetările efectuate la cen
trele experimentale de la Tîmbu
rești și Bechet ca șî realizările mul
tor gospodării de stat și gospodării 
colective au arătat că pe terenurile 
nisipoase se pot obține recolte mari, 
în această privință sînt interesante 
metodele aplicate și rezultatele obți
nute de prof, y, Stratula, prof.. Pop 

Liviu șl prof. Oprean Mircea de la 
Institutul agronomic din Craiova și 
de o serie de cercetători tineri, ca 
Popescu Ioan, Tuță Victor, Matei 
Ioan și alții.

Multă vreme a domnit părerea 
că pe astfel de terenuri este 
mai bine să se facă 'arături la 
Suprafață. Numeroase experiențe 
au demonstrat însă că arăturile 
adînci aduc un important spor 
de producție. în condițiile anului 
trecut, pe terenurile nisipoase neîn
grășate dar arate adînc din toam
nă, s-a obținut un spor de produc
ție de 760 kg porumb boabe la ha, 
față de cît s-a realizat pe terenurile 
arate numai la 20 cm.
. Importante sînt și cercetările care 
arată cît de mari sînt rezervele de 
sporire a producției prin adminis
trarea unor - doze mari de îngrășă
minte îngropate mai adînc, odată cu 
arătura de toamnă. Secara cultiva
tă pe terenuri bine îngrășate a dat 
pește 2 500—3 000 kg boabe la ha, 
față de 500—600 kg cît s-a realizat 
pe terenurile nisipoase neîngrășate. 
Experiențele au dovedit că chiar pe 
terenurile nisipoase îngrășate la fel, 
producția este mai mare cu 600-700 
kg boabe la ha dacă arăturile sînt 
făcute mai adînc.

La porumb, sporul de producție 
realizat de pe terenurile îngrășate și 
arate mai adînc, la 30 cm, a fost 
și mai mare, ajungînd pînă la 1 500 
kg boabe la ha, față de cît s-a ob
ținut pe terenurile îngrășate la fel, 
dar care au ' fost arate mai la su
prafață.

La centrul experimental Tîmbu
rești s-a demonstrat practic că pot 
fi dublate și chiar triplate produc
țiile la o serie de culturi, cum sînt 
porumbul, secara, lucerna, fasolea, 
pepenii furajeri etc. Aici, se obțin 
50—60 tone de pepeni furajeri la ha, 
iar pe unele parcele îngrășate — 
pînă la 130 tone.

S-au obținut rezultate interesante 
privind plantarea și agrotehnica 
pomilor și a viței de vie pe 
terenurile nisipoase. Iată o li
vadă plantată în același an, pe 
aceleași terenuri nisipoase. Aspec
tul pomilor este mult diferen
țiat de la o parcelă la alta, numai 
datorită adîncimii diferite de plan
tare. Pe parcela unde s-au îngro
pat îngrășămintele la 1,10 m, iar 
pomii au fost plantați cu coletul la 
o adîncime de 0,50 cm de la supra
fața solului, pomii sînt viguroși. au 
coroane mari și, lucrul principal, au 
intrat mai devreme pe rod și ,dau 
producții ridicate de fructe Pomii 
s-au dezvoltat la fel de frumos și 

atunci cînd au fosț plantați la adîn. 
cimea de 1,20 m, dar această metodă 
este mai costisitoare. în contrast cu 
aceștia, pomii plantați cu coletul la 
nivelul solului, așa cum se obișnuie
ște în multe părți, sint mult mai 
mici, au intrat mai tîrziu pe rod.

O serie de cercetări s-au făcut și 
pentru stabilirea adîncimii optime 
de plantare a viței.. de vie pe nisi
puri. Dintre variantele încercate, cea 
mai economică s-a dovedit a fi plan
tarea la adîncimea de 1,5 m, în gropi 
cu cîte 3 fire de viță, față de 6, cît 
se recomanda înainte. Cu fiecare an 
vițele de vie se înmulțesc prin mar- 
cotaj, iar groapa se astupă treptat 
cu nisip, pînă se ajunge la o plan
tație încheiată.
De la cîmpurile experimentale

— pe suprafețele întinse 
ale gospodăriilor de stat 

șî colective
Biroul comitetului regional 'de 

partid a adoptat un plan de măsuri 
privind aplicarea în producție a 
recomandărilor oamenilor de știin
ță, a rezultatelor obținute de 
stațiunile experimentale. Se pre
vede ca consiliile agricole să or
ganizeze . vizite cu obiective pre
cise în stațiunile experimentale, de 
pildă, pentru studierea experienței 
în ce privește lucrările solului pen
tru cultura griului și a porumbului. 
S-a preyăzut participarea mai lar
gă. a specialiștilor din producție la 
sesiunile de comunicări științifice în 
cadrul cărora cercetătorii să expu
nă rezultatele obținute și să facă 
recomandări pentru aplicarea lor în 
producție. Unii.. participant la dis
cuții au arătat cît este de util ca, 
înainte de începerea campaniilor a- 
.gricole, consiliul agricol regional, 
împreună cu stațiunile de cercetare, 
să organizeze ședințe de instruire , și 
demonstrații practice asupra felului 
cum . pot fi aplicate diferite metode 
înaintate. La aceste ședințe și de
monstrații să participe toți specia
liștii din unitățile de producție.

Cu ajutorul consiliilor agricole, 
stațiunile experimentale pot folosi 
forme variate pentru a contribui la 
ridicarea • calificării specialiștilor din 
G.A.S. și G.A.C. (instructaje, con
sultații științifice etc). în acest 
scop s-a recomandat să fie ex
tinsă experiența bună de la sta
țiunea experimentală Bîrsești, unde 
un mare număr de colectiviști 
și mai ales brigadieri au fost școla
rizați timp de 8 luni. Ei au primit 
cunoștințe temeinice, atît. teoretice 
.cît și practice, cu privire la meto
dele de sporire a producției de stru-. 

guri și fructe. Colectiviștii au apli
cat efectiv metodele agrotehnice îna
intate. au văzut cum este mai bine 
să fie date îngrășămintele și. amen
damentele calcaroase, cum trebuie 
făcută plantarea pomilor și a viței 
de vie et'c. Ei înșiși au contribuit la 
obținerea unei producții de 7 500 kg 
struguri la ha de la via plantată 
numai cu 3 ani în urmă pe terenu
rile în pantă din cadrul stațiunii.

Există o serie de exemple care 
arată cît de mari sînt posibilitățile 
de sporire a producției agricole dacă 
ar fi extinse în producție metodele 
aplicate pe suprafețele mici ale 
cîmpurilor experimentale. Să ne 
oprim la centrul experimental Ișal- 
nița, situat în apropierea Craiovei. 
Cercetătorii de aici au sprijinit o se
rie de gospodării colective pentru 
sporirea producției de legume. Cer
cetătorul Ion Popilian a ajutat gos
podăriile colective din Ișalnița, Cer- 
nele și altele la întocmirea planuri
lor de producție, a dat indicații pre
țioase privind folosirea îngrășămin
telor, extinderea soiurilor bune de 
legume etc.

La gospodăria colectivă din Mîr- 
șani, pe un lot experimental situat 
pe un teren nisipos s-a aplicat un 
complex de metode . agrotehnice la 
cultura roșiilor timpurii, obținîndu-se 
o producție de 73 000 kg la ha. Pe un 
teren nisipos asemănător, tot în con
diții de irigare, dar fără aplicarea 
îngrășămintelor la cuib și fără copi- 
lire sau arăcire, așa cum. se obișnuia 
în gospodărie, producția de roșii a 
fost de numai 17 250 kg la ha. Acea
stă experiență făcută cu participarea 
colectiviștilor i-a convins pe aceștia 
de avantajele aplicării metodelor 
înaintate și i-a determinat să le ex
tindă în producție.

Dar numărul unor astfel de ex
emple este încă redus. Una din 
cauze este că rezultatele obținute de 
stațiunile experimentale nu sînt su
ficient popularizate.

în ultimii ani, rețeaua unităților 
de cercetare a crescut mult, totuși 
ea nu poate cuprinde întreaga diver
sitate a condițiilor pedoclimatice din 
agricultura regiunii. Elaborarea me
todelor agrotehnice diferențiate pe 
diferitele tipuri de sol. și mai ales 
pe terenurile podzolice și pe cele în 
pantă, stabilirea unor metode avan
sate în creșterea animalelor în di
ferite raioane ale regiunii și al
tele nu pot, fi rezolvate în tota
litatea lor numai în unitățile de cer
cetare existente. Este necesar ca 
stațiunile experimentale să creeze 
puncte de sprijin în unitățile agri
cole socialiste situate în condiții pe
doclimatice cît mai diferite.

In planul de măsuri s-a stabilit că 
introducerea și generalizarea îh 
practică a rezultatelor obținute în 
cercetarea științifică, precum și a ex
perienței înaintate a gospodăriilor 
fruntașe trebuie să constituie o preo
cupare centrală în activitatea consi
liilor agricole, a stațiunilor experi
mentale și a cercetătorilor științifici.

Așa cum s-a arătat la ședința ple
nară din decembrie a Consiliului Su
perior al Agriculturii, în condițiile 
reorganizării conducerii agriculturii 
și asigurării fiecărei unități socialiste 
cu cel puțin un cadru de specialitate 
cu pregătire superioară, problema 
introducerii și generalizării în prac
tică a rezultatelor experiențelor se 
pune din punct de vedere organiza
toric într-un mod cu totul nou. An
trenarea specialiștilor din producție 
la introducerea în practică a cuceri
rilor științifice, organizarea de cîm
puri demonstrative în G.A.S. și 
G.A.C., școlarizarea de scurtă durată 
de către stațiunile experimentale a 
specialiștilor din producție și școlari
zarea pe durata unui ciclu de pro
ducție a brigadierilor și a lucrăto
rilor din G.A.S. și G.A.C.,. organiza
rea anuală a sesiunilor științifice de 
referate cu participarea largă a spe
cialiștilor din producție au o deose
bită însemnătate , pentrii înflorirea 
agriculturii noastre socialiste.

Pentru a da o contribuție cît mai 
mare Ia sporirea producției agricole, 
stațiunile experimentale au acordat 
o atenție sporită definitivării pla
nului de cercetare pe 1963, care este 
în mai mare măsură axat pe pro
blemele centrale ale agriculturii re
giunii și ține mai mult seama de di
versitatea de condiții locale de cil-» 
mă și de sol.

în ședința biroului comitetului re
gional de partid s-a subliniat nece
sitatea lichidării lipsurilor existente 
în domeniul cercetărilor pentru îm
bunătățirea solurilor podzolice, care 
se întind pe mari suprafețe în ca
drul regiunii, a elaborării unui com
plex de măsuri agrotehnice pentru 
lucrarea terenurilor în pantă, supu
se eroziunii. De asemenea, s-a relie
fat necesitatea studierii multilaterale 
a problemelor creșterii animalelor și 
altele.

îmbunătățirea activității de cerce-* 
tare științifică, generalizarea meto
delor înaintate, studierea și popu
larizarea. largă a experienței unită- 
țiloi agricole socialiste fruntașe vor 
contribui la creșterea simțitoare a 
producției agricole vegetale șî ani
male în cadrul regiunii.,

Ing. C. VASILESCU
I Ing. C. BORDEIANU
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V. EM. GALAN

Materiale pentru lectoratele
și cercurile de citit

Acad. RALUCA RIPAN ale femeilor

din

In sprijinul formațiilor
artistice de la sate

oarecum

Comori ale artei universale

de Stat.

JAN VAN EYCK Omul cu tichie albastra

Metal
(Continuare în pag. IV-a)

diferă de 
cercetători

CORNELIU BABA 
artist al poporului

de rigu- 
picturii. 

celelalte 
germani 
prezenfi

acad. G. OPRESCU 
DAN HAULICA

La inițiativa Comitetului pentru cultu
ră și artă al orașului București, pe lingă 
comisia așezămintelor culturale s-a con-

de dez- 
moderne,

1956—1961 
acad. Ilie 
S. Stern- 
cercetător

anul morții, e socotită o 
de strălucitor zenit artistic, 
excelent colorist, fără exu- 
cromatică ; marii spanioli

Pe cupolă" (Premiul I). 
(De la expoziția de fotografii artistice „Viața nouă a patriei”).

Consiliul național al femeilor
R. P. Romînă editează o serie de 
materiale care vor fi prezentate în,

de muzică 
Lăutaru” cu 
turneu între- 

la deschide- .
„Barbu

cuprinde lucrări ale Rosei 
una din figurile luminoase 
muncitorești germane și in-

orchestrei
„Barbu

Setea“

de ascultă- 
simplu nu- 
din „Setea' 
mai pomeni 
Țărani ca

incandescent (La uzinele „Republica” din Capitală).
(Foto : Gh. Vințilă)

Recomandările pentru Premiu! de Stat
ai R. P. Romine pe anul 1962

Acad. ILIE MURGULESCU, SlMION STERNBERG, 

DUMITRU MARCHIDAN: „Studiul proprietă
ților îizko-cniiîiice

5 )

ale sărurilor topite“

TITUS POPOVIC
r o in a n u 1

Studierea sărurilor topite cu mij
loace tehnico-științifice moderne a 
început — pe plan mondial — de 
puțini ani, dar acest timp a fost 
suficient pentru a deveni unul din 
cele mai importante domenii ale 
chimiei moderne. în țara noastră, 
cercetări în acest domeniu nou au 
fost inițiate de un colectiv condus 
de acad. Ilie Murgulescu. A- 
ceste săruri au anumite proprie
tăți care le deosebesc de substan
țele în stare lichidă la temperatura 
obișnuită, și tocmai din acest mo
tiv ele au atras atenția oamenilor 
de știință încă de mai mult timp.

Sărurile topite — pentru ale că
ror amestecuri s-a făcut întîia dată 
o tratare teoretică cantitativă 
— se folosesc într-o serie de pro
cese tehnologice importante : la 
obținerea aluminiului, magneziului 
și a metalelor alcaline. Alte pro
cese tehnologice de mare impor
tanță, introduse în ultima vre- 

privesc obținerea unor me- 
rare ca : titanul, hafniul 

Acest domeniu prezintă in
și în siderurgie, în teh-teres 

nologia ceramică, în tehnica nu
cleară. Analiza chimică și fizico- 
chimică folosește topiturile de să
ruri în polaiografie și cromatogra- 
fia gazelor și în procesul de deza
gregare a minereurilor.

Cercetările din acest domeniu 
se desfășoară în puține țări — 
U.R.S.S., Anglia, S.U.A., Norvegia. 
Colectivul condus de acad. Ilie 
Murgulescu s-a ocupat în special 
de studiul fenomenelor termodina
micii amestecurilor de topiri, e- 
laborînd și o metodologie moder
nă, deosebit de eficientă. S-a putut 
arăta astfel că pentru determina
rea activității termodinamice a 
amestecurilor binare de săruri to
pite, pilele de formare pot fi în
locuite cu pile do concentrație al 
căror potențial de difuzie este 
practic neglijabil. Rezultatele ob
ținute îndreptățesc utilizarea largă 
a acestor pile în cercetarea termo
dinamicii amestecurilor de săruri 
topite. O altă metodă folosită a 
fost metoda crioscopică, după 
care activitățile termodinamice ale 
sărurilor în amestec se calculează 
din diagrame, de topire.

Pînă nu de mult, căldurile dș 
amestecare a sărurilor topite e- 
rau evaluate numai prin calcul din 
mărimile termodinamice de exces 
corespunzătoare. Colectivul acad. 
Ilie Murgulescu a determinat căl
durile de amestecuri, ale unor azo- 
tați cu ajutorul unui microcalori- 
metru diferențial pentru tempera
turi pînă la 500° C. Din diagra
mele de topire, colectivul a cal
culat în ultimul timp și potenția
lele termodinamice parțial mo
lare de exces, la peste 20 de a- 
mestecuri de săruri cu eutectic 
simplu, din care pot ii deduse și 
căldurile de amestecare.

Cu ajutorul metodelor experi
mentale amintite, colectivul a ob
ținut rezultate menite să lărgeas
că mult orizontul de cercetare, cu- 
prinzînd mai ales amestecurile de 
halogenuri alcaline și azotați alca
lini. Datele obținute au pus în e- 
vidență unele comportări ale a- 
cestor amestecuri de săruri topi
te. între altele, pentru a explica 
abaterile pozitive de la comporta
rea soluțiilor ideale oamenii de 
știință romîni au ajuns la conclu
zia că în amestecurile de săruri to
pite cu anion comun distanțele 
interioare nu rămîn aceleași ca la 
sărurile pure, ceea ce 
modelul propus de unii 
străini.

Considerînd direcțiile 
voltare a tehnologiei
procesele bazate pe utilizarea tem
peraturilor înalte, respectiv, cele 
care folosesc săruri topite, se vor 
bucura cu certitudine în viitor de 
o mare extindere. Fundamentarea 
teoretică a acestor procese consti
tuie o contribuție de seamă la cu
noașterea profundă a proprietăți
lor fizico-chimice. Tocmai în a- 
ceastex constă importanța deose
bită a ciclului de lucrări originale 
elaborate în perioada 
de colectivul format din 
Murgulescu, conf. univ. 
berg și D. I. Marchidan,
principal, care merită pe deplin a 
fi distins cu Premiul de Stat.

Mi se pare drept și firesc, deci 
necesar, ca romanul „Setea“ de 
Titus Popovici să primească Pre
miul de Stat, așa cum a fost pro
pus în lista supusă dezbaterii. Fără 
să fi făcut anchete speciale, mi ee 
pare totuși semnificativ : nu cunosc 
pe nimeni — nici printre cititorii 
prozei noastre contemporane, nici 
printre autorii ei —; care să aibă 
în această privință altă părete.

Pentru „viața“ unei cărți, numă
rul edițiilor, numărul anilor cît e 
prezentă în librării și anticariate, 
are, desigur, o anumită importan
tă. Dar unitatea de măsură hotărî- 
toare pe acest târîm rămîne, cred, 
noul pe care cartea îl comunică 
cititorului. îmbogățindu-i propria 
viață, — gîndirea, simțămintele, 
comportarea, idealurile : și e fapt, 
de exemplu, că astăzi la noi în 
țară. în multe locuri și împrejurări, 
poți evoca printr-un singur cuvînt 
o convingătoare experiență de via
ță, dinainte asimilată 
tori, amintind pur și 
mele unor personaje 
— ades chiar fără a 
titlul cărții și autorul. 
Mitru Moț, Gavrila Ursului și bă- 
trîna Ana Moț, sau profesorul 
Suslănescu, baronul Papp de Ze- 
rind și învățătorul George Teodo- 
rescu sînt personaje literare vii, 
puternice, pentru că sînt în același 
timp răspicate concluzii artistice 
desprinse din experiența contem
porană de viață și gîndire a po-

porului nostru muncitor ; persona
je luate în evidență, cu o promp
titudine spre care toți scriitorii as
pirăm, de un impalpabil „oficiu al 
stării civile“. Pot fi citate în aceeași 
ordine de idei, cred, ■ și persona
je „de-a doua mînă“ în carte, nu 
totdeauna reținute de cititor cu 
nume cu tot, dar reținute ca pre
zențe concrete.

Acțiunea romanului '— în Romî
nia anilor reformei agrare. Dacă ar 
fi numai atîta, astăzi am spune, 
poate pe drept: prin urmare,, un 
roman istoric... Romanul e închinat 
însă, capitol de capitol, setei ome
nești de mai bine, mai drept, mat 
frumos ; setea aceasta, dintotdeau- 
na izvor al noului în viață, oglin
dită în roman așa cum o resimte 
omenirea contemporană ; setea oa
menilor de a-și plasa destinul pe 
orbita legilor obiective ale dezvol
tării istorice, a socialismului înțe
les ca unică și atotcuprinzătoare 
concepție cu adevărat umană des
pre viață, opusă individualismului 
personal, de grup sau de clasă. în 
această ordine de idei, vorbind ca 
scriitor, aș sublinia că, după mine, 
„Setea" a și intrat, cu cinste, în 
rîndul romanelor prin care litera
tura noastră a pășit din plin, nu 
doar prin anumite aspecte sau 
laturi, pe ispititorul dar atît de exi
gentul tărîm 
list.

HENRI CATARGI -
Ciclu de lucrări de

Ing. VASILE M. POPOV ; „Grupul de 
lucrări privind teoria stabilității 
sistemelor automate nelineare“

Printre lucrările recomandate de 
Comitetul pentru Premiul de Stat al 
R. P. Romîne pentru acordarea a- 
cestei înalte distincții se află și 
contribuția la teoria stabilității sis
temelor automate nelineare a ing. 
V. M. Popov, de la Institutul de e- 
nergetică al Academiei R. P. 
Romîne.

Cînd complexitatea crescîndă a 
proceselor tehnice a impus inter
venția sistemelor automate în co
manda acestora, specialiștii au 
constatat că în anumite condiții, 
sub acțiunea perturbațiilor inevita
bile, sistemele automate se depăr
tează tot mai mult de regimul ce 
le-a fost programat, adică sînt in
stabile. în problema dificilă a de
terminării caracteristicilor pe care 
trebuie să le aibă sistemele pen
tru ca funcționarea lor să fie sta
bilă, specialiștii au obținut, într-o 
primă etapă, rezultate 
definitive numai în cazul perturba
țiilor foarte mici, pentru sistemele 
care pot fi considerate „lineare". 
Pentru cazurile mai puțin restricti
ve și cele mai frecvente în practi
că, în care perturbațiile nu sînt 
foarte mici, școala profesorului Lu
rie de la Institutul politehnic din 
Leningrad a obținut — într-o a 
doua etapă — rezultate remarca
bile.

Cercetările ing. Vasile Popov re
prezintă o nouă etapă în dezvol- 
tarea teoriei stabilității sistemelor 
automate nelineare. Lucrările sale 
ee disting prin trei caracteristici 
esențiale. în primul rînd, rezulta
tele sale se exprimă cu ajutorul 
funcțiilor de transfer ale părților

lineare din sistemele nelineare, 
care constituie proprietăți ale lor 
ce sînt mai familiare lumii tehnice 
și au o formă simplă, care deschi
de cîmpul unor largi aplicații. în 
al doilea rînd, lucrările sale rezol
vă problema stabilității pentru sis
teme nelineare, avînd familii .de 
caracteristici mai generale decît 
cele pentru care erau aplicabile 
rezultatele tuturor cercetărilor an
terioare. în al treilea rînd, criteriile 
sale de stabilitate sînt nu numai 
suficiente, ci și necesare. Acest ul
tim fapt e deosebit de important 
atît din punctul de vedere teoretic, 
cît și din cel practic.

Lucrările inginerului V. M. Popov 
s-au publicat în anii 1959—1961, re
zultatele principale fiind obținute 
în anul 1960. Ele furnizează o bază 
științifică pentru proiectarea siste
melor automate nelineare, al căror 
rol în economia națională este în 
continuă creștere.

Ca observator atent al realizări
lor științifice ale tinerei noastre ge
nerații de cercetători, formală în 
anii regimului de democrație 
populară în condiții fundamental 
deosebite de cele pe care le-am a- 
vut cei mai vîrstnici, m-am simțit 
dator să prezint în aceste rînduri 
rezultatele remarcabile ale cerce
tărilor unui tînăr inginer, care se 
găsesc cu cinste printre lucrările 
propuse spre a li se acorda Pre
miul

Dintre pictorii generației sale, 
H. Catargi este unul din cele mai 
autentice exemplare de înțelege
re a fenomenului contemporan.

în ciuda vîrstei ce are, el poa
te fi trecut fără exagerare în rîn- 
dul artiștilor tineri, dacă străluci
rea de-o permanență clasică a 
picturii sale nu ar trăda un meș
teșug ce nu poate fi decît rezul
tatul unei munci îndelungate, pe 
o distantă de o viață întreagă. 
H. Catargi și-a cîștigat cu modes
tie impresionantă dreptul de-a fi 
respectat așa cum este, în pictu
ra romînească. Un efort fără pre
get l-a ajutat să cîștige, perseve
rent și răbdător, fiecare petec pic
tat din fiecare tablou al său.

Catargi este aparent lipsit d-e 
abilitate, așa cum aparent sini 
toți marii artiști; o au, daj opera 
lor nu o trădează și nu o lasă să 
ia locul efortului greu, pe care 
creația îl cere ca tribut. Această 
mare calitate îl face să nu cunoas
că odihna și să lupte spre a învinge 
greutățile meseriei, la o vîrstă la 
care unii, împiedicați de propriile 
lor formule, socotesc că nu mai au 
nimic de cîștigat.

Catargi a ajuns azi în creația ea 
la o culme pe care a urcat-o greu. 
Tablourile sale au căpătat și ca
pătă din ce în ce o inegalabilă 
frumusețe a materiei cromatice, aș
ternută cu iscusința unui cizelator. 
Suprafața colorată a unei pînze a 
lui este o lecție de pictură. Nu știi 
în ce constă secretul — în simpli
tatea mijloacelor, în echilibrul 
perfect al formelor și știința acor
durilor sau în strălucitoarea supra
punere a straturilor de culoare, 
așternute după secrete de nedes- 
legat Și de neînvățat. Irizările dis
crete, matitățile cu luciri de ceară

ale culorii sale mă invită, de cîte 
ori mă aflu în fața unei pînze de 
Catargi să mîngîi suprafața picta
tă, cu voluptatea pe care ți*o dă 
emailul sau sideful. După Petraș- 
cu, el este unul din cei mai buni 
meșteri în modelarea prețioasă a 
culorii pe pînză, o calitate ce pare 
că se pierde din ce în ce și pen
tru care unii pictori grăbiți ai se
colului nostru, în goană permanen
tă după originalitate, nu mai au 
considerație.

în opera lui Catargi, alături de 
peisaje și nedespărțitele „naturi 
moarte“, omul ocupă un loc de 
frunte pe spațiile largi ale unor 
pînze generoase, în care tematica 
rămîne aceeași, mare, inepuizabi
lă și eternă : munca. El este pic
torul omului de azi, pe care îl 
surprinde în cadrul -efortului co- 
lectiv. Aici artistul se dovedește 
stăpîn deplin pe meseria sa. O 
compoziție de o soliditate perfec
tă ajută ca tema să fie clară, fără 
dubii sau necesitatea unor des
crieri inutile. Pictorul știe să gîn- 
dească, dar n-a uitat în același 
timp să și viseze. Paleta sa adao
gă oricărei teme o nuanță discre
tă de poezie și, mai presus, o no
blețe ce aparține sufletului său. 
în creația sa, indiferent de subiect, 
elementul afectiv domină, însufle
țește, înnobilează.

Pictorul H. Catargi răspunde sti
mei și încrederii pe care regimul 
nostru o acordă artistului ' cu o 
operă ce crește an de an și care, 
în tezaurul picturii romînești, are 
un loc de cinste. Premiul de stat, 
pentru care a fost de curînd pro
pus, va însemna pentru el o încu
nunare meritată.

T '
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al Academiei R. P. Romîne
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Cel mai important muzeu de artă 
din Romînia este creația anilor no
ștri. El mărturisește elocvent ce a 
însemnat Republica pentru cultura 
noastră, pentru cauza frumosului și 
artei. Opere altădată inabordabile 
au fost adunate laolaltă și puse la 
îndemîna poporului, într-o ambian
ță magnifică ; ochii mulțimilor se 
pot bucura de ele, în cadrul mo
dern și somptuos pe care-1 consti
tuie cele cîteva zeci de noi săli ale 
Muzeului. Republica Populară Romî- 
nă a dat în lături porțile ce zăvorau 
odinioară comorile de frumusețe.

E o datorie să facem din aceste 
comori un bun pătruns definitiv în 
viața mulțimilor ; să le privim ab
sorbiți, cu atenție stăruitoare, să în
vățăm a merge la muzeu nu odată, 
ci în repetate rînduri, de cîte ori 
sufletul simte nevoia unei înălțări 
generoase. Tinerilor să le dăm pri
lejul, cît mai des, să viseze în fața 
marilor izbînzi ale artei. Muzeul Re
publicii Populare Romîne se cuvine 
să iradieze o influență constantă a- 
supra tineretului școlar ; a-1 străba
te pe îndelete, a-1 cerceta sîrguin- 
cios și pătrunzător, sub o îndrumare 
competentă — care se poate tot
deauna găsi la muzeu — ni se pare 
o necesitate imperioasă, pentru ori
care școală medie din București. în 
Uniunea Sovietică am văzut clase 
care-și făceau lecția de istorie la Er
mitaj. Istoria artei intră în istoria 
generală, ca o parte integrantă ; și 
intră ca un element capital în edu
cația umanistică. Oare, la noi, poa
te fi ceva mai potrivit și mai frumos 
— în programul cultural al vacanțe
lor școlare — decît a vizita Muzeul 
de Artă al R. P. Romîne ? în rîndu- 
rile care urmează ne propunem să 
ne oprim, împreună cu cititorii, la 
lucrările din secțiile de artă univer
sală : acelea ale artei romînești 
le-am prezentat în alte două arti
cole.

învățăm să privim, mai adînc și 
mai perspicace, cînd stăm îndelung 
în fața capodoperelor dintr-un mu-

zeu. Iată, de exemplu, exactitatea 
extraordinară a viziunii, în portrete
le unor mari meșteri flamanzi din 
secolul XV, Memling sau Jan van 
Eyck. E o precizie uluitoare, care pi
ronește ochiul, în micul portret de 
van Eyck, intitulat „Omul cu tichia 
albastră". Acest model văzut într-a- 
tîta de aproape, încît urmele bărbii 
rase sînt desenate fir cu fir pe obra
zul său, ca într-o minuțioasă gravu
ră, deșteaptă totuși în noi — cu 
aerul lui întrebător — nostalgii și 
vaste ecouri. Impresia pe care o 
lasă un astfel de tablou nu-i de fă-

La Muzeul de Arta 
al R. P. Romine

rîmițare descriptivă ; el vădește ple
nitudinea unui microcosm. în di
mensiunea lui profundă, el e vast, 
așa cum atomul — arată dialectica 
— este inepuizabil.

Și iată — îndată ce pășești în 
secția de artă universală, chiar în 
prima sală — încă un tablou de 
mici dimensiuni, dar de admirabilă 
ținută ; cu energia lui concentrată, 
cu patetismul lui strîns, acest ta- 
blouaș domină, indiscutabil, sala în 
care se află. E opera lui Antonello 
da Messina, pictor tot din secolul 
XV, care și el de altminteri a învă
țat de la flamanzi ; și trebuie spus 
că în identificarea autorilor, opera
ție adesea foarte anevoioasă, per
sonalul științific al muzeului a ce
rut și opinia unor învățați străini, de 
mare autoritate, ca Berenson, Longhi, 
Moschini ori Lazarev.

Dar după această primă sală în
chinată veacului al XV-lea italian, 
ne întîmpină, desfășurate triumfal 
și amplu, tablouri din secolul al 
XVI-lea, compoziții sau portrete ca 
acela admirabil, pătrunzător și ma
iestuos, pictat de Tintoretto. Arta 
Renașterii tîrzii, pășind spre secolul

Intre 20 ianuarie—1 februarie 
tiști ai Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra“ vor prezenta în regiunea. 
Argeș o serie de spectacole cu piesa 
„Aripă de rîndunică” de Siito An
drés.' Intre 15 februarie—1 martie 
artiștii vor prezenta spectacole cu 
aceeași piesă în regiunea Ploiești.

Teatrul „C. Nottara“ va da între 
15—31 ianuarie spectacole cu piesele 
„Bucătăreasa" de A. Sofronov. și 
„Băieții veseli” de H. Nicolaide in 
comunele subordonate raioanelor 
Capitalei. In luna februarie artiștii 
vor prezenta piesa „Baba Dochia și 
brigadierul“ de M. Davidoglu în ra
ioanele Balș, Caracal și Corabia.

Itinerariul unei orchestre

stituil un larg activ de oarpeni de artă 
care în perioada de iarnă vor 'sprijini co
mitetele raionale de cultură și artă în 
munca de îndrumare a activității artiști
lor amatori din comunele subordonate Ca
pitalei.

In activul comisiei au lost atrași un nu
măr de 40 de actori, regizori, profesori 
de muzică, metodiști ai Casei de creație 
populară a orașului București, artiști 
plastici, profesori ai Școlii ' populare 'de 
artă etc. Aceștia se vor deplasa la că
minele culturale pentru a ajuta la dezvol
tarea activității artistice de masă de la 
sate.

In același timp, Comitetul de cultură 
și artă al orașului București a atras un 
mare număr de actori din diferite teatre 
bucureștene, printre care Teatrul de co
medie, Teatrul pentru copii și tineret „C. 
Noltara”, „Țăndărică" etc., care vor in
strui formațiile artistice sătești în vederea 
pregătirii acestora pentru cel de-al 7-lea 
concurs al formațiilor artistice de amatori.

Toplița, Reghin, Luduș, Turda, 
Cluj, Satu-Mare, Turnu-Severin, 
Craiova — iată cîteva din cele a- 
proape 30 localități care au format 
itinerariul 
populară
prilejul recentului 
prins în țară. De 
rea stagiunii, orchestra 
Lăutaru” a dat concerte la Ateneul
R. P. Romîne, . în sălile Palatului 
R.P.R. precum și pentru constructo
rii de tractoare din Brașov, a poposit 
în mijlocul oamenilor muncii din Re
șița și din alte orașe și sate. Pretu- cadrul-manifestărilor organizate pen„ 
tindeni orchestra s-a bucurat de o 
frumoasă primire, a fost înconjurată 
cu căldură. Pe lingă repertoriul o- 
bișnuit, orchestra „Barbu Lăutaru” 
a pregătit pentru acest turneu cîn- 
tece specifice regiunilor și localită
ților prin care avea să treacă : In- 
vîrtita de la Rășinari, Hățegana din 
Poiana. Ceardaș, Jieneasca, Doină și 
joc din Banat, Cîntec nou pentru 
mineri etc.

In luna ianuarie orchestra susține 
o serie de concerte de muzică popu
lară romînească la'Drăgănești, Nana, 
Copăceni, Olteni, Lehliu, Domnești.

tru femei la casele de cultură, cămi
nele culturale și cercurile de citit. 
Iată cîteva din temele tratate : „In: 
R. P. Romînă socialismul a învins 
definitiv la orașe și. sate“, „Țara noa
stră — un imens șantier“. „Contri
buția colectivistelor la întărirea eco- 
nomică-organizatorică a gospodării
lor agricole colective", „Forța și uni
tatea sistemului mondial socialist”, 
„Viitorul aparține păcii și comunis
mului“, „Lupta femeilor din lumea 
întreagă pentru pace și o viață fe
ricită“. „Unitatea și forța morală a 
familiei în statul socialist". „Familia 
— cea dintîi școală a educației”. 
„Ce taine ne dezvăluie călăto
ria în Cosmos ?”, „Superstițiile sînt 
dăunătoare sănătății omului“. „Cum 
putem obține, legume proaspete în 
tot timpul anului“ și altele.

Lucrarea recent 
elaborată de Jean 
Bruhat, Jqan Dam 
try și Emile Tere- 
sen, istorici fran- 
efezi 'care se si-' 
tuează pe poziții 
marxiste, cuprinde 
o expunere amă
nunțită, bogat ilu
strată, a . eveni
mentelor legate 
de comuna din 
Paris, care a fost 
„...în esență — 
după caracteriza
rea lui Marx — 
un guvern al cla
sei muncitoare, rezultatul luptei clasei 
producătoare împotriva clasei apropria- 
to.are, forma politică în sfirșit descoperi
tă în cadrul căreia putea fi înfăptuită e- 
liberarea economică a muncii”.

După o introducere în care se descrie 
dezvoltarea' mișcării muncitorești france
ze din iunie 1848 pînă - în iulie 1870 — 
data izbucnirii războiului franco-prusian 
(1870—1871) —^autorii .înfățișează, condiții
le ce au dat naștere Comùnei, analizează 
pe larg desfășurarea evenimentelor în 
timpul color 72 de zile cît a dăinuit Co
muna din Paris. In lucrare se pun în va
loare numeroase. date care atestă că Co
muna a fost opera maselor largi, precum 
și ecou! internațional al luptei proleta
rilor Parisului care au pornit la „asaltul 
cerului”. Cartea analizează urmările a- 
propiat.e si îndepărtate ale acestui eveni
ment, concluziile' si învățămintele trase 
de mișcarea muncitorească franceză și 
internațională din experiența Comunei.

Această lucrare, a cărei traducere în 
romineste este prefațată de Gh. Matei, 
se alătură altor cărți cu privire la Co
muna din 1871 apărute în tara noastră.

Rosa Luxemburg: 
Cuvîntări și articole 

alese
Volumul 

Luxemburg, 
ale mișcării. ....____  .......
ternationale. Alături de Karl Liebknecht, 
Rosa Luxemburg a fost unul dintre înte
meietorii Partidului Comunist din Ger
mania.

în lucrare sînt înserate, pe lingă arti
cole, cuvîntările rostite de Rosa Luxem
burg la Congresele de la Stuttgart, Ha- 
novra si Mannheim ale Partidului social
democrat din Germania, la Congresul in
ternational de la Stuttgart al socialiștilor, 
cuvîntai'ea de salut rostită la Congresul 
de la Londra al P.M.S.D.R., precum si cu- 
vîntarea cu privire la program, rostită la 
Congresul de constituire a Partidului Co
munist din Germania din decembrie 1918.

al XVII-lea, aducea uneori, în cli
matul mitologiei și al ficțiunii con
venționale, elemente de viață osten
tativ prozaică și umilă : ceea ce se 
vede, spre exemplu, în sala italiană, 
într-una din pînzele lui Gerolamo 
Bassano.

Viața concretă a epocilor trecute 
transpare de altminteri mereu în o- 
perele din muzeu, chiar atunci cînd 
precumpănesc subiectele mitologice 
sau religioase. Ribera, vestitul pic
tor spaniol, își alegea cîteodată 
drept modele, pentru anatomia sfin
ților, pe hamalii din port. într-o 
pînză a sa, mitologică, înfățișîndu-i 
pe Hercules și Nessus, umbra cade 
ca o funingine stranie pe niște tru
puri fremătătoare, într-o atmosferă 
sumbră, care nu-i a Olimpului, ci a 
dramelor Spaniei.

Puține muzee din lume, în afara 
Peninsulei Iberice, posedă o colec
ție de artă spaniolă așa de impor
tantă ca aceea a muzeului nostru. 
Transportată în 1937 la Paris și la 
Londra, cu prilejul unor mari expo
ziții, pînza lui El Greco „Adorația 
păstorilor" cunoscu un succes 
enorm ; un critic englez o numi 
„cea mai frumoasă din toate" cîte 
fuseseră expuse acolo : cea mal 
frumoasă dintre opere semnate de 
Rubens, Van Dyck, Poussin, Claude 
Lorrain și Rembrandt ! Somptuozi
tatea fantastică a acestui tablou de 
mari dimensiuni e de natură să în
trunească cele mai vii elogii. Iar 
altă pînză din muzeu, a lui El Greco, 
rămasă neterminată, pictată poate 
chiar în 
mărturie

Poți fi 
beranță
sînt deseori rafinați meșteri ai cu
lorii, folosind fecund și îndrăzneț 
griul. Manet s-a îndreptat spre ei, 
ca să desprindă tainele cenușiu

lui savant gradat și ale negrului ; 
acești pictori ne ajută să conside
răm fără prejudecăți culoarea. O .vi
zită la muzeu — printre lucrările lor 
și printre acelea ale altor școli ar-

cu dreptate 
totdeauna 

astfel vecinii 
ascuns în

tistice — învede
rează cîtă diver
sitate încape în 
arta așa 
roasă a

Dintre 
școli, pe 
îi aflăm 
cu lucrări intere
sante, de Zeitblom 
spre exemplu, ale 
cărui sfinte au o 
figură carnală, să
nătos populară, 
sau mai ales de 
Cranach; tabloul 
înfățișînd-o pe Ve
nus e una din cele 
mai bune realizări 
ale sale pe acea
stă temă. De Ia 
flamanzi — foarte 
bogat reprezentati 
— trebuie neapă
rat pomenit ta
bloul lui Rubens 
evocîndu-1, în'tr-o 
tonalitate caldă, 
pe Hercules 
luptă cu leul 
Nemea.

Dar sînt în 
zee tablouri — se 
știe — care le o- 
moară pe celelal
te; tablouri lingă 
care nu mai poate 
sta parcă nimic. 
„Ei bine, nota 
scriitor, aproape 
care-și omoară 
un Rembrandt ascuns în um
bră“. Rembrandttul nostru cel mare 
e așezat, însă, în plină lumi
nă, spectaculos chiar, în mijlocul u- 
nei săli întinse. Privirile aleargă 
spre el, spre aceastăpictură de in
credibile irizări, care-i un miracol de 
tehnică tocmai pentru că nu dă de
loc impresia tehnicii, pentru că mă- . 
iestria suverană a pictorului pare 
înnăscută, firească precum e respi
rația. Artistul are de spus lucruri 
tulburătoare despre oameni, o figu
ră placidă, într-un portret, conține 
în receptacolul ei o extraordinară 
prezență sufletească.

Muzeul nostru înfățișează, nu o- 
dată, opere admirabile de pictură și 
de sculptură. Dar el nu încearcă să 
le izoleze abstract, ci le așează de-, 
obicei într-o ambianță organică, a- 
sociindu-le ceramică și mobilier, ca
racteristice, căutînd astfel să înche
ge imaginea unui stil unitar, de e- 
pocă. E ceea ce realizează discret 
sălile consacrate Spaniei, Italiei, ori 
acelea destinate artei franceze. A- 
ceasta din urmă alcătuiește, în mu
zeu, un lanț istoric prelungit de-a
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disciplinăeducație

din carnede preparate

pe muncitori la activitatea de cultură 
fjzică și spori, pentru educarea comu
nistă a sportivilor. La secțiile șasiu.și 
motoare, de pildă, membrii de partid 
dezbat adesea cu seriozitate aspectele 
multiple ale acestei activități.

Să luăm un exemplu. Organizația de 
pawd de la sectorul motoare s-a se
sizat de faptul că unii dinlre sportivii 
de aici — N. Emilian, Ion Pal, I. La- 
zarovici — manifestau indisciplină în 
producție, absentau nemotivat etc. Pu-
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întreprinderea „Antrefrig secția

B*>r
Privind clădirea obișnuită, situată 

în mijlocul unei curți mari, cu alei 
asfaltate, de pe strada Fîntînica din 
Capitală, permanentul dute-vino al 
mașinilor, ai impresia că dincolo de 
garduri e o întreprindere ca oricare 
alta. Dimpotrivă, îmbrăcămintea oa
menilor pe care-i zărești în curte te 
face să crezi că este vorba de cine 
știe ce institut de cercetări științifi
ce. Intr-adevăr, de la portarul care 
te întâmpină la intrare și pînă la in
ginerul șef, toată lumea e îmbrăca
tă în alb.

— La noi igiena este soră bună cu 
calitatea, ne spune inginera Violeta 
Iovu, în timp ce, într-o cameră spe
cial amenajată, noi ne schimbăm 
paltoanele cu halate de culoarea 
zăpezii.

...Hale imense, uși și ziduri groase 
ca de cetate, păienjeniș de conducte. 
Ne aflăm în interiorul uneia din cele 
mai moderne și, în același timp, din 
cele mai puțin obișnuite întreprin
deri : „Antrefrig”, Materia primă ? 
Fructe, legume, carne.

numeroaseleIntrăm într-una din 
camere de înghețare — sala fructe
lor. E ger. Un ger de minus 30 de 
grade. Pereții încăperii'), conductele, 
totul e acoperit de promoroacă. Prin 
pungile 
zăresc 
smeură, parcă atunci rupte de pe 
ramuri.

Și astfel, în plină iarnă, gospodi
nele pot îmbogăți meniurile cu caise, 
prune, pepene galben sau... porumb 
fiert. Totul proaspăt și cu același 
gust ca în timpul verii. Aceasta, 
pentru că produsele alimentare nu 
suferă în timpul procesului de în
ghețare nici o modificare de struc
tură. Vitaminele, gustul și chiar par
fumul fructelor rămîn intacte.

Părăsim sala fructelor și pătrun
dem într-o încăpere asemănătoare : 
aceleași uși groase, aceeași tempera
tură. Numai că aici distingem aproa
pe 40 de sortimente de preparate 
culinare : salată de vinete, ardei 
copți și chiar colțunași sau găluște 
cu prune. Nu lipsesc nici fasolea

străvezii de polietilenă se 
căpșuni și piersici, mure și

perde, roșiile, mazărea, conopida. 
Veritabile trufandale !

La secția de semipreparate din 
carne activitatea nu încetează în nici 
un anotimp. Carnea proaspătă e sor
tată, cîntărită, împachetată și, după 
ce face cunoștință cu turneul frigo
rific unde „bîntuie” același ger de 
minus 30 de grade, e depozitată la un 
loc mai „cald“ : în camere cu o tem
peratură de minus 18 grade. Din a- 
ceste camere de trecere iau drumul 
magazinelor nu numai obișnuitele pa
chete de carne, cunoscute de consu
matori, ci și unele preparate: creier 
pane, fripturi cu garnitură, carne cu 
castraveți, tocană și altele. Că aceste 
preparate sînt mult apreciate de 
cumpărători e dovedit de două cifre : 
în trimestrul I al anului trecut au fost 
contractate cu comerțul 2 300 tone 
produse conservate prin frig, iar în 
primul trimestru al acestui an — 
6 200 tone.

In 1955, „Antrefrigul" de-abia se 
născuse. Acum, întreprinderea este 
o unitate modernă, cu utilaje perfec
ționate. undo se pot 
puțin de două zile 
produse alimentare 
vat in întreg anul

Nu numai la București, ci și în 
alte orașe ale țării, întreprinderile 
industriei frigului se dezvoltă în 
ritm rapid. La Sibiu, Cluj, Bacău, 
Constanța, Craiova se află mari an
trepozite frigorifice, la Cluj și Bucu
rești există întreprinderi specializate 
în producerea utilajelor frigorifice. 
Toate acestea pentru a se crea con
diții cît mai bune de conservare a 
alimentelor, pentru a se oferi con
sumatorilor, în orice anotimp, ' o 
gamă largă de produse proaspete de 
calitate ireproșabilă.

G. GRAURE
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conserva în mai 
cam tot 
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IN CASE NOI. In complexul 
de locuințe de pe bulevardul Re
publicii din Ploiești a fost dat în 
folosință primul bloc turn cu 9 
etaje. în cele 38 de apartamente 
ale blocului se mută în prezent 
muncitori, tehnicieni, ingineri din 
rafinăriile și uzinele din locali
tate. Anul acesta au mai fost 
date în folosința oamenilor mun
cii din Ploiești încă două blocuri 
cu 120 apartamente.

CURS PENTRU APICULTORI. 
Din inițiativa Consiliului agricol 
regional și a Filialei din Tg. 
Mureș a Asociației crescătorilor 
de albine s-au organizat recent în 
centrele Tg. Mureș și Odorhei 
cursuri pentru apicultori cu du
rata de 8 zile. La cursuri s-au în
scris peste 100 de colectiviști din 
diferite raioane ale regiunii.

ÎN VIZITA LA GOSPODĂRIILE 
AGRICOLE DE STAT. Zilele acestea 
peste 300 de brigadieri, ingineri și 
îngrijitori de animale din 9 gospodă
rii colective dm raionul Bacău au vi
zitat fermele de animale ale gospo
dăriilor de sfat din Răcăciuni, Lefea 
Veche, Traian și altele din acest ra
ion. Colectiviștii s-au interesat în
deaproape de felul cum este orga
nizată munca la fermele de animale, 
despre metodele de lucru folosite 
de zootehnișli în ce privește îngri
jirea și hrănirea animalelor ele.

COMPLEX MODERN DE DE
SERVIRE. La Hîrșova, în cadrul 
cooperației meșteșugărești, a fost 
dat în folosință un nou complex 
de deservire. Noua clădire este 
dotată cu mobilier și utilaj mo
dern. Complexul cuprinde secții 
de confecții, coafură, frizerie etc.

BIBLIOTECI FRUNTAȘE. In sala de 
festivități a Sfatului popular raional 
Piatra Neamj a avut loc recent o con
sfătuire a activului cultural de la sate. 
Cu acest prilej s-au analizat rezulta
tele desfășurării celui de-al doilea 
concurs bienal „Biblioteca în slujba 
conșlrucției socialiste". La consfătuire 
a reieșit că, in anul trecut, bibliotecile 
comunale și sătești de pe raza raio
nului au difuzat circa 300 000 cărți. 
Cele mai frumoase rezultate au fost 
obținute de bibliotecile comunale din 
Dragomirești și Bărgăoani, precum și 
de biblioteca sătească din Gircina, 
care s-au situat pe primul loc.

PENTRU PREGĂTIREA. INS
TRUCTORILOR ARTISTICI. La Vi- 
șeu, regiunea Maramureș, s-a 
deschis un curs de 10 zile pen
tru pregătirea instructorilor ar
tistici ai formațiilor de amatori din 
raioanele Sighet și Vișeu. Activiști 
ai comitetelor regional și raional 
pentru cultură și artă predau 
lecții despre alcătuirea reperto
riului formațiilor de amatori în
tocmirea textelor pentru brigăzile 
artistice de agitație,, regia spec
tacolului etc.

LA TULCEA, întreprinderea 
de industrializare și desfacere a 
peștelui desfășoară în prezent o 
largă acțiune în vederea depozi
tării unor mari cantități de 
gheată, pentru perioada de vară, 
în silozuri special amenajate la 
punctele de colectare a peștelui 
de la Caraorman. Jurilovca, So
mova, Sf. Gheorghe și în alte 
puncte din Delta Dunării și de 
pe litoral au fost însilozate pînă 
acum peste 25 000 tone de gheață.

■

Pe stadioane și în săli, spectatorii 
din diferite orașe ale țării au prilejul 
să-i cunoască pe sportivii uzinelor de 
tractoare, participant la competițiile 
republicane. Fotbaliștii, handbalistele, 
voleibaliștii — muncitori și funcționari 
ai uzinei — își dovedesc măiestria, re
prezentînd cu cinste harnicul colectiv 
de la poalele Tîmpei. Numărul sporti
vilor de performanță atinge cifra de 
150, unii dintre ei fiind componenți ai 
loturilor naționale (handbal-feminin, vo- 
lei-masculin, fotbal).

Cine a vizitat Brașovul știe că cea 
mai frumoasă și mai bine utilafă bază 
sportivă a orașului se află în preajma 
marilor uzine. Zilnic se antrenează ori 
se întrec nu numai cei care obțin per
formanțe deosebile, ci și muncitorii care 
practică diferiie discipline în erele li
bere. Dealtfel, activitatea sportivă da 
masă se bucură aici de multă atenție.

Cînd ai în față cifra participanților 
din sezonul trecut (7860) la diferitele 
concursuri și competiții, îți dai și mai 
bine seama că indicația dată de comi
tetul de partid cu privire la mobiliza
rea maselor de tineri din uzină în ac
tivitatea sportivă n-a rămas în stadiul 
de simplu deziderat. E în continuă 
creștere numărul temerarilor alpiniști ai 
uzinei, ca și cel al „drumeților“ care 
pornesc în excursii la sfîrșitul fie
cărei săptămîni. La competițiile de 
volei, handbal, fotbal de aslă-vară au 
luat parte 90 de echipe, formate din 
muncitori din toate secțiile și sectoa
rele. Sub cristalul de pe masa secre
tarului comitetului U.T.M., a apărut, la 
1 decembrie, un grafic nou — al între
cerilor din cadrul Spartachiadoi de 
iarnă.

îmbucurător este faptul că membrii 
comitetului de partid n-au neglijat con
ducerea activității sportive, n-au fost 
simpli spectatori, ci participanți activi. 
Nu numai din discuțiile cu tovarășii 
Alexandru Tripșa, secretarul comitetului 
de partid, Alexandru Roșea și Ion Pa
vel, membri ai comitetului de partid, 
sau Alexandru Văduva, președintele co
mitetului sindicatului, înțelegi că ei sînt 
buni cunoscători ai vieții sportive a 
uzinei, ci și vizitînd sectoarele și sec
țiile. La fiecare loc de muncă întîlneșfi 
preocuparea organizațiilor de bază, a 
membrilor de partid, pentru a antrena

Din activitatea sportiva 
a unei mari uzine

fes oare colectivul să închidă cehii în 
fața acestei situații, ch'ar dacă respecti
vii dovedeau talent pe terenul de 
sport? Fără îndoială, că ru. Cu diferite 
prilejuri, în ședințe, la gazçfa de pere
le, ei i-au criticat cu asprime, arătîn- 
du-!e că muncitorii nu pot tolera ase
menea manifestări.

In primăvară, întreaga uzină a aflat 
că unul din fotbaliștii echipei care acti
vează în categoria B, Gheorghe Vălav, 
a fost suspendat de club pentru grave 
abateri de la viața sportivă. AAăsura era 
bine venită și avea un caracter educa
tiv. Comitetul de partid a văzut însă 
lucrurile mai departe. Doi membri de 
partid care lucrează în același sector 
cu tînărul fotbalist, ajustorul Ion Rațiu 
și strungarul Aurel Suciu, au primit 
ca sarcină de partid să se ocupe de 
ridicarea calificării 'ui profesionale, de 
comportarea lui în afara uzinei.

Astăzi, Gheorghe Vătav este un bun 
muncitor și și-a reluat locul și în e- 
chipă.

...Un alt exemplu. La meciurile echi
pelor de fotbal și handbal, angajate în 
competiții republicane, pasiunile spec
tatorilor întrecuseră limitele. Suporterii 
deveniseră atî* de înflăcărați îneît nu 
mai vedeau greșelile propriilor jucători, 
slaba lor pregătire, ci numai pe ale 
adversarului. S-a discutat despre acest 
lucru și la comitetul de partid al uzinei. 
S-a hotărî! ca asociațiile sportive din 
uzină să intensifice munca de educație 
în rîndurile membrilor U.C.F.S. S-a ce
rut membrilor de partid care urmăresc

în cîteva rinduri Asfă-seară,
Cea de-a 50-a ediție a Turului ciclist 

al Franței se va desfășura intre 23 iunie 
și 14 iulie, pe un traseu de 4 076 km, 
împărțit în 21 de etape, cu o singură zi 
de odihnă. Ediția a 3-a a Turului ciclist 
al Franței, rezervat amatorilor, se va 
desfășura între 30 iunie și 14 iulie.

★
In runda a 3-a a turneului internațio

nal de șah de la Beverwijk (Olanda), 
Parma l-a învins pe Langeweq, iar Van 
der Berg a cîștigat la Scheltinga.

în clasament conduc Parma (Iugo
slavia) și Van der Berg (Olanda), fiecare 
cu cîte 2,5 puncte.

W
în continuarea turneului pe care-1 în

treprinde. în . Grecia, echipa de fotbal 
Dukla Praga a țucat la Pireu cu formația 
Olimpiakos. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate (0—0). Au asistat 
30 000 de spectatori.

la handbal feminin

RapicLLokomotîv Zagreb

Astă-seară, cu începere de Ia ora 
19,15, In sala sporturilor de la Fio- 
reasca se va desfășura meciul femi
nin
pid București și Lokomotiv Zagreb 
din 
„Cupei campionilor europeni", 
priza a doua a jocului va fi transmisă
în jurul orei 19,45 de stafiile de radio 
și studioul de televiziune.

de handbal dintre echipele Ra-

cadrul sferturilor de finală ale 
Re

cu regularitate activitatea sportivă să 
fie exemple de conduită. Stația de am
plificare a stadionului, ziarul de uzină, 
gazetele de perete, au dus și ele o în
treagă acțiune.

Cîteva cuvinte despre activitatea 
clubului „Tractorul“. Dacă s-au obținut 
unele succese în mobilizarea maselor 
de muncitori (succese înregistrate dealt
fel și... în scriptele clubului) un merit 
revine în principal organizațiilor U.T.M. 
din sectoarele uzinei, care și-au înde
plinit bine sarcinile în această direc
ție. Pe bună dreptate se mîndreșfe Ion 
Drăghici, secretarul comitetului U.T.M., 
cînd spune că tinerii fruntași în produc
ție, sînt și fruntași în sport. Anul frecuf, 
un grup de tineri alpinișfi din rîndul ufe- 
miștilor din uzină au urcat masivul Ie
zer și au fixat pe Vîrful Roșu, la 2 540 
m înălțime, o placă comemorativă în 
cinstea împlinirii a 40 de ani de la 
crearea U.T.C.

In munca desfășurată de clubul „Trac
torul“, care se ocupă dealtfel cu pre
cădere de sportul de performanță, con
tinuă însă să se manifeste o serie de 
slăbiciuni, deși activiștii clubului au 
avui și sprijinul comitetului de partid. 
Sînt neqlijale unele discipline cu multi 
adepți în uzină. Se acordă foarte mică 
atenție atletismului, gimnasticii în pro
ducție, natației. Cît despre numărul 
muncitoarelor care practică sportul, el 
este încă departe de a fi mulțumitor.

Cauza lipsurilor : aproape întreaga 
atenție a conducerii acesfu1 club este 
îndropfală spre echipa de fotbal. Cît 
privește dezvoltarea altor sporturi...

Infr-una din zile, la comitetul de 
partid s-au prezentai cîțiva muncitori 
posesori de motociclete și au cerut 
tovarășilor din comitet să,., intervină pe 
lîngă club pent-u a înființa o secție 
moto, care să se ocupe de organizarea 
unor excursii duminicale în grup ale 
motociclistilor din uzină. (Aci există 
peste 300 posesori de motociclete).

*
La uzina de tractoare, unde majori

tatea muncitorilor sînt tineri, activitatea 
sportivă este în continuă creștere. Celor 
care au pășit pe stadioane sau în săli 
li se adaugă mereu alții, dornici să-și 
petreacă în mod plăcut și folositor tim
pul liber. Este firesc deci ca în fața unei 
asemenea dezvoltări a vieții sportive, 
căreia îi sînt asigurate condițiile ma
teriale cele mai bune (terenuri, săli, e- 
chipament, cadre de specialitate), comi
tetul de partid să acorde toată atenția 
problemelor sportului. După cum s-a 
văzut, organizațiile de bază, comitetul 
de partid au cîșfigat o bogată expe
riență în acest domeniu.

Problemele complexe pe care le ri
dică mișcarea de cultură fizică și sport 
din cadrul uzinei e bine să stea șt 
în viitor în atenția comuniștilor de aici, 
iybilor! ai sportului, educatori pricepuți 
ai maselor de fineri, pentru ca activi
tatea sportivă de masă și de performan
ță să se dezvolte necontenit.

(Agerpres)

Comori ale artei universale
(Urmare din pag. ITI-a)

lungul a vreo opt secole, din vea
cul al XlII-lea pînă după 1900. Sînt, 
în colecțiile noastre de artă france
ză, numeroase opere meritorii sau 
rare, tablouri acut expresive de 
Daumier, portretul mamei pictorului, 
de Monticelli. plin de emoție, în 
strălucirea lui ca de moar, peisaje, 
de la Corot la Sisley, apoi o presti
gioasă schiță de portret a lui Mo
net, înfățișînd-o pe Camille, nevasta 
pictorului. Prezentat anii trecuți în 
străinătate, într-o expoziție 
Tale Gallery, acest tablou a 
aprecieri călduroase. în 
sculptura franceză are la noi 
opere de mare clasă : „Pomona“ lui 
Bourdelle, arcuită ca un superb pom 
tînăr, precum și întjegul ansamblu 
de lucrări ale acestui sculptOT in
spirat și sever. Bustul lui Anastase 
Simu, făcut în piatră de Bourdelle, 
e unul din cele mai frumoase por
trete care s-au ivit în sculptura eu
ropeană a secolului nostru.

Această lungă sală cu sculpturi 
franceze e împodobită de asemenea 
cu plăcute tapiserii: între ele, o se
rie de „Jocuri rusești” după cartoa
nele lui Le Prince, un pictor fran
cez care a petrecut un timp în 
Rusia secolului al XVIII-lea. Sînt lu
crări interesante, pe care nu le-am 
găsit în muzeele din U.R.S.S. Ele se 
leaqă într-un fel, prin realitățile pe 
care le înfățișează, de sala consa
crată artei rusești, unde se pot ve
dea lucrări vechi de cîteva secole, 
din școala Stroqanov, daT 
blouri semnate de artiști ai realis
mului critic și ai realismului socia
list. Creatorii reprezentînd aceste o- 
rientări artistice au știut să arata o 
vibrantă receptivitate față de ideile 
înaintate ale vremii lor, o draqoste 
vie nent.ru cei multi, un interes ca
tegoric pentru existenta lor. Din școa
la rusă si sovietică se întîlnesc în 
muzeul nostru numele lui Repin, Ai- 
vazovski Levitan. Valentin Serov, de 
care este la noi un portret sobru rea
lizat, Maliavin. cu o pictură explo
zivă. truculentă, apoi Ioganson. cu 
o replică recentă a cunoscutei sale 
lucrări „Interoaatoriul comuniștilor“: 
un tablou care a avut o acțiune nu- 
'ernică asupra publicului sovietic, 
în anii grei ai războiului. în încleș
tarea unoT lupte hotărîtoare.

Muzeele unesc popoarele. învă- 
tîndu-le să-și pretuiască reciproc 
meritele, avuția de ooere și de ta
lente. Muzeele aiută omenirea să 
devină solidară în dragostea de fru- 
tnos și în admirația capodoperelor ;

ele constituie un instrument minunat 
al înțelegerii între popoare.

Asia, de exemplu, trebuie așezată 
în rețeaua de legături și influențe 
care fac să comunice între ele col
țuri îndepărtate ale lumii. Motivele 
artistice, detaliile ornamentale cir
culă pe arii imense. Istoria artei ne 
arată că regiuni pe care le-ai crede 
fără raporturi s-au întîlnit în creații

de la 
cules 

sfîrșit, 
cîteva

și ta-

sau din quarțz, din lapis-lazulli, se 
lucrează fiecare în ani grei de mun
că, cu o tehnică nespus de gingașă 
și răbdătoare. Artiștii orientali își 
propun parcă imposibilul: un vas în 
care piatra dură înalță tremurat 
brațe ca de polip marin, o magnolie 
de agat, forme paradoxale, care va
lorifică ingenios surprizele materla- 

............... .........lului. Pentru acești meșteri ai arte- 
semnificative: din punct de vedere l°r decorative, obstacolul neaștep- 
plastic Buddha e un Apollo transfor
mat succesiv, în miezul Asiei arta 
grecească contribuind la nașterea 
unui tip statuar care avea să se răs- 
pîndească pînă în insulele Pacifi
cului.

Și, invers, ce nesfîrșit e lanțul a- 
porturilor asiatice în arta medievală 
a Europei, ce importantă acțiune au 
avut asupra ei obiectele somptuoa
se, de mare rafinament, 
în atelierele Orientuluil 
persane erau, prin valoarea lor mij
loace de schimb, de aceea ele se 
găsesc în număr însemnat și în țara 
noastră. La Cîmpulung, de pildă, un 
Neacșu, cunoscut ca autor al primei 
scrisori păstrate în limba romînă, la 
începutul secolului al XVI-lea, avea,' 
se pare, la îndemînă numeroase co
voare orientale. Era un intermediar 
al ardelenilor, care comandau în Asia 
Mică frumoasele covoare destinate 
Transilvaniei, numite chiar ..Sieben
bürgen“ de către specialiști, după 
numele nemțesc al Transilvaniei. 
Muzeul de Artă al R. P. Romîne cu
prinde astfel de piese, de prin seco
lele XVII—XVIII El are, de aseme
nea. exemplare prețioase de cșra- 
mică, unul vechi de vreo mie cinci 
sute de ani.

In sala de artă persană se află 
fraamente de faianță de prin secolul 
al XlII-lea dezgröpate în Eqipt, la 
Fosfat. Dar tot acolo, lîngă Cairo — 
dovada schimburilor extinse pe miî 
de kilometri — s-a, găsit si porțelan 
chinezesc din secolul al XVI-lea. E o 
varietate de porțelan — alb. cu or
namente albastre — care a înrîurit 
Persia, India, faianța franceză și mal 
ales aceea olandeză de la Delft. 
Lîngă aceste piese de proveniență 
extrem-orientală te qîndești la forța 
de difuziune a aitei. la capacitatea 
ei de a uni continentele.

Vase de variate forme ffldeșuri. 
bronzuri, paravane cu intarsii măr
turisesc. toate în aceste săli, dibă
cia. virtuozitatea tehnică a meșteri
lor asiatici Iată iadurile în camera 
cu pereți albaștri care le-a fost rezer. 
vată Par fantastice în vitrinele lor, ca 
niște pești roșii într-un acvariu 
feeric Dar aceste mici sculpturi de 
formă adesea capricioasă, din jad

produse 
Covoarele

tat devine nu o frînă, ci un îndemn 
de a spori rafinamentul operei.

Rafinament, dar și mare simpli
tate, aflăm în pictura și grafica ja- 
ponșză prezente în muzeul nostru. 
Cocorul care se odihnește pe o stîn- 
că, probabil datorit marelui pictor 
Sesshu, este un exemplar de artă 
subtilă. O asemenea pictură din se
colul XV, mai ales de un maestru ca 
Sesshu, este un lucru extrem de rai 
în Europa. El ne retine în sala ja
poneză, unde găsim de asemenea 
admirabile stampe. Sînt lucrări apar- 
ținînd școlii artistice numite ukiyo-e, 
o școală de spirit democratic, de 
observație a cotidianului, de înre
gistrare suplă a aspectelor vieții. 
Ea cunoaște nume de răsunet ca 
Utamaro. într-o gravuă a lui, o fe
meie la bucătărie, care fine în mînă 
un cuțit trivial, este desenată cu o 
puritate încîntătoare. Aceste stampe 
au de obicei neprevăzutul vieții și 
rigoarea stilului.

Stampa japoneză, așa de recep
tivă față de realitățile contempora
ne, a înrîurit sensibil pictura și de
senul european, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. La început 
ignorate, folosite drept hîrtie de 
ambalaj, descoperite cîte odată prin 
băcănii, aceste stampe au cucerit 
admirația unor mari pictori pe care 
l-au influențat în chip fericit: Manet, 
de exemplu. Degas sau Whtstler, 
care se apropie în unele lucrări de 
maestrul nipon Hiroshige — prezent 
și în muzeul nostru, între altele cu 
un peisaj remarcabil.

Artiștii moderni găseau în stampa 
extrem-orientală un fel proaspăt de 
a simți peisajul imagini clare, de 
aleasă calitate decorativă. Culorile 
acestor stampe sînt 
llcatetea acuarelei 
pată ar fi mișcarea 
aceste gravuri au o , 
tPâ. o Irezistibilă armonie lăuntrică 
Există an ton al surîsului spunea 
cel mai celebru dintre desenato
rii japonezi. Hokusai Plecînd de la 
muzeu, ne simțim Invadați de un 
astfel de surîs Interior al înțeleaerli 
pentru marea creație de pretutin
deni, pentru umanitatea popoarelor 
oricît de îndepărtate.

C. MANTU 
C. CAPRARU

Æ:;rs

Cabana Vîrful cu Dar — punctul terminus al noului teleferic din Bucegi
M a

ușoare au de- 
Oricît de cris- 

unor Dersonaje, 
respirație llniș-

Munții Bucegi, care 
străjuiesc cu minuna
tele lor dantelării de 
piatră două din cele 
mai vestite trecători 
ale țării (a Prahovei 
și a Branului), sînt so
cotiți — pe bună 
dreptate — leagănul 
turismului nostru de 
munte. De la prima 
excursie cunoscută în 
istorie, făcută în 1839 
de profesorul lui Ni
colae Bălcescu, J. A. 
Vaillant, și pînă as
tăzi, cărările lor au 
fost străbătute mereu.

In anii republicii, 
Bucegii au început să 
fie cutreierați de mii 
și mii de oameni ai 
muncii, care urcă spre 
creste să se recreeze și 
să se desfete în minu
natele peisaje pe care 
muntele le oferă cu 
dărnicie. Numărul tu
riștilor este astăzi im
presionant. Din Bucu
rești. Ploiești. Cîmpi. 
na și Brasov pornesc 
în fiecare săptămînă 
tot mat numeroși tu
riști spre cabanele din 
Bucegi — înmulțite si 
bine amenajate.

Dar dacă în sezonul 
de vară, circulația tu
ristică din Bucegi a- 
tinge cifre impresio
nante, sezonul de iar-

nă este mai calm. Sînt 
mai puțini cei care în. 
drăznesc să înfrunte 
urcușurile devenite 
mai anevoioase din 
cauza nămeților. Se
zonul de iarnă 1962— 
1963 a adus însă o 
schimbare care va in
fluența mult aspectul 
turistic al Bucegilor. 
De la Hotelul Alpin 
„Cota 1400". aflat dea
supra Sinaiei în po
iana numită cîndva 
„La sfîrșitul lumii“, 
harnici constructori 
ploiesteni au întins 
pînă sub vîrful. mun
telui Furnica, la 2 000 
m altitudine, cabluri
le unui teleferic, 
de scaune (de cîte 
loc) duc. în 20 de 
nute, 
turiști, de la capătul 
șoselei aflat la 
m pînă 
platoului Bucegilor. ne 
care se încrucișează 
numeroase noted.

Telefericul de 
Furnica asigură 
nouă dezvoltare 
turismului în. Bucegi. 
Pe lîngă faptul că 
sP îmbunătățesc sim
țitor posibilitățile de 
pregătire a schiori
lor, se ușurează ac
cesul turiștilor mai 
puțin obișnuiți cu

Pe schiori

140 
un 
mi-

Și
1400

la înălțimea

pe 
o 
a

muntele iarna spre 
cabanele de pe platoul 
Bucegilor, care au în 
jurul lor terenuri de 
schi, potrivite și pen
tru cei care fac pri
mii pași în acest 
sport.

Intr-adevăr, de la 
stația de sosire a te
lefericului nu sînt de- 
cît 15 minute de mers 
pînă la cabana Vîrful 
cu Dor (către care 
se coboară acum) ;
1— Vit ore pînă la ca
bana Piatra Arsă și
2— 3 ore pînă la caba
nele Babele și Carai- 
man.

In același timp, 
telefericul ușurează 
mult accesul spre ca
banele din Valea Ia- 
lomițel. la care se 
poate ajunge acum, 
din Sinaia, doar în
tr-o jumătate de zi, 
fără efortul pe care îl 
pretindea urcușul a- 
bruptului prahovean. 
Toți oamenii muncii 
care vin la odihnă în 
stațiunile de pe Valea 
Prahovei au astfel po
sibilitate să ajungă ne 
înălțimile Bucegilor, 
indiferent, de vîrstă șl 
pregătire pentru turis
mul de munte.

I. CER3U

nent.ru
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In zbor peste 120 de meridiane

(

A. MUNTEANU

Mari suprafețe împădurite

la Havana, 
zbor de mai

Au

Noua sala do cinematograf 
„Grivița" cu 850 de locuri care 
se va deschide peste cîteva zile 
pe calea Griviței din Capitală.

(Foto : R. Costin)

'Activitatea de pregătire în vederea alegerii de deputațî în sfaturile 
populare comunale șt în orașele de subordonare raională continuă în 
întreaga țară.

PLOIEȘTI

in numeroase comune 
din regiunea Ploiești a 
început afișarea decizii
lor sfaturilor populare 
prin care cetățenii iau 
cunoștință de circumscrip
ția electorală din care fac 
parte. în întreaga regiune 
continuă înscrierile în 
listele de alegători.

BACĂU

lecforala cărora le apar
țin.

Peste 30 000 de cefă’ 
|eni cu drepf de vot s-au 
înscris în primele trei zile 
în listele de alegători.

TIMIȘOARA

ne din regiune, în cadrul 
caselor raionale de cul
tură și în căminele cul
turale au fost organizate 
puncte de agitație, unde 
se fac expuneri cu privire 
la apropiatul eveniment.

SUCEAVA

r.ir-
co.

în toate cele 6 741 
cumscripjii electorale 
munale și în 376 circum
scripții electorale ale o- 
rașelor de subordonare 
raională din regiunea 
Bacău au fost afișate de
ciziile sfaturilor populare 
care fac cunoscute alegă
torilor circumscripțiile e-

în regiunea Banat au 
fost delimitate un număr 
de 536 circumscripții elec. 
torale orășenești și 7 097 
circumscripții electorale 
comunale. în același timp, 
s-au constituit comisii ale 
secțiilor de votare din 
care fac parte colectiviști, 
mecanizatori, activiști ai 
organizațiilor de partid, 
ai sfaturilor populare, ca
dre didactice, ingineri a- 
gronomi, gospodine. în 
numeroase orașe și comu-

Sfafudle populare co. 
munale și ale orașelor de 
subordonare raională 
regiunea Suceava 
terminat delimitarea 
numerotarea celor 
secții de yotare de 
cuprinsul regiunii. Comi
tetele executive ale sfatu
rilor populare au confir
mat constituirea comisii
lor secțiilor de votare în 
care sînt 
de oameni

din
ai)

Și
449
pe

cuprinși 2 257 
ai muncii.

(Agerpres)

BACĂU (coresp. „Scînteii“). Zilele 
trecute a avut loc sesiunea Sfatului 
popular raional Piatra Neamț. S-a 
discutat felul cum au muncit depu
tății, sfaturile populare, în cursul â- 
nului trecut, pentru antrenarea ce
tățenilor la gospodărirea și înfrumu-

maramureșene
Brigăzi științifice alcătuite din 

aproape 200 de profesori și învăță
tori din orașul Baia Mare au plecat 
în aceste zile de vacanță școlară în 
comunele 
reș, unde 
participă 
culturale, 
brigăzilor 
tenilor în 
gimului nostru democrat-popular, 
căile întăririi economico-organizato. 
rice a G.A.C., probleme actuale ale 
vieții politice internaționale și altele, 
în primele 10 zile ale anului, la a- 
ceste întîlniri au luat parte aproape 
40 000 de oameni ai muncii.

și satele regiunii Maramu. 
timp de mai multe zile 

la activitatea căminelor 
Cu acest prilej membrii 

fac expuneri în fata să- 
legătură cu realizările re-

deputafilor
sețarea satelor. S-a arătat că în a- 
nul 1962 au luat parte la diferite lu
crări de interes obștesc un număr 
de pesté 55 000 cetățeni. Ei au făcut 
67 200 zile de muncă patriotică. Va
loarea economiilor 
ceasta cale se 
1 700 000 lei.

La electrificarea 
cetățenii au făcut prin muncă patrio
tică un mare număr de lucrări reu
șind să realizeze economii de peste 
100 000 lei. La construcția unei școli 
în comuna Bicaz-chei, s-au economi
sit 60 000 lei, iar la construcția unei 
săli de festivități în comuna 
— 59 000 lei.

Printre deputății care au 
-cu multă tragere de inimă,- 
prin exemplul lor să antreneze 
mare număr de cetățeni la munca 
patriotică, se numără tov. Vasile 
Cîrje, din circumscripția electorală 
raională Borca, Maria Cerchez, din 
circumscripția electorală raională 
Tarcău, Constantin Caramfil, din cir
cumscripția electorală raională Cea
hlău, precum și deputății comunali 
Gheorghe Catrinoiu, Constantin Ifti- 
mie și alții.

realizate 
ridică la

comunei

pe a- 
peste

Dămuc,

Tarcău

muncit 
reușind 

un

în zilele de 9—11 ianuarie a avut 
loc la Ministerul Economiei Fores
tiere o consfătuire la care au parti
cipat cadre de conducere din între
prinderile aparținînd acestui minis
ter, specialiști de la institutele de 
cercetări și proiectări forestiere, 
controlori de calitate din unitățile 
de exploatare, industrializare și pre
lucrare a lemnului.

în ultima ședință a consfătuirii au 
fost prezentate două referate de că
tre tov. ing. Gh. Lazăr, adjunct al 
ministrului economiei forestiere, și 
tov. I. Haber, director general al 
D.G.P.F.L. — referate care au scos 
în evidență învățămintele ce trebuie 
să stea la baza muncii colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din economia forestieră, pentru ca 
sarcinile de plan pe anul 1963 să fie 
realizate și depășite la toți indica
torii. Un deosebit accent s-a pus pe 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, valorificarea superioară 
a masei lemnoase, asigurarea unei 
producții ritmice și la un preț de 
cost scăzut.

în urma dezbaterilor și propune
rilor făcute de participanții la con
sfătuire au fost stabilite o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice pri
vind mai buna gospodărire a fondu
lui forestier, ridicarea indicelui de 
utilizare a masei lemnoase, îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale ale 
forestierilor, crearea unor condiții 
tot mai bune de lucru și de trai mun
citorilor din păduri etc. O mare a- 
tenție au acordat vorbitorii proble
melor întăririi controlului producției 
pe faze de fabricație, îmbunătățirii 
proceselor tehnologice prin aplica
rea și extinderea metodelor avansate 
de lucru în scopul ridicării perma
nente a calității produselor.

în încheierea consfătuirii, tov. M. 
Suder, ministrul economiei forestie
re, a arătat că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei ramuri își vor în
deplini și în acest an cu cinste sar
cinile de plan, dînd economiei na
ționale produse de calitate superioa
ră și într-un volum tot mai mare.

ROMA (Agerpres). — TASS : La 
10 ianuarie ziarul „Unită” a publi
cat sub semnătura lui Palmiro To
gliatti, secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, un articol în 
care autorul analizează probleme 
dintre cele mai importante ale miș
cării comuniste. ■

Congresul nostru a apreciat co
existența pașnică ca sarcina princi
pală de ordin strategic, scrie To
gliatti. Noi am declarat însă absolut 
limpede că coexistența pașnică nu 
înseamnă cîtuși de puțin un sțatu- 
quo, adică cristalizarea actualelor re
lații în întreaga lume. Coexistența 
pașnică este un nou sistem al re- J 
lațiilor internaționale, menit să a- 
sigure tuturor popoarelor indepen
dența și libertatea lor. Noi am ară
tat, de asemenea, că această nouă 
structură internațională se obține 
numai cu ajutorul luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, datorită 
succeselor în această luptă, prin in
termediul întăririi și consolidării sis
temului țărilor socialiste, precum și 
prin reglementarea treptată pe baza 
unor acorduri rezonabile a celor mai 
arzătoare dintre actualele probleme 
internaționale.

Socotim că în mod incontestabil se 
poate și trebüie să se evite un nou 
război mondial, care ar fi în mod 
inevitabil un război atomic, a spus 
Togliatti în continuare, arătînd 
arma atomică nu se va distruge 
la sine. Istoria, scrie Togliatti, 
duce la acest rezultat în măsura 
care vom ști, luptînd împotriva im
perialismului și îndreptînd focul 
împotriva elementelor lui cele mai 
agresive, întărind tot mai mult țările 
socialiste și dezvoltînd o largă miș
care populară pentru pace, să instau
răm regimul coexistenței pașnice.

După ce a arătat că arma atomi
că a schimbat „caracterul însuși al 
războiului” și a analizat eventualele 
consecințe ale unui război atomic, 
Togliatti a pus întrebarea : oare tra
gem din toate acestea concluzia că 
nu mai pot fi războaie drepte ? Cî
tuși de puțin, și acest lucru se spune 
limpede în raportul la congres. Tra
gem însă concluzia cu privire la ne
cesitatea (și nu numai la posibilita
tea) instaurării unui sistem al co
existenței pașnice. Mai mult decît

că 
de 
va 
în

Pălim Togliatti
atît, ne pronunțăm împotriva per
soanelor disperate care, văzînd si
tuația . grea și fărădelegile imperia
lismului, ar putea spune: n-are de
cît să fie chiar și un război atomic, 
numai să ne eliberăm.

Àcèst lucru ai- fi , nu numai 
absurd, ci și o nebunie. Or, astăzi 
sarcina noastră rezidă tocmai în a- 
ceea ca, luptînd pentru coexistența 
pașnică, pe de o parte, să nu admi
tem ca lumea să fié tîrîtă într-o'ca
tastrofă atomică, iar pe de altă par
te, să apărăm independența popoare
lor și să’înaintăm pe calea socialis
mului. Acțiunile Uniunii Sovietice în 
timpul crizei din regiunea Mării 
Caraibilor au permis să se atingă 
tocmai aceste două țeluri. Un război 
atomic a putut fi evitat datorită 
faptului că în momentul de cèà mai 
mare încordare a fost realizat un 
compromis rezonabil. în același 
timp au fost asigurate independența 
Cubei și înaintarea ei spre socialism.

în timpul crizei din regiunea Mă
rii Caraibilor, subliniază Togliatti, 
a devenit absolut limpede că impe
rialiștii sînt gata să săvîrșească ori
ce crimă. Din această cauză nu sin
tern de acord să-i numim tigri de 
hîrtie. Dacă ei ar fi tigri de hîrtie, 
de ce oare ar fi necesar să se mun
cească atît de mult și să se lupte 
atît de mult pentru a le da o ripos
tă ? O apreciere justă a adversaru
lui, a forțelor, și a intențiilor lui — 
aceasta este atît baza unei tactici 
bune, cît și a unei strategii bune. 
Știm că bazele imperialismului sînt 
subminate de contradicțiile care la 
un moment dat devin de neînvins. 
Dar aceste contradicții ies la iveală 
și se manifestă numai în urma lup-- 
tei care trebuie să-și propună un 
scop de natură să mobilizeze pătu
rile cele mai largi ale maselor popu
lare, un scop care va provoca o di
ferențiere în rîndurile adversarului, 
va spori și folosi toate posibilitățile 
noastre de înaintare și de realizare 
a succesului. în actualele condiții, a- 
cest scop îl constituie năzuința de a 
se evita un război prin instaurarea 
coexistenței pașnice.

în încheiere, Togliatti s-a pronun
țat pentru înlăturarea divergențelor 
din mișcarea comunistă prin discu
tarea calmă, tovărășească a proble
melor litigioase.

La aerodromul in
ternațional Șeremetie- 
vo din Moscova, pe 
harta indicatoare a 
curselor aeriene a a- 
părut o nouă 
„Aeroflot“-ului, denu
mită lapidar — 047.

...Pasagerii se gră
besc spre „microbu- 
zul-tren" care-i va 
duce de-a lungul 
pistei de beton a ae
rodromului la uriașa 
pasăre de metal TU—• 
114. Piloții fac un ul
tim control al apara
telor de bord. Avionul 
se desprinde lin de 
pămînt și se îndreap
tă spre Polul Nord. 
Așa s-a inaugurat 
cea mai lungă cursă 
aeriană a „Âeroflot“- 
ului. Avionul TU—114 
a zburat peste Marea 
Albă și Marea Barenț, 
apoi de-a lungul Mă
rii Groenlandei și O- 
ceanului Atlantic și a

aterizat 
după un 
puțin de. 14 ore. 
fost străbătute 120 de
meridiane și o distan- 

„lază" a ță de aproape 11 000 
km.

Luna viitoare „Ae- 
roflot“-ul împlinește 
40 de ani. Intr-o con
vorbire a ziariștilor cu 
Evghenii Loghinov, di
rectorul „Aeroflot"- 
ului, mi-am notat cîte
va date care de
monstrează proqresul 
aviației civile sovieti
ce. Prima linie aeria
nă a Uniunii Sovieti
ce, inaugurată în 1923 
pe ruta Moscova — 
Nijnii Novgorod, stră- 
bătea o distantă de 
408 km. Astăzi liniile 
aeriene sovietice, cap 
la cap, dau o distan
tă de o mie de ori 
mai lungă — peste 
400 000 km.

O simplă compara-

'Anul trecut, în R. P. 
Bulgaria s-au desfă
șurat importante lu
crări de împădurire. 
Au fost împădurite 
62 000 ha. majoritatea 
cu conifere. S-au să-

Consfătuire a legumicultorilor 
din zona de aprovizionare a Capitalei
în gospodăriile agricole de stat și 

gospodăriile colective din zona de 
aprovizionare a Capitalei se fac in
tense pregătiri pentru dezvoltarea 
producției legumicole în acest an.

Stadiul pregătirilor, experiența 
unor unități agricole socialiste frun. 
tașe și măsurile pentru sporirea 
producției de legume în acest an au • 
fost dezbătute vineri în cadrul unei 
consfătuiri organizate de Sfatul 
popular al Capitalei. Au luat parte 
numeroși specialiști, brigadieri din 
G.A.S. și G.A.C. etc.

Din referatele prezentate și discu
țiile participanțîlor a reieșit că în 
jurul Capitalei s-a creat un puter
nic bazin legumicol, care a totalizat 
anul trecut 5 768 ha. Multe unități 
B-au specializat în producția unor 
specii de legume, în extinderea cul.

turilor forțate și succesive, realizînd 
producții mari.

Participanții la consfătuire au 
subliniat că există posibilități pen
tru aprovizionarea Capitalei cu le
gume încă din prima parte a anu
lui, cu un sortiment mai variat și 
în cantități mai mari.

în acest an, suprafața cultivată cu 
legume în zona de aprovizionare a 
Capitalei crește la 7 100 ha, din care 
60 la sută va fi irigată.

Participanții la consfătuire au vi
zitat G.A.S. Popești-sere, unde spe
cialiștii gospodăriei au arătat cum 
această unitate fruntașă pregătește 
răsadnițele, face însămînțarea și lu
crările de îngrijire în sere și răsad
nițe, precum și metodele pe care le 
aplică în vederea realizării de re
colte mari de legume.

(Agerpres)

INFORMAȚII
® Teatrul german de stat din Timișoa

ra, care sărbătorește împlinirea a 10 ani 
de existentă, a prezentat vineri seara în 
premieră piesa „Egmont” de Goethe.

Direcția de scenă a spectacolului apar
ține artistului emerit Mauriciu Szekler, 
iar scenografia iui Gustav Binder, tn ro
lul titular a apărut tinărul actor timișo
rean Peter Schuch.

® La tragerea Loto Central din 11 ia
nuarie 1963, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
86, 1, 87, 80, 72, 69, 60, 78, 85, 33.

Premiul special A : 33, 85, 86 ; Pre
miul special B : 78, 60, 72 ; Premiul
special C : 69, 80, 87.

Fond de premii : 756 836 leit

Cuvîntul chimiștilor de la Tîrnăveni
(Urmare din pag. l-a) bicro- 

supe-
— sporirea capacității de produc

ție a secției hîrtie foto-sensibilă ;
— îmbunătățirea indicilor de utl- 

llzare extensivă a utilajelor și a- 
gregatelor la secțiile de carbid și 
policlorură de vinii, prin prelungi
rea ciclului de funcționare între 
două reparații generale;

— îmbunătățirea cu 5 la sută a 
randamentelor de fabricație Ia bi
cromat de sodiu, prin schimbarea 
tehnologiei la fazele de măcinare, 
dozare și omogenizare a materiilor 
prime și prin reducerea pierderilor 
de fabricație.

în scopul lărgirii gamei produse
lor chimice. în anul 1963 se vor rea
liza următoarele produse noi : anhi
dridă cromică, polietilenă clorurat.ă, 
clorură de viniliden și copolimeri.

Pentru îmbunătățirea în continua
re a calității produselor se vor lua, 
de asemenea, o serie de măsuri, 
printre care :

— modificarea procesului tehnolo-

gic în scopul obținerii unui 
mat de sodiu de calitate 
rioară:

— mărirea procentului de < 
tea I la plăci faianță, de la 
sută, realizat în anul 1962, la 
sută, prin îmbunătățirea calității 
glazurii, eliminarea lipiturilor la 
cremaliere, aplicarea omogenă a 
glazurii ;

— îmbunătățirea calității hîrtiei 
fotografice, printr-un complex de 
măsuri în curs de aplicare.

Sarcinile de creștere a productivi
tății muncii vor fi depășite cu 0,4 la 
sută, prin realizarea unor mici me
canizări.

Se vor realiza economii peste plan 
la prețul de cost In valoare de 
1 000 000 lei prin :

— reducerea normelor de consum 
la mercur pentru sodă caustică cu 
0,1 leg per tonă față de plan, mine
reu de crom cu 40 kg per tonă țață 
do plan șj dolomită cu 80 kg per 
tonă la produsul bicromat de sodiu.

calita- 
64 la 

t G8 la

Comuniștii algerieni și îrontul unic“
Un articol al Iui Bachir Hadj AH, secretar al C.C. al P.C. 

din Algeria
frontului unic al tuturor forțelor pa
triotice și progresiste.

Comuniștii algerieni nu vor decît 
să muncească în mod cinstit și ener
gic în cadrul unui asemenea front, 
care să respecte independența parti
dului lor.

Comuniștii din Algeria vor sprijini 
și pe viitor orice măsuri pozitive ale 
guvernului, îndreptate spre construi
rea accelerată a țării, spre democra
tizarea ei.

Comuniștii algerieni aduc calde 
mulțumiri partidelor comuniste și 
muncitorești, precum șî democrați
lor care în întreaga lume manifestă 
o solidaritate frățească.

Sprijinindu-se pe ajutorul mase
lor, comuniștii algerieni își exprimă 
convingerea că hotărîrea cu privire 
la interzicerea partidului lor va fi 
anulată.

i »

PARIS 11 (Agerpres). — Sub tit
lul „Comuniștii algerieni și frontul 
unic“, ziarul „L’Humanité“ a publi
cat la 10 ianuarie un articol semnat 
de Bachir Hadj Aii, secretar al C.C. 
al P.C. din Algeria, referitor la in
terzicerea Partidului Comunist din 
Algeria.

Hotărîrea ilegală cu privire la in
terzicerea P. C. din Algeria, se spune 
în articol, contravine intereselor na
ționale ale țării.

în această ordine de idei comu
niștii algerieni declară că problema 
partidului comunist nu trebuie și nu 
poate să fie rezolvată în sfere înalte 
sau pe calea autoritară.

Partidul unic despre caré se spu
ne că ar avea nevoie Algeria, subli
niază Bachir Hadj Aii, poate fi re
zultatul final al dezvoltării impe
tuoase a revoluției sub conducerea

Plenara C. C. al P. C. din Austria
VIENA (Agerpres). — în zilele de 

8 și 9 ianuarie la Viena a avut loc 
o plenară a C.C. al Partidului Co
munist din Austria.

După cum relatează ziarul „Volks
stimme”, plenara a examinat bilan-

Simpozion internațional 
de proză la Praga

10 
s-a 
in

ternațional de proză, la care 
participă prozatori, critici literari 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Polonia, Romînia și Uniunea Sovie
tică. Din partea Uniunii scriitorilor 
din R.P. Romînă participă scriitorul 
Titus Popovici.

PRAGA 11 (Agerpres). — La 
ianuarie — anunță Ceteka — 
deschis la Praga un simpozion x xj—’ J.  s ja

țul alegerilor în Consiliul Național 
și sarcinile partidului (raportor — 
tov. Franz Muhry) și problemele 
mișcării comuniste internaționale 
(raportor tov. Franz Marek).

Plenara a aprobat raportul prezen
tat de tov. F. Muhry în prima pro
blemă și a propus tuturor organiza
țiilor de partid să se călăuzească în 
activitatea lor după tezele din acest 
raport.

Plenara a adoptat în unanimitate o 
rezoluție prin care aprobă raportul 
prezentat de tov. F. Marek cu pri
vire la problemele mișcării comunis
te internaționale, precum și poziția 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Austria și cuvîntările rostite de dele
gații P.C. din Austria la congresele 
partidelor frățești din Bulgaria, Un
garia. Italia și Cehoslovacia.

...
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FILM CONSACRAT
LUI HEMINGWAY

Figura marelui scriitor Ernst Heming
way va fi evocată de fratele său, Leicester 
Hemingway, Intr-un Ulm care va culmina 
cu scena accidentului care a pus capăt 
vieții marelui scriitor.

URME ALE FĂRĂDELEGILOR
SĂVÎRȘITE DE NAZIȘTI

a unor picturi suprapuse 
ale lui Holbein

Dr. Bertram Cohen, din Surgeons (Anglia), a făcut o descoperire sen
zațională. Supunînd un portret al lui Henric al VIII-lea, expus la cole
giul regal din localitate, acțiunii razelor X, el a observat că stratul de 
culori ascundea, de fapt, alte 16 picturi de Holbein. Unul din cei mai 
mari specialiști în materie de restaurare a tablourilor vechi. St. R. Jones, 
a declarat că ar fi imposibil să se restaureze operele lui Holbein fără a 
deteriora portretul lui Henric al VIII-lea. Remarcabil portretist, pictorul 
german Holbein, care a trăit între 1497—1543. și-a petrecut o parte din 
viața sa în Anglia, devenind pictorul lui Henric al VIII-lea.

fie cu cele mai mari 
companii din Occident 
este de-ajuns să ne 
demonstreze ce pași 
uriași a făcut aviația 
civilă sovietică în cei 
40 de ani de existen
tă. Pe prima linie 
aeriană a Uniunii 
Sovietice, avioanele 
au transportat, în pri
mul an — 1923 —
un număr de 229 de 
pasageri... Azi păsă
rile de metal care își 
iau zborul de pe ae
rodromurile sovietice 
transportă zilnic a- 
proximativ 100 000 de 
pasageri, ceea ce în
seamnă aproximativ 
27 000 000 anual.

„Panamerican“, una 
din principalele corn" 
panii aviatice occi
dentale, transportă a- 
nual 8 milioane de pa
sageri.

dit ?i numeroși puieți ha, dintre care 2 000 
de plopi, nuci, castani ha cu plopi, 2 000 ha cu 
și migdali — anun
ță ziarul „Zemeldsko 
Zname”.

Conform planului, 
în anul 1963 vor fi 
împădurite alte 65 000

nuci, 1 000 ha cu mig
dali etc. $i în acest 
an, majoritatea supra
fețelor — 45000 ha — 
vor fi împădurite cu 
conifere.

Pe șantierul rafinăriei de la Plock
cum anunță 
unul dintre 

ale

După
P.A.P..
marile obiective 
economiei naționale a
R. P. Polone — Com
binatul de prelucrare 
a petrolului de la 
Plock — a intrat în

faza finală de con
strucție. Se prevede 
ca la jumătatea a- 
nului 1964 să fie dată 
în funcțiune prima 
parte a rafinăriei de 
petrol, cu o capacitate 
anuală de producție

de 2 milioane tone.. 
După ce va intra în 
funcțiune cu întreaga 
sa capacitate, rafină
ria va putea prelucra 
anual 6 milioane tone 
de petrol, iar ulterior 
- 9 milioane tone.

Se deschid larg porțile școlilor
Mii de oameni ai 

muncii din R. P. Mon
golă urmează cursuri
le serale ale școlilor 
de cultură generală și 
ale instituțiilor de 
vățămînt superior.

La Ulan-Bator, 
exemplu, în afară 
Institutul seral 
teratură, car©

mai mult

în-

de
de 

de li
ftul C-

ționează de 
timp, în ultimii doi ani 
au fost deschise In
stitutul seral de ingi
neri constructori și In
stitutul pentru pregă
tirea de lucrători în 
domeniul statisticii. în 
toate marile centre 
populate și pe lingă 
întreprinderi indus
triale funcționează

școli serale ale ti
neretului muncitor, 
cursuri de ridicare a 
calificării profesionale 
etc.

în ce privește nu
mărul celor care în
vață la fiecare 10 000 
de locuitori. Mongolia 
a întrecut azi unele 
țări capitaliste dez
voltate.

X.
fotogra- 
într-una

In multe 
treprinderi 
dustrîale 
R. S. Ceho
slovacă au luai 
ființă secții 
speciale pentru 
controlul piese
lor cu ajutorul 
aparatelor cu 
raze

In 
fie : 
din încăperile 
secției de veri
ficare a piese
lor de automo
bile cu raze X, 
din cadrul uzi
nei de automo
bile „Gh. 
mitrov“ 
Praga.

SKI B

l

ft

Di- 
din

Un editorial al ziarului american „Gazette and Daily'*
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

„Astăzi, în fața conducătorilor ma
rilor puteri, cum sînt Statele Unite, 
stă sarcina de a renunța la încrede
rea tradițională în forță și de a 
elabora noi mijloace de înlăturare 
a încordării”. La această concluzie 
ajunge într-un editorial ziarul „Ga-

cetări submarine și va putea coborî 
pînă la o adîncime de 1 200 m.

PENTRU PRIMA DATĂ
ÎN ISTORIA MEDICINEI

După cum a anunfaf la 10 ianuarie 
Minisferul de Interne al landului 
Shleswig-Holștein (R.F.G.), în apropie
re de orașul Kiel, unde în timpul celui 
de-al doilea război mondial se afla 
un lagăr de concentrare nazist, a fost 
descoperită o groapă comună în care 
s-au găsit 52 de schelete. După cum 
menfionează agenfia France Presse, 
victimele au fost asasinate prin împuș
care în ceafă.

CU MEZOSCAFUL 
IN LACUL GENEVA

Agenția France Presse relatează 
că la 9 ianuarie, la mai puțin de o 
lună după ce a dat naștere unui co
pil care nu a supraviețuit, o tînără 
femeie din Danemarca a născut la 
același spital un al doilea copil. Me
dicii declară că nu este 
copii gemeni, ci de sarcini

„BURRO"

zette and Daily” care apare la York 
(statul Pennsylvania).

Analizînd situația din Cuba, zia
rul subliniază că vechea Cubă, o 
Cubă a asupririi, analfabetismului, 
foametei și bolilor pentru multi, a 
privilegiilor pentru o minoritate, a 
dispărut de pe arena mondială. „A- 
ceastă Cubă, arată ziarul, a fost 
transformată de revoluția condusă 
de Castro și ea nu va mai fi nici
odată așa cum a fost tîndva”.

Ziarul critică discursul rostit de 
președintele Kennedy la Miami în 
fața contrarevoluționarilor cubani. 
mai ales declarația lui că aceștia pot 
spera să trăiască din nou în ..Ha
vana liberă”, 
scrie „Gazette and Daily”, 
existat niciodată 
fost o Havană a corupției, 

viciilor, : ’ ‘ '
a luxului“.
o asemenea 
reînviată.

„O Havană liberă, 
nu a 

în trecut. A 
, dis- 

mizeriei, iar 
Ziarul 
Cubă 

Ea nu

vorba de 
succesive.

cele mai mari
„La Prensa", 
sale, ca și restul presei

ziare din 
a înserat

crimînării, 
pentru unii 
subliniază că 
nu poate fi 
poate fi creată nici „cu ajutorul unei 
invazii și al războiului care ar a-« 
trage după sine exterminarea a suta 
de mii de oameni”.

Turiștii care vor vizita expoziția na
țională a Elveției, ce se va deschide 
anul viitor la Lausanne, vor putea 
face călătorii submarine în lacul Ge
neva la o adîncime de 150 m. In a- 
cest scop se va folosi un submarin 
de pasageri cu 40 de locuri denumit 
mezoscaf Reflectoarele instalate pe 
bord vor asigura o bună vizibilitate în 
apele lacului. Mezoscaful a fost con
struit de Jacques Piccard, fiul cuno
scutului oceanograf Auquste Piccard. 
El a arătat că mezoscaful va fi folo
sit cu timpul pentru importante cer-

Unul din 
Barcelona, 
în paginile 
spaniole; de altfel, un discurs al lui 
Franco. Cititorii au avut o plăcută
„surpriză" : în „La Prensa", în mijlo
cul unei fraze despre „îmbunătăți-
penteridosft. Jîl Hainpc ha ventțlo ț , 
-Iarna« Ja razén y hoy vefooț âvrie, 
,ei rnusdn, r.nnqu® jm» șuiera conU«- 
«ăî-fe, las camlrîog que næs-'
' -(TSurroï) >

TrtferWKTrcnömcrfw petfUi'es qafe. 
•■en ei monde ohserfea.inr»Sț;. pese A Isaf 
diîftrcncfeș; de «uș etloueîas, regia-'« 
Tran st mlshw coirtenlde: »«ennar’S-

rea“ soartei muncitorilor în Spania 
franchistă, a apărut, între două 
rînduri, cuvîntul „BURRO" (în spa
niolă, măgar). Tipograful, care 
și-a adus astfel „contribuția” la 
discursul dictatorului, a fost întem
nițat. Cuvîntul „BURRO" însă a 
rămas.

BONN 11 (Agerpres), — După 
cum s-a mai anunțat, la 9 ianuarie 
Kai Uwe von Hassel, noul ministru 
de război al Republicii Federalei 
Germane, și-a preluat în mod ofi
cial funcția.

La ceremonia de instalare a lui 
von Hassel, care a avut loc la Mi
nisterul de Război de la Bonn, fo
stul ministru Strauss și.a exprimat 
convingerea că și pe viitor în po* 
litica militară „orientarea va rămînei 
cea veche”. El a subliniat că predă 
ministerul în „mîini bune".

Von Hassel s.a grăbit să dea pre-« 
decesorului său asigurări că presu-t 
punerile potrivit cărora el ar inten
ționa să promoveze o „linie nouă” 
sînt nejuste. „Puteți fi siguri, a spuș 
von Hassel lui Strauss, că nu șg 
prevede nici o linie nouă". {
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Avantajele économie alè dezarmării
RECUNOAȘTERILE ZIARULUI „TIMES”

LONDRA 11 (Agerpres). — Ziarul 
britanic „TiAAES“ publică un articol în 
care, analizînd datele unor rapoarte 
publicate în capitalele vest-europene, 
subliniază lipsa de orice temei a așa- 
numifei teorii potrivit căreia activitatea 
economică în țările occidentale nu ar 
putea fi susținută dacă s-ar renunța la 
politica de înarmare. Această teorie, 
scrie „Times“, este invocată de grupu
rile financiare și militare interesate în 
profiturile de pe urma înarmărilor. Ea 
este însă „o teorie artificială“, dezmin
țită de datele statistice publicate în ul- 

, fimul timp.

Orienful Mijlociu - zonă 
denuclearizată !

BAGDAD 11 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat ziarului „Sauf Al-Ahrar", 
generalul Mahdaui, președinte al Tribu
nalului militar suprem al Irakului, a de
clarat că activitatea și îndemnurile la 
pace ale partizanilor păcii din Irak fac 
parte din eforturile popoarelor lumii în
tregi îndreptate spre înfăptuirea năzuin
ței omenirii de a obține dezarmarea ge
nerală și totală. In legătură cu aceasta, 
menținerea Orientului Mijlociu ca o zonă 
denuclearizafă, a arătat Mahdaui, are o 
importanță considerabilă întrucît această 
regiune se află la întretăierea a trei con
tinente și este în permanență obiectivul 
uneltirilor sîngeroase ale blocurilor agre
sive N.A.T.O., S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.

rr

Ziarul subliniază că „teoria artificială, 
potrivit căreia dezarmarea universală ar 
duce în mod inevitabil la depresiune 
economică și șomaj, a primit o lovitură 
eficientă anul trecut cînd Secretariatul 
general al O.N.U. a publicat constatări
le unui grup internațional de studiu cu 
privire la consecințele economice și so
ciale ale dezarmării. Experfii din țările 
capitaliste și comuniste au relatat în 
unanimitate că dezarmarea ar duce în 
ulîimă instanță la avantaje materiale 
dacă ea ar fi însoțită de o planificare 
economică judicioasă, legată de iniția
tive proprii".

Și în ce privește Marea Brifanie, sub
liniază „Times", această concluzie a fost 
adoptată înfr-o analiză apărută în pu
blicația economică engleză, „Economist 
Intelligence Unit“, „Autorii acestei ana
lize, se spune în „Times”, sînt convinși 
că o dată efectuate operațiile de re- 
conversiune de la economia militară 
spre cea civilă, cheltuielile mililare ar 
putea ti dirijate în mod eficient în di
recții pașnice“.

Asemenea constatări, remarcă „Ti
mes“, „par o ironie în momentul de 
față cînd guvernul se pregătește să se 
angajeze într-un program de arme nu
cleare care nu poate să nu ducă 
sporirea cheltuielilor militare”.

întrevederea lui 
cu D.

V. K Kuznețov
Rusk

Cuvîntarea președintelui 
partidului Congresul 

Național Indian
DELHI 11 (Agerpres). — D. Sanji. 

vaya^ președintele partidului de 
vernămînt din India, Congresul 
țional Indian, luînd cuvintul la 
tingul din orașul Jaipur (statul 
jasthan). a subliniat că India a 
și va duce o politică de neaderare 
la blocurile militare, o politică de 
prietenie cu toate țările lumii. Po
litica neutră, a declarat el, este o 
politică justă. Referindu-se la con
flictul de frontieră indiano-chinez, 
președintele Congresului Național 
Indian a arătat că India este gata 
să reglementeze neînțelegerile cu 
Republica Populară Chineză pe cale 
pașnică.

La același miting a luat cuvîntul 
Mr Sukhadia, ministru principal al 
statului Rajasthan. El a condamnat 
acele cercuri reacționare din India 
care cer insistent ca guvernul să 
permită intrarea în țară a trupelor 
puterilor străine. „Noi pierdem li
bertatea dacă soldații străini vor 
călca pe pămîntul indian”, a decla
rat el. Sukhadia s-a pronunțat, de 
asemenea, în sprijinul politicii de 
neutralitate.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
După cum s.a anunțat, la 10 ianua
rie, V. V. Kuznețov, prim.locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut o convorbire cu D. 
Rusk, secretar de stat al S.U.A. 
După convorbire Rusk a oferit un 
dejun în cinstea lui V. V. Kuznețov.

V. V. Kuznețov a avut, de ase
menea, o convorbire cu W. Foster, 
directorul agenției pentru dezarma
re și control asupra armamentelor.

La convorbirile cu D. Rusk și W. 
Foster a luat parte și A. F. Dobrî- 
nin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.

După întrevederea cu secretarul 
de stat al S.U.A., V. V. Kuznețov a 
declarat corespondenților : „Am a. 
vut cu Rusk o convorbire intere
santă și utilă. în cursul acestei con
vorbiri au fost abordate probleme 
privind relațiile sovieto-americane, 
precum și unele probleme interna
ționale importante”.

Mișcarea grevista din Italia
ROMA 11. — Corespondentul Ager

pres transmite : La 11 ianuarie a începui 
în întreaga Italie greva de 48 de ore a 
medicilor și personalului medical din 
spitale și dispensare, în sprijinul reven
dicărilor de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și a sistemului de asistentă medi
cală. Aproape fofi cei 83 000 de medici 
italieni au încetat lucrul, organizîndu-se 
doar servicii pentru cazurile de urgenfă. 
La Roma și în alte orașe italiene, farma
ciștii au declarat greve de scurtă durată 
în semn de solidaritate.

De asemenea, 40 000 de salariaji de

la companiile telefonice din Italia au 
început o grevă de 48 de ore, care a 
paralizat rețelele telefonice. La Roma, 
bulevardul milionarilor — faimoasa Via 
Veneto — a fost joi scena unei mari de
monstrații a greviștilor.

In nordul Italiei, muncitorii metalurgiști 
din Bergamo au organizat demonstrații 
pe străzile orașului. Au avut loc ciocniri 
între metalurgiști și poliție.

In Sicilia, porturile Palermo și Catania 
sînt paralizate ca urmare a grevei de 48 
de ore a muncitorilor docheri.

CAIRO. La 10 ianuarie, Abdallah 
As-Sallal, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, a aprobat legea cu pri
vire la serviciul militar obligatoriu 
și a dispus încorporarea în serviciul 
militar activ a cetățenilor de vîrstă 
corespunzătoare. Această lege a fost 
adoptată la ședința din 10 ianuarie a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Yemen. întreaga țară va fi 
împărțită în regiuni militare.

AMMAN. Urmînd exemplul Ara
biei Saudite, guvernul iordanian a 
hotărît să-și retragă trupele din ca
drul forțelor armate ale Ligii Arabe 
care staționează în Kuweit. Această 
hotărîre este interpretată de obser
vatorii politici drept o confirmare a 
intențiilor Iordaniei de a dispune de 
totalitatea forțelor sale armate 
vederea acțiunilor provocatoare 
ganizate împotriva Republicii 
men.

SAN JOSE (Costa Rica). — 
Șan Jose s-a deschis conferința 
riiștrilor afacerilor externe a 6 
din America centrală — Costa Rica, 
Guatemala, Panama, Salvador, Hon
duras și Nicaragua. Această confe
rință se încadrează în planurile 
Washingtonului de izolare politică, 
militară și economică a Cubei.

MOSCOVA. La 10 ianuarie, luri 
Andropov, secretar al C. C. al 
P.C.U.S. și membru al Comisiei pen
tru afacerile externe a Sovietului U- 
niunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a plecat cu avionul în R.D. 
Vietnam în fruntea unei delegații 
parlamentare sovietice.

DAR ES SALAM. în capitala Ke- 
nyei, orașul Nairobi, s-au dat publi
cității rezultatele recensămîntului 
efectuat în țară în luna august anul 
trecut. Potrivit acestor date, numă
rul populației Kenyei este de 
8 676 000 oameni.

în 
or- 
Ye-

La 
imi
tări

DELHI. La Delhi a sosit, venind 
din Pekin, d-na Sirimavo Bandara- 
naike, primul ministru al Ceylonu
lui. Ea va avea o întrevedere cu 
primul ministru Nehru și îl va in
forma despre propunerile conferin
ței celor șase state de la Colombo 
cu privire la reglementarea conflic
tului indiano-chinez.

WASHINGTON. Chiar în prima zi 
a lucrărilor Congresului S.U.A. a 
început „vînătoarea de vrăjitoare”. 
La 10 ianuarie, Thomas Dodd, vice
președinte al Subcomisiei senatoriale 
pentru problemele securității inter
ne, a declarat că subcomisia va în
cepe o anchetă în legătură cu mai 
multe posturi de radio americane 
pentru a stabili dacă în personalul 
acestor posturi nu s-au strecurat 
cumva... comuniști.

Procesul intentat ziarului
„Eleitheria"

Demonstrație a femeilor londo
neze pentru dezarmare și pace. 
Pe pancarte scrie : „Femeile 
sînt împotriva războiului".

Aniversarea marelui îimimi sovietic
I. Kurceatov ! J :

MOSCOVA 11 (Agerpres). La 12 ia
nuarie se împlinesc 60 de ani de la 
nașterea marelui fizician sovietic, Igor 
Kurceatov. De numele său — scrie agen
ția TASS — este indisolubil legată naș
terea industriei atomice din Uniunea 
Sovietică.

Se înalță colosul centralei afomoelec- 
frice „I. Kurceatov“ de la Bieloiarsk, se 
construiește centrala atomoelecfrică de 
la Voronei. Au loc intense cercetări 
științifice la Dubna și în alle centre de 
fizică nucleară din U.R.S.S. Toți cei care 
lucrează în aceste domenii știu cît de 
uriașă este contribuția lui Kurceatov la 
rezolvarea unor importante probleme 
ale fizicii nucleare.

Intr-un articol consacrat aniversării zi
lei de naștere a marelui savant; ziarul 
„Pravda“ amintește ■ faptul că Igor 
Kurceatov a vorbit încă la Congresul 
al ’XXI-lea al P.C.U.S. despre problema 
reacțiilor termonucleare dirijate. Acade
micianul Alexandrov, directorul Insti
tutului de energie atomică, arată că au 
și fost rezolvate o serie de probleme 
tehnico-șfiinfitice dintre cele mai com
plexe și „se poale spune în mod cert 
că energetica atomică a ieșit din sta
diul experiențelor și a început să fie 
larg aplicată în economia națională a 
țării care construiește comunismul“. .

Dificultățile economice ale țărilor vest-europene
Un comentariu din ziarul „New York Herald Tribune“
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

„Ritmul de dezvoltare a economiei 
țărilor vest-europene a înregistrat o 
încetinire vădită în anul 1962. Din 
cîteva direcții s-au semnalat chiar 
avertismente anunțînd viitoare difi
cultăți”. Astfel își începe cotidianul 
american „New York Herald Tribu
ne” (ediția europeană) un comenta
riu consacrat situației economice a 
țărilor vest-europene în anul 1962. 
Ziarul 0 subliniază că anul care 
’trecut a marcat în majoritate^ țări- economia R.F.G. 
lor din. Europa occidentală o 
tere a prețurilor și ca urmare 
terea costului vieții.

Referindu-se la economia 
germană, ziarul arată că și în 
acestei țări ritmul de dezvoltare a

■ economiei a suferit o încetinire vă- 
j dită. iar „costul vieții a crescut, în- 
I registrînd în luna noiembrie a anu-

I

lui trecut o sporire de 2,8 la sută 
față de anul 1961”. în ciuda efortu
rilor ce se fac pentru a reînviora 
activitatea economică, Germania oc
cidentală suferă în prezent de un 
proces de scumpire treptată a pre
țurilor produselor industriale și de 
o „diminuare a rezervelor sale de 
aur și dolari”. „New York Herald 
Tribune” semnalează, de asemenea, 
că în cursul anului 1962 falimentele 

a .au. .devenit un fenomen curent.. în

ATENA. La Tribunalul penal din 
Atena a început procesul intentat 
cunoscutului ziar burghez „Elef- 
theria”. Ziarul a fost acuzat că ar 
fi adus „jigniri autorităților” întru- 
cît a criticat comandamentul militar 
grec pentru participarea la falsifi
carea alegerilor parlamentare din 
octombrie ' 1961 și a publicat în au
gust 1962 un document secret al sta

lului major al forțelor terestre din 
Grecia, care recomandase să se des
fășoare propagandă anticomunistă în 
rîndurile tinerilor soldați cu prilejul 
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Helsinki.

creș- 
creș-

vest- 
cazul

In rolul de susținători
« 9ai celor mai perimate regimuri

acfiunile agresive 
împotriva Republicii Arabe 
fin lanț. Aproape 
care agenfiile de 
o nouă tentativă 
sau lordaniene de

națională și îndeosebi problemele privind 
Piața comună și
forțe nucleare multinaționale a pactului 
Atlantic".

PARIS. La
la Paris conferința de două zile a 
așa-numitului grup al celor 11 țări 
pentru acordarea de ajutor econo
mic, organizație creată din inițiati
va S.U.A. în cadrul O.E.C.E. La lu
crările acestui „grup“ participă Ban
ca internațională și o comisie a Pie
ței comune vest-europene.

QUITO. La Quito au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al doilea congres 
național al Uniunii tineretului revo
luționar din Ecuador. Congresul a 
adoptat un nou program politic, a 
completat statutul Uniunii și a ales, 
de asemenea, noua conducere a 
uniunii.

ATENA. Parlamentul grec a adop
tat proiectul de lege cu privire la a- 
cordarea de compensații încă unui 
grup de proprietari din Germania 
occidentală pentru pagubele pricinuite 
bunurilor lor din Grecia în anii celui 
de-al doilea război mondial. Deputății

,,eventuala creare a unei

10 ianuarie a început

E.D.A. au protestat cu hotărîre împo
triva acordării de compensații foștilor 
ocupanți ai Greciei.

HELSINKI. La 9 ianuarie, la 
Casa de cultură din Helsinki a avut 
loc deschiderea unei expoziții romî- 
nești de fotografii intitulată „A. 
15-a aniversare a proclamării Repu-- 
blicii Populare Romine”.

PARIS. După cum se știe, sena
tul francez a ratificat proiectul de 
lege al guvernului Pompidou, privi
tor la crearea așa-numitului „Tribu
nal al securității de stat“. In cursul 
dezbaterilor din senat au fost aduse 
o serie de modificări, care, cum scrie 
„L’Humanité“, „atenuează în 
simțitor caracterul prea 
acestui proiect”.

TOKIO. La 10 ianuarie o 
irulare a Coreei de sud a 
asupra unei nave pescărești japoneze, a- 
flată la aproximativ 50 km sud-vest de 
insulele Sohukusan, din strîmtoarea Ce- 
ciju. După cum anunță agenția Kiodo 
Țușin, nava de patrulare sud-coreéana a 
încercat, de asemenea, să ciocnească nava 
japoneză.

Un drept inalienabil al Republicii Panama

PANAMA CITY. Corespondentul 
din Panama al agenției Prensa La
tina anunță că Congresul Național 
al Republicii Panama a votat 
unanimitate hotărîrea de a 
drapelul național în 
Panama, acaparat 
de Statele Unite.

în hotărîrea Con
gresului Național, 
arată corespon
dentul, se subli
niază că acesta 
este „un drept in
alienabil al Re
publicii Panama, 
care nu va putea 
fi influențat de nici

în 
arbora 

zona Canalului

mod 
arbitrar al

navă de pa- 
deschis foc

o hotărîre juridică a nici unui stat 
străin".

După cum se arată în relatarea 
corespondentului, Panama „cere ca 
în zona canalului să fie restabilită 
suveranitatea sa".

Sesiunea Consiliului N* A* T. O.
PARIS 11 (Agerpres). — Vineri s-a 

deschis la Paris, sub președinția se
cretarului general al N.A.T.O., Dirk 
Stikker, sesiunea ordinară a repre
zentanților permanenți ai Consiliului 
N.A.T.O.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse participanții la Sesiune 
vor fi informați asupra problemelor

privind crearea forței atomice mul
tilaterale a N.A.T.O., precum și a- 
supra rezultatelor întîlnirii de la 
Nassau dintre președintele Kennedy 
și primul ministru britanic, Macmi
llan.

George Ball, secretar de stat ad
junct al S.U.A., a rostit o cuvîntare 
în legătură cu aceste probleme.

ÎN FRANȚA

Criminali de război hitleriști puși în libertate
PARIS 11 (Agerpres). — Președin

tele de Gaulle a dat instrucțiuni să 
fie puși în libertate doi criminali de 
război hitleriști: generalul SS, Oberg, 
„Călăul Parisului“, și acolitul lui, 
Knochen, condamnați la moarte în 
octombrie 1954 de Tribunalul mili
tar din Paris. Aceștia au părăsit în 
liniște la 28 noiembrie anul trecut 
închisoarea franceză din orașul Mul
house și s-au înapoiat în Germania 
occidentală.

Timp de șase săptămîni autorită
țile franceze au ascuns opiniei publi
ce hotărîrea cu privire la punerea 
în libertate a criminalilor de război 
hitleriști și au anunțat-o abia cu pu-

țin înainte de apropiata vizită în 
Fra.nța a lui Adenauer, liderul re
vanșarzilor vest-germani.

Protestînd împotriva acestei mă
suri scandaloase, ziarul „Liberation“ 
o califică drept un „nou dar oferit 
lui Adenauer de către de Gaulle".

Amintind că Oberg și Knochen au 
fost criminali hitleriști înrăiți, jude
cați în Franța, ziarul ,,1’Humanité“ 
subliniază că „ei aveau protectori 
sus-puși atit la Paris, cît și la Bonn“. 
Ziarul arată că victimele nazismului 
și foștii participanți la mișcarea de 
rezistență nu vor uita 
delegile acestor călăi 
se plimbă astăzi în

niciodată fără- 
hitleriști care 
libertate.

SîTUATIA DIN KATANGA

Tn ultima vreme, 
îndreptate 
Yemen se 
xistă zi în 
nu anunțe 
lor saudite 
de pe teritoriul tinerei republici. După 
cum este binecunoscut, aceste acțiuni 
agresive au tost sprijinite de la început 
de S.U.A. și Anglia. „Toți arabii știu 
— scrie ziarul irakian „Aș-Sark“ — că 
Arabia Saudită n-ar fi cutezat niciodată 
să atace Yemenul dacă acest lucru 
n-ar fi fost în interesul S.U.A. și dacă 
n-ar fi exista* armamentul american pus ’ 
în acest scop la dispoziția Arabiei Sau-

I 
dite“.

Tn ultima vreme, potrivit agențiilor 
de presă, în Arabia Saudită se fac 
pregătiri militare pentru dezlănțuirea 
unui atac de mari proporții împotriva 
Yemenului. Autoritățile saudite au de
cretat mobilizarea generală și au cerut 
totodată un ajutor militar corespunză
tor din par*ea S.U.A. Răspunsul nu s-a 
lăsat așteptat. Zilele trecute, Casa Albă 
a dat publicității mesajul adresat de 
președintele Kennedy primului ministru 
saud't, Feissal, mesaj în care se subli
niază că Arabia Saudită se poate baza 
pe sprijinu' și ajutorul S.U.A. Conco
mitent.. agenția „Associated Press“ a- 
nunță că Sta*ele Unite pregătesc o „de
monstrație a forțelor maritime militare 
și aeriene în Marea Roșie“ pentru a ri- 
d:ca mo'alul Arabiei Saudite în țața re
gimului revoluționar din Yemen.

După cum se vede, Washingtonul, 
ca și Londra, continuă astfel politica 
de încurajare a monarhiilor reacționare 
din Arabia Saudită și Iordania și de 
ostilitate față de RepubUca Yemen, po
litică ce s-a manifestat din primele zile 
ale revoluției antifeudale yemenife, Se 
știe că abia după 84 de zile de la pro
clamarea R. A. Yemen, deci la aproape 
trei luni, S.U.A. au recunoscut oficial 
noul regim. Și, după cum au scris zia-

că nu e- 
presă să 
a trupe- 

a pătrun-

rele, aceasta s-a înfîmplat numai după 
ce Departamentul de Sfat a ajuns la 
concluzia că tărăgănarea mai departe 
a acestei probleme poate aduce pre
judicii intereselor S.U.A. în Orienful

care exploatează avuțiile acestor 
și, în special, zăcămintele lor pe-

Comentariul zilei

Mijlociu, în ce privește Anglia, ea n-a 
recunoscut Yemenu1 nici pînă astăzi.

Atitudinea celor două puteri occi
dentale față de Yemen este dictată ds 
teama că evenimentele petrecute în a- 
ceasfă țară ar putea determina prefa
ceri progresiste și în alte teritorii cu 
regimuri perimate din Feninsula Ara
bică, ceea ce, la rîndul lor, ar peri
clita grav interesele marilor monopo-

luri 
țări 
Irolifere. Tocma.' de aceea, ziarele din 
Apus amintesc mereu că „companiile 
petroliere urmăresc cu neliniște eveni
mentele din Yemen“ („Times“).

După cum era de așteptat, răspunsul 
S.U.A. la cererea de ajutor militar a 
Arabiei Saudife a trezit o puternică 
neliniște în rîndul popoarelor din țările 
arabe, care văd în aceasta un nou 
amestec al cercurilor imperialiste în 
Orientul Mijlociu. Ziarul „Alger Répu
blicain“ scrie următoarele într-un edi
torial intitulat „Libertatea și petrolul“ : 
„Poporul yemenit a ales libertatea și a 
instaura* un regim republican. Washing
tonului acest lucru îi este suficient pen
tru a pretinde că se simte „amenințat“. 
Infrucît trupele „prietene“ ale Iordaniei 
și Arabiei Saudite nu sînt în stare să 
submineze poziția generalului Sallal, 
S.U.A. au ho‘ărît să intervină în mod 
direct. Algerienii, solidari cu curajoșii 
yemeniji și cu poporul arab, așa cum 
sînt solidari cu toți cei care luplă pen
tru independența lor deplină, vor trage 
o dată în plus concluzia justă din a- 
ceste no: acte ale S.U.A.“.

In S.U.A.. partidele conducătoare se 
intitulează „republican“ și „democrat“. 
Opinia publică este în drept să se în
trebe : ce fe1 de „republicanism“ este 
acela care se aliază cu cele mai re
trograde monarhii împotriva țării care 
a „păcătuit“ alegîndu-și ca formă de 
guvernămînt „republica“ ? întrebare si
milară s-a' putea pune și cu privire la 
noțiunea de „democrat“ din titulatura 
partidului de guvernămînt.

Tn ce privește atitudinea fafă de Re
publica Arabă Yemen, simpatia și so- 
Hdaritatoa popoarelor sînt de partea ei, 
ca și de oartea tuturor țărilor care-și 
apără independența, dreptul la o dez
voltare de sine stătătoare.

Și în Italia' producția industrială 
a- dat semne de încetinire a ritmu
lui, iar bursa de acțiuni a înregis
trat scăderi serioase. „Ca și in toate 
celelalte țări vest-europene, subli
niază ziarul, și aici s-a manifestat 
un sentiment general de nesigu
ranță”. '

în ce privește Marea Britanie, 
„șomajul a continuat să crească, a- 
tingînd cifra de 566 000 de persoane, 
ceea ce reprezintă aproximativ 2,5 
la sută din totalul numărului anga- 
jaților”. ,

Referindu-se la economia Elveției, 
„New York Herald Tribune” remar
că temerile de inflație și de devalo
rizare a francului elvețian, precum 
și „deficitul comercial care. a înre
gistrat cea mai înaltă cifră” din ul
timul timp. „Salariile, scrie ziarul, 
au rămas în urmă față de creșterea 
continuă a prețurilor’.

în ce privește țările nordice, în 
speță Danemarca și Norvegia, „pro
blema lor majoră a constituit-o de
ficitul balanței lor de plăți și creș
terea prețurilor”.

ROMA. La Roma s-a anunțat aproape 
simultan că pdmul ministru italian, A. 
Fanlani, va face o vizită oficială la 
Washington la 16 și 17 ianuarie, ca in
vitat al președintelui S.U.A., și că la 
începutul lunii viitoare, între 1 și 3 fe
bruarie, primul ministru britanic Mac
millan va vizita la rîndul său capitala 
Italiei. Cei doi prim-minișfri, precizează 
France Presse, vor discuta situația infer-

Trupele O- N. U. continuă operațiunile
LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). 

— Știrile ce parvin din Congo con
tinuă să fie confuze. Potrivit decla
rației unui purtător de cuvînt al 
O.N.U. la Leopoldville, la 11 ianua
rie trupele O.N.U. continuau opera
țiunile în Katanga in două divecții : 
spre Sakania, localitate situată la

Probleme dificile în fața noului Congres 
al S.U.A.

Miercuri au început la Washington lu
crările Congresului S.U.A. în cea de-a 
88-a legislatură. După alegerile din 
noiembrie, anul trecut, componența Con
gresului a rămas aproape aceeași, parti
dul democrat avînd o simțitoare majoritate 
numerică : în Senat 68 democrați față 
de 32 republicani, iar în Camera repre
zentanților 259 democrați față de 176 
republicani. Cu toate acestea sînt de 
prevăzut și în actuala legislatură, ca și 
în trecut, o serie de dificultăți serioase 
pentru Administrație. Acestea pot proveni 

cauza luptei dintre cele

două partide ; chiar în sinul partidului 
democrat există partizani ai unei politici 
mai moderate și un grup al ultraieacțio- 
narilor; există, de asemenea, și coaliția 
reacționară formată de democrații din 
sud cu republicanii.

Presa ame'icană 
problemele ce vor 
greș, cît și despre 
văd a li îndirjite. 
and World Report" publică un rezumat 
al acestor probleme, cu titlul : „Marile 
probleme ale Congresului și perspecti
vele lor", din care redăm mai jos :

se ocupă pe larg de 
fi dezbătute în Con- 
luptele care se pre- 
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sud.vest de Elisabethville, și spre 
Kolwezi, localitate situată în nord- 
vestul țării. Din aceeași sursă se a- 
nunță că operațiuni militare ale 
O.N.U. s-au desfășurat și pe drumul 
care leagă orașele Jadotville și Kol. 
wezi, în cursul cărora a fost ocupa
tă localitatea S'hangolowe. Purtăto
rul de cuvînt al O.N.U., raportînd 
mersul operațiunilor militare, a de
clarat că „trupele O.N.U. n-au în- 
tîmpinat nici o rezistență și își con
tinuă drumul spre localitățile men
ționate“.

Agențiile anunță că după „elibe
rarea“ rapidă a lui Chombe, pus la 
10 ianuarie sub stare de arest la do
miciliu, acesta a întreprins o călăto
rie spre frontiera cu Rhodesia de 
nord. El s-a întors apoi la Elisabeth, 
ville după ce la Mokambo a avut o 
întrevedere secretă cu „ministrul“ 
său de interne, Munongo. încercînd 
să-I prezinte pe Chombe ca aducînd 
o contribuție la pacificarea Congou- 
lui. France Presse relatează că in 
urma călătoriei acestuia unitățile 
O.N.U, au pătruns în orașul Mokam
bo fără a întîmpina opoziția merce
narilor. Aceeași agenție relatează că 
Munongo a părăsit localitatea Mo
kambo îndreptîndu-se spre Kolwezi 
unde se găsesc concentrate însem
nate forțe ale jandarmeriei katan- 
gheze. Se pare că de acolo el in
tenționează să pună la cale noi ac
țiuni distrugătoare și să se opună 
înaintării forțelor O.N.U. într-o e- 
misiune a postului de radio din Leo
poldville, primul ministru al guver
nului central congoiez, C. Adoula. 
l-a avertizat pe Chombe că în ca
zul în care la Kolwezi vor fi provo
cate noi distrugeri „guvernul îl va 
considera răspunzător și va lua se
vere măsuri în conformitate cu le
gile congoleze".

Declarația lui Nkrumah

NICOLAE N. LUPU

„Impozitple. — Planurile președintelui Kennedy au în 
fata lor un drum lung și anevoios. E îndoielnic dacă 
in 1963 veniturile populației vor fi afectate de vreo 
reducere a impozitelor.

Cheltuieli. — Mari deficite vor agrava această pro
blemă. în anul financial care începe la 1 iulie, chel
tuielile federale se vor apropia de 100 miliarde do
lari. S-ar putea ca deficitul să depășească suma de 
11 miliarde dolari.

Asistența medicală pentru bătrîni. — S-ar putea ca 
această problemă să nu fie rezolvată pînă în 1964, 
în cel mai bun caz.

Drepturi civile. •— Se prevede multă vorbărie, dar 
puține fapte.

Concentrarea efectivelor militare. — Urmează să 
expire în iulie, dar e aproape sigur că va fi pre
lungită.

Ajutor de șomaj. — Vor fi făcute noi cercetări pen
tru impunerea unui standard federal și a unor impo-

zile mai ridicate patronilor, dar probabil că vor ti 
nou respinse.

Ajutor pentru străinătate. — Va fi aprobat, da: pro
babil numai în urma unor reduceri substanțiale. Im
portante revizuiri sînt promise de Administrație.

Piața acțiunilor, — Noi legi ale vînzării de acțiuni, 
vor intra probabil în vigoare, la primăvară, după ce 
Comisia de 
cetările.

Creșterea 
tabil pentru 
litarii și miniștrii. Congresul ar putea, de asemenea, 
să-și majoreze propriile salarii.

Programele agrare. — Bumbacul, produsele lactate, 
griul, precum și alte cereale folosite în alimentație vor 
fi obiectul unor discuții aprinse în cadrul politicii a- 
grare. Programul Administrației încă n-a fost dat pu
blicității în amănunte“.

schimburi și de valori își va termina cer-

salariilor. — Se prevede un rezultat favo- 
sporirea salariilor pe care le primesc mi-

LONDRA II (Agerpres), — „Orga
nizația Națiunilor Unite nu trebuie 
să ia nici un fel de contact cu 
Chombe pină ce acesta nu va fi 
judecat pentru complicitate la a- 
sasinarea lui Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă“, a declarat 
la 10 ianuarie președintele Ghanei. 
Kwame Nkrumah.

Kwame Nkrumah a arătat în con
tinuare că guvernul Ghanei atribuie 
„o mare importanță îndeplinirii ri
guroase a rezoluției din 21 februarie 
1961 a Consiliului de Securitate, 
care prevede că persoanele răs
punzătoare pentru asasinarea lui 
Patrice Lumumba și a tovarășilor 
săi trebuie să fie deferite justiției“,
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