
© Oscar Walter Cisek — încă 
un vestitor (fragment) (pag. 3-a).

® Lucrările ședinței secției de 
cereale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agriculturii 
cu privire la cultura porumbului (pag. 2-a).© Acad. Athanase Joja — La 
apariția unei importante lucrări (pag. 3-a).
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In cursul lunii ianuarie a.c. în comu
nele regiunii Atgeș au fost înființate 85 
noi biblioteci în comunele Tăfulești, 
Lungești, Vîlcele și altele. In prezent 
în regiunea Argeș funcfionează 228 bi
blioteci comunale cu un fond de 
de circa 570 000 volume.

Pentru ceferiștii craioveni a fost 
ganizat zilele acestea un festival al 
mului tehnic. In cadrul acestuia au 
prezentate documentarele „Locomotiva
Diesel”, „Lupta contra înzăpezirilor" șl 
altele. Aceste filme, ca și altele referi
toare la noi tipuri de locomotive cu 
viteze de circulație mare, de vagoane 
moderne de călători etc. au fost vizio
nate cu interes de sute de ceferiști.

Festivaluri ale filmului tehnic sînt 
prevăzute a avea loc și în alte centre 
feroviare din țară. (Agerpres)

Spectacole ale teatrului Național din Iași
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Artiștii 

Teatrului National „Vasile Alecsandri” din 
lași au prezentai joi premiera spectaco
lului cu piesa: „Richard al lll-lea" de 
W. Shakespeare, pus in scenă de Mircea 
Marosin.

Un colectiv de actori ai Naționalului 
din lași s-a deplasat recent în comuna 
Lefcani. In fața colectiviștilor ei au inter-

'^^^'Organ al Comitetului Central al P.M.R
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în incinta întreprinderii de prefabricate „Progresul" din Capitală (Foto : Gh. Vlntllă)

© Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 4-a).

• Lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al 
tovarășului 5-a). P.S.U.G. : Cuvîntarea

Chivu Stoica (pag.
Brucan : Substratul• Silviu

divergențelor din N.A.T.O. (pag. 
6-a).

forestiere din re- extinde procedeul
muncitorilor.

Se extinde munca 
în brigăzi complexeIn exploatările giunea Bacău sede muncă în brigăzi complexe cu plata în acord global. Rezultatele obținute pînă acum arată că munca în brigăzi complexe contribuie efectiv Ia creșterea productivității și a cîștigurilor medii aleCele 147 de brigăzi complexe cu plata în acord global care cuprind peste 4 800 de muncitori forestieri, au exploatat anul trecut o cantitate de material repre- zentînd peste 60 la sută din volumul total al lemnului exploatat.In prezent, în întreprinderile forestiere Roznov și Tg. Neamț, aproape 90 la sută din masa lemnoasă se exploatează de către plexe cu plata

din regiune,

brigăzi com- acord global.(Agerpres)

întreprinderea de prefabricate „Progresul“ din Capitală se numără printre marile unități producătoare de elemente prefabricate din beton. Colectivul nostru aduce o contribuție de seamă la industrializarea construcțiilor.Față de anul trecut, volumul producției de prefabricate va fi în 1963 cu 18 la sută mai mare. Aceasta înseamnă că și întreprinderii noastre îi revin sarcini sporite. Așa cum au a- rătat muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, aceste sarcini sînt perfect realizabile și corespund întru totul posibilităților noastre. Recent, în cadrul unei adunări, colectivul nostru s-a angajat ■ să depășească cu p. 1*1 • j care va contribui3 la sută pianul la LJin experiența întreprindem ia ridicarea caii- producția globală „Progresul" - București și marfa. „ ?
Ce măsuri luăm -------------- ’-------pentru îndeplinirea acestor angajamente ? în primul rînd vom dezvol- 1 ta în continuare experiența dobîn- dită pînă acum. In 1962 am obținut o serie de succese pe linia perfecționării -procesului de fabricație și - a îmbunătățirii calității produselor. Față de 1959, producția a crescut de ' 2,7 ori, productivitatea muncii este de 1,5 ori mai mare. Prețul de cost s-a redus la panouri mari cu 33 la sută, iar la fîșiile de planșeu cu 6 la sută.Toate aceste succese se datoresc muncii depuse de întregul colectiv al fabricii, sprijinului primit din partea organizației de bază, care a atras activ pe muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri la rezolvarea unor însemnate probleme pe care le ridică buna desfășurare a producției. In a- dunările de partid, în consfătuirile de producție au fost analizate pe larg un șir de probleme esențiale pentru buna activitate a întreprinderii cum sînt de pildă, cele privitoare la ridicarea calității produselor noastre, la perfecționarea tehnologiei de fabricație etc.Anul trecut am avut însă și unele lipsuri în activitatea de producție. Au fost cazuri cînd constructorii s-au arătat, pe bună dreptate, nemulțumiți de faptul că unele panouri mari nu corespundeau din punct de vedere al calității. Unii controlori de calitate,- maiștri sau șefi de echipe au dat dovadă de superficialitate. Ei nu ș-au îngrijit cu perseverență să asigure o uniformitate perfectă a panourilor. Aceste deficiențe au fost discutate în adunările de partid, în consfătuirile de producție ; îndeosebi ele au fost analizate cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1963, cînd s-au făcut numeroase propuneri, pe care,- analizîndu-le amănunțit și selectînd pe cele valoroase, le-am inclus în planul de măsuri tehnice 

șl organizatorice. Prin aplicarea lor vom obține,- fără îndoială, ridicarea simțitoare a calității produselor noastre.în trecut calitatea prefabricatelor 
a avut uneori de suferit din cauză că platformele pe care acestea se execută, se degradează repede, iar repararea lor nu se face în ritm corespunzător. Noi studiem în prezent posibilitatea de a îmbunătăți stratul de protecție al platformelor încălzitoare, prin confecționarea acestora din materiale mai rezistente.îmbunătățirea gradului de finisaj al panourilor mari, și îndeosebi a celor de fațadă, ne preocupă mult. Tov. Ștefan Orban, zidar, a propus ca unele panouri de fațadă să se execute din piatră naturală de rîu, spălată sau sablată. Mortarul pentru stratul de finisaj să se facă din mozaic monogranular de diverse culori care, după întărire, să fie periat cu perii mecanice de sîrmă. Această soluție, combinată cu placarea unor panouri cu cărămidă aparentă, galbenă sau roșie, ar crea, după părerea noastră; frumoase efecte arhitectonice.

Planul nostru de măsuri tehnlco- organizatorice prevede o serie de modificări în procesul de tratare termică a pieselor turnate din beton. La noul proiect de panouri mari pentru blocuri de 4 etaje, care urmează să intre în fabricație anul acesta, vom folosi tipare etanșe și perne încălzitoare, ceea ce va contribui la scurtarea ciclului de fabricație a panourilor mari și la îmbunătățirea rezistenței betonului. Pentru a asigura o dozare de mare precizie a apei la prepararea betonului, în toate secțiile se vor instala dozatoare electronice. Tot în cursul acestui an în secția panouri mari va intra în funcțiune o centra- .............. lă unică de beton, care va contribui

Pregătiri pentru aï 7*lea 
concurs al formațiilor 
artistice de amatori

Brigăzile de sondori de la întreprinderea de foraj Moinești desfășoară o întrecere susținută pentru săparea cît mai rapidă și economică a sondelor. Zilele acestea s-a terminat forarea a 3 sonde și a început săparea a încă două.în fruntea întrecerii se situează brigăzile de sondori conduse de comuniștii Toader Dudău și Petre

tății betonului și va reduce manopera cu 50 la sută.Propunerile făcute în cadrul dezbaterilor, de către muncitori, ingineri și tehnicieni pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor, a procesului tehnologic și pentru reducerea prețului de cost au fost studiate cu atenție dé'catre o comisie special alcătuită. Multe din ele au fost apoi incluse în planul de măsuri tehnico-organizatorice. In perioada care a trecut de la dezbateri, unele propuneri au și început să fie aplicate. Propunerile făcute de ing. Mircea Halmagiu — „înădirea sîrmelor de beton precomprimat' și de tov. Marin Tudor, șef de brigadă — „perfecționarea presei hidraulice pentru înădirea acestor sîrme“ — au și fost introduse în practică.Măsurile luate de noi nu-și pot arăta însă eficiența dacă nu vom primi la timp documentația tehnică necesară. Din cauză că primim cu întîrziere unele proiecte, sîntem împiedicați să aplicăm, încă de la începutul fabricației, tehnologia cea mal indicată și sîntem nevoiți să folosim pînă la primirea proiectelor soluții tehnologice provizorii.In articolul „Probleme actuale în domeniul producției de prefabricate“ din „Scînteia" din 9 ianuarie a.c., era semnalat, ca un neajuns, faptul că partiul de apartament, structura de rezistență și tehnologia de fabricație și montaj se proiectează în trei institute diferite — I.S.C.A.S.; Institutul „Proiect“- București și I.P.C.M.C. Autorul articolului are perfectă dreptate. Părerea mea este că nu se poate separa proiectarea elementului în sine de proiectarea tehnologiei de fabricație industrială a acestuia. Fragmentarea proiectării pe diferite instituții duce la prea multe discuții — de cele mai multe ori inutile — atrage întîrzieri în redactarea documentației.Socotesc util de amintit aici necesitatea unei mai strînse corelări între planul nostru la producția de panouri mari, și planul de montaj al organizațiilor de construcții. Lipsa unei a- semenea corelări ne pune uneori în situația ca depozitele întreprinderii să devină supraaglomerate — ca în aceste zile — pentru că organizațiile de construcții nu ridică la timp comenzile date ; alteori — din aceeași cauză — se întîmplă ca șantierele, constructorii să nu aibă la îndemînă cantități suficiente de prefabricate. O mai judicioasă corelare a planului nostru de producție cu nevoile șantierelor ar înlătura acest neajuns.Rezultatele obținute pînă acum, condițiile tot mai bune în care lucrăm, hotărîrea colectivului fabricii noastre sînt o chezășie că sarcinile de plan pe anul în curs șl angajamentele luate vor fi îndeplinite.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). —■ Peste 1100 de coruri, echipe de dansuri, tarafuri, brigăzi artistice de a- gitație, precum și un mare număr de cititori și recitatori artistici din regiunea Suceava se pregătesc pentru cel de-al 7-lea concurs al formațiilor de amatori.Comitetul regional de cultură și artă a organizat în două centre din regiune, schimburi de experiență între instructorii formațiilor artistice. Cu acest prilej au fost prezentate spectacole și lecții model privind organizarea unor spectacole de calitate. In prezent, brigăzile artistice .pregătesc programe dedicate alegerilor de la 3 martie.
Filme documentare

ceferiști

Măsuri peniru îmbunătățirea muncii 
cukurabesiucative de masă

PLOIEȘTI (coresp'. „Scînteii“). — 
Consiliul regional al sindicatelor 
Ploiești a analizat ieri, într-o plena
ră lărgită, desfășurarea activității 
cultural-educative de masă în rîn- 
dul oamenilor muncii din întreprin
deri, instituții, G.A ș. âl S.M.T. Au 
fost adoptate o 'serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii cultural- 
educative de masă.

Pentru răspîndirea cunoștințelor 
tehnice se vor organiza periodic 
simpozioane, conferințe, concursuri 
pe diferite teme, consultant etc. In 
întreprinderile din ramura metalurgi
că și chimie vor avea loc audiții 
colective ale emisiunilor : „Universi
tatea tehnică radio“. La Cîmpina și 
Tîrgoviște vor fi înființate studiouri 
ale artiștilor amatori.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Regatului Unit al Libiei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu.Dej, a transmis regelui Idris Senussi I felicitări cordiale și urări de prosperitate pentru poporul libian.In telegrama de răspuns, regele Libiei a exprimat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne mulțumiri sincere pentru felicitările trimise cu ocazia sărbătorii naționale, i-a transmis urări de fericire personală și de înflorire și bunăstare pentru poporul romîn.

Ing. ION VASILESCU 
directorul întreprinderii 

de prefabricate „Progresul"- 
București

Lazăr care au înregistrat o viteză de foraj cu 22 și respectiv 48 la sută mai mare față de cea planificată. Acest succes se datorește extinderii la aproape toate sondele a metodei de foraj cu turbina, reducerii continue a timpului neproductiv, precum și măsurilor luate pentru ridicarea schimbului de noapte la nivelul realizărilor din schimburile de zi.

pretat piesele : „Lădija de campanie" de 
Constantin Beiu și „Neamurile" de Teofil 
Bușecan.

Pînă la sfîrșitul lunii ianuarie, artiștii 
din lași vor mai prezenta spectacole și în 
satele Trifești, Cotnari, Deleni și Blăgești 
și pregătesc programe 
alegerilor de deputafi

I
artistice consacrate 
în sfaturile popu-

La depoul C.F.R. Brașov a fost dat 
in folosință un nou local pentru școa
la profesională. Noua construcție cu
prinde 8 săli de clasă, laborator, ca
binet tehnic, bibliotecă și altele. Aci 
se pregătesc acum 250 de elevi pen
tru a deveni mecanici de locomotivă 
și de întreținere a instalațiilor elec
trice.

★
PITEȘTI (red. ziarului „Secera șl 

Ciocanul”). — La Pitești a fost dat 
în folosință un nou local de școală 
pentru elevii școlii profesionale de 
construcții. Școala are 16 săli de 
clasă, laboratoare, ateliere pentru 
lucrările practice, cabinet medical, 
bibliotecă etc. Aceasta este a patra 
școală cu 16 săli de clasă construite 
în ultimii doi ani în orașul Pitești.

Mobilier modern 
pentru magazine

Multe din magazinele deschi
se în ultimul timp sînt înzestrate 
cu mobilier comercial expus la re
centul pavilion de mostre. In prezent, 
secții specializate din șase întreprin
deri realizează 135 de tipuri de piese 
de mobilier pentru magazine alimen
tare, industriale, restaurante, bufete 
și cofetării. Mobilierul se remarcă 
printr-o linie modernă, simplă, prin- 
tr-un colorit luminos, adecvat interi
oarelor noilor magazine. în acest an 
se prevede o creștere simțitoare a 
producției de mo
bilier pentru ma
gazine față de 
1962, cînd s-a 
realizat mobilier 
comercial pentru 
aproximativ 1 000 
de magazine.

(Agerpres)
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Cercul agrotehnic din cadrul gospodăriei colectivo din Bîrca, regiunea Oltenia, este 
frecventat cu regularitate de toți cursantă. în fotografie : ing. agronom Marin Stoian, vor
bind colectiviștilor despre compoziția solului și avantajele folosirii îngrășămintelor.

(Foto : Agerpres)

Zilele trecute, la gospodăria co
lectivă din comuna Ariniș, raionul 
Cehu Silvaniei, a avut loc aduna
rea generală a colectiviștilor. El 
au făcut bilanțul muncii în gospo
dărie și au aprobat planul de pro
ducție pe anul 1963.

Din primul an de muncă In co
mun —• a arătat în darea de 
seamă președintele gospodăriei 
loan Ștef — am fost îndrumați și 
sprijiniți de organele de partid șl 
de stat să valorificăm cit mai bine 
resursele de sporire a producției 
agricole. Cu ajutorul creditelor a- 
cordate de stat precum și din fon
durile gospodăriei, ne-am creat 
ferme de animale care cuprind a- 
proape 500 capete taurine, din 
care 170 vaci, 60 scroafe, peste 
1 000 oi și bafali cu lină fină și 
o fermă de păsări. Animalele 
ne-au adus anul trecut un venit 
de aproape 600 000 lei.

In 1962 s-au pus bazele plan
tării în masiv a pomilor și arbuști
lor fructiferi. Gospodăria are acum 
25 ha de livadă tînără, plantată cu 
meri, peri și coacăz negru.

Colectiviștii au analizat cu a- 
tenfie rezultatele obținute anul tre
cut și au stabilit obiectivele pla
nului de produefie pe 1963 pre
cum și măsurile tehnico-organiza- 
forice pentru îndeplinirea lor. 
In vederea sporirii continue a pro
ducției de cereale și plante teh
nice, în planul de producție s-a 
prevăzut îngrășarea cu gunoi de 
grajd a 450 ha precum și adminis-

In

trarea în sol a Î8 vagoane.de 
amendamente calcaroase.

In 1963 se vor planta încă 25 ha 
cu pomi fructiferi, iar pînă
1965 livada se va întinde pe o su- 
pralafă de 100 ha. După intrarea 
acesteia pe rod, livada va asigura 
mai bine de 25 la sută din totalul 
veniturilor bănești.

Planul de producție prevede o 
creștere însemnată a sectorului 
zootehnic. La sfîrșitul anului numă
rul taurinelor va ajunge la 558

ADUNAREA GENERALĂ 
A COLECTIVIȘTILOR 

DIN ARINIȘ

nul de producție să extindem liva
da, eu cred că, chiar din acest an, 
să alegem alte 50 de ha de tere
nuri în pantă pe care să le pre
gătim în vederea plantării cu 
pomi.

Colectivista Maria Mafeșan, 
mulgătoare la lerma de vaci, a 
propus să se organizeze conveie- 
rul verde pe o suprafață de 15 
ha și să se cultive dovlecî prin 
porumb, pe 250 ha. De asemenea, 
ea a cerut consiliului de condu
cere să ia măsuri de 
a organizării muncii 
vaci.

Alfi colectiviști —
Vasile Velea, llie Orha — au fă
cut propuneri pentru îmbunătățirea 
activității constructorilor din gos
podărie. buna organiza-e a mun
cii în brigăzi și echipe, introdu
cerea retribuției și după producția 
obfinufă, folosirea judicioasă a zi
lelor muncă, electrificarea fermelor 
de animale, dezvoltarea legumi- 
culturii și altele.

Aplicarea măsurilor propuse 
adunarea generală va face ca 
1963 gospodăria din Ariniș 
obfină producții și mai mari
toare sectoarele de activitate, ceea 
ce va contribui la consolidarea 
ei economico-organizatorică și la 
creșterea veniturilor colectiviștilor.

îmbunăfăfire 
la ferma de

Vasile Cirf,

capele iar al oilor la 1 700. Gos
podăria va livra statului 420 porci 
grași. S-a prevăzut, de asemenea, 
dezvoltarea fermei 
Anul acesta vor li i 
loriiicafi 3 000 pui 
500 de gîște.

In primul an de 
mun veniturile obfinute ne-au dat 
nai multă încredere în forjele noas
tre — a spus în adunare colectivistul 
Grigore Conia. Eu cred că pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor 
este bine să dăm o mai mare 
atenfie sporirii producției pășuni
lor și finejelor. Propun să ieșim cu 
toții la curăfat pășunea de mără- 
cinișuri și mușuroaie, iar pe 200 
ha de pășune să dăm îngrășămin
te. Pentru că ne-am propus în pla-

i de păsări, 
crescufi și va- 

de găină și

muncă in co-

în 
în 
să 
în

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

vagoane.de
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MĂRILE ȘEDINȚEI SECȚIEI DE CEREALE SI PLANTE TEHNICE
N CSNSILIULUISUPERIUR AL AGRICULTURII CU PRIVIRE LA CULTURA PffllUMRULUI
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Referatul prezentat de tov. 
Des ideri u Tor je, 

președintele Comisiei de stat 
pentru încercarea și omologarea soiurilorExperiența și praptjca au dovedit că în ansamblu] de măsuri tehnice care determina mărjmea recoltei de porumb la hectar. Un rol qeoșebit de important îl are folosirea hibrizilor de porumb valoroși și corespunzători condițiilor peoo-ciimatice. Peoțru a stabili in fiecare zonă naturală hibrizii cei mai productivi atît pentru producția de poșbe, cit și pentru siloz. în perioada anilor 1957—-1962 în 44 centre de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor s-a verificat un număr de 278 soiuri și hibrizi de porumb din selecție autohtonă și din import.La stabilirea celor mai valoroși hibrizi pentru producția tie boabe s-a ținut seama de comportarea și rezultatele acestora în ce privește : producția de boabe la hectar, rezistența la secetă și în special la șișță? vire, perioada de vegetație, rezistența Ia cădere și la frîng.ere a tulpinilor, rezistența la bolije criptcgamice și la atacul moliei porumbului, in vederea introducerii in producție a celor mai buni hibrizi de porumb sub raportul calității,, au tes; executate o serie de analize fiziço-chimieé ca : greutatea heclolilrică, greutatea absolută, randamentul de boabe, procentul de substanțe proteice, arnidonoase și de grăsimi. Din 278 soiuri și hibrizi de porumb, supuși încercării, au fost stabiliți ca cei maj valoroși, în ce privește producția de b >abe pentru condițiile naturale din țara noastră, următorii hibrizi : 101, 103 108, 203, 205, 206, 208. 306, 196, 213. 222. 311, 405 și 409.Ținînd seama că suprafețele cultivate cu porumb irigat se extind an de an, in perioada 196J—1962 au fost verificați în 4 centre de încercate a soiurilor : Bertești — regiunea Galați. Oltenița și Tincăbești — regiunea București, Dohangia — regiunea Criștma, 18 hibrizi dubli de porumb, in scopul stabilirii celor mai potriviți d' ,e ei pentru a fi cultivați în condiții de irigare. In urma rezultatelor obținute, se recomandă pentru 1963 să se cultive în condiții de irigare următorii hibrizi : 409 și 405 în toate regiunile de cîmpie din sudul și estul țării, precum și în cîmpia Banatului. în cîmpia Crișapei, unde constanța termică ește maj redusă, se recomandă să se cultive hibridul 311.Cu scopul de a stabili cei mai productivi și mai corespunzători hibrizi de porumb pentru producția de siloz, s-au organizat, începînd din anul 1060, experiențe în 19 centre de încercare a soiurilor. La fiecare hibrid s-a urmărit producția totală de masă verde, producția totală de știuleți și perioada de la răsărit pînă la faza de lapte-ceară. Pe ba; ä rezultatelor obținute, comisia recomandă ca în zonele de cîmpie din estul, sudul și vestul țării să se cultive pentru producția de siloz hibrizii : 409, 196 și 311, iar pentru Moldova și Transilvania hibrizii 306. 205, 208, 206. Pentru regiunile cu climă mai răcoroasă se recomandă 203.în perioada 1961—1962, în rețeaua de stat pentru încercarea soiurilor a avut loc verificarea a 50 hibrizi de porumb creați de Institutul central de cercetări a- gricole, 12 hibrizi obținuți de Institutul a- gronomic „dr. P. Groza” din Cluj, 3 hibrizi, de Institutul agronomic din Iași, precum și 18 alți hibrizi.Rezultatele verificării soiurilor șl hibrizilor de porumb au scos puternic în evidență superioritatea în producție a acestora față de vechile soiuri cultivate în țara noastră. Bunăoară, hibridul 101 — cel mai timpuriu — a dat sporuri mari de producție față de soiurile raionate, în- trecînd soiul Portocaliu de Tg. Frumos cu 39—64 la sută în Moldova, soiul Galben Timpuriu — cu 17—35 la sută în estul Transilvaniei și soiul Romînesc de Studi
Cuvîntul tov. ing. luliu Mircea, 

președintele Consiliului agricol raional Luduș, 
regiunea Mureș-Autonomă MaghiarăIn raionul Luduș, în 1962, porumbul s-a cultivat pe 24 906 ha, ceea ce reprezintă 32 la sută din suprafața arabilă a raionului. In medie, producția realizată la hectar a fost de 2 096 kg. Această recoltă putea fi mult mai mare dacă ținem seama de posibilitățile existente.Făcînd însă o comparație cu producțiile realizate în raion cu cîțiva ani îp urmă, constatăm diferențe foarte mari. In anii trecuți cînd se foloseau populații locale se obțineau producții nestabile, variind de la un an la altul chiar în condiții climaterice normale (recolta nu trecea de 1 200 kg la hectar).începînd din 1959, au fost introduși în cultură o serie de hibrizi dubli de porumb, însă pe suprafețe mici, mai mult cu titlu de încercare. Am constatat chiar din primul an de cultură a acestor hibrizi, că acolo unde s-au respectat indicațiile date cu privire la aplicarea agrotehnicii, rezultatele obținute au fost bune, realizîndu-se producții duble și chiar triple, fată de pooulațiile locale.In 1962, în raion au fost cultivați hibrizii dubli 101, 103, 203 și 206 Producțiile realizate la hectar au fost de 3 500—4 000 kg, iar pe loturile demonstrative chiar 6 000 kg la ha.Avem în raion gospodării colective care pe întreaga suprafață cultivată cu porumb au realizat producții de 3 000—3 800 kg la ha. Așa sînt G.A.C. Grebeniș, Seulia. Cuci. Iernut și altele. Gospodăria din Iernut. pe lotul demonstrativ de 2 ha. a obținut o producție de 9 073 kg la ha. Atintiș — pe 13 ha cite 6 130 kg îa ha, Lechința pe 30 ha — 5 590 kg la ha. Grebeniș pe 90 ha — 5 400 kg la ha.

Cuvîntul tov. ing. Mihai Cristea, 
directorul stațiunii experimentale SuceavaLa noi, în regiune, se disting în mare, trei zone naturale de cultură a porumbului. In funcție de condițiile pedoclimatice din fiecare zonă, stațiunea experimentală Suceava a inițiat cercetări și experiențe menite să influențeze în mod direct și imediat producția de porumb. Cu sprijinul comitetului regional de partid și al consiliului agricol regional, am organizat puncte experimentale și loturi demonstrative care, alături de rezultatele experimentale obți

na cu 18—34 la sută în zona dealurilor din Oltenia și Muntenia. La hibridul 203, semi-timpuriu, s-au realizat în anul trecut producții cuprinse între 6100 kg și 6 600 kg boabe la ha, la centrele de încercare a soiurilor din regiunea Iași; în Transilvania recoltele au variat între 6 100 și 8 300 kg boabe, iar în zona dealurilor din Oltenia și Muntenia între 3 900—4 500 kg boabe.Hibridul 206, caracterizat ca un porumb cu o perioadă mijlocie de vegetație, rezistent la secetă, a dovedit o bună productivitate în toată țara. într-o perioadă de 5 ani acest hibrid a depășit soiurile autohtone cu 5—2.5 la sută pe Dobrogean, în regiunea Pobrogea ; 5—29 la șută pe IÇAR-54 in cîmpia Dunăriicu 33—43 la sută pe Romînesc de Studina în Oltenia, cu 11—14 la șută pe Lester Phister în cîmpia din vestul țării Pentru 1963 hibridul acesta este recomandat să fie cultivat în zonele de deal și cîmpie din toate regiunile din sudul și estul țării, precum și în cîmpia din vestul țării. J3I este și un bun premergător pentru cultura griului de toamnă, în zonele de cîmpie.Hibridul 208 are comportare și rezultate asemănăloaie cu hibridul 206, fapt pentru care în 1963 se recomandă cultivarea șa în sudul țării și în cîmpia Transilvaniei.Hibridul 311 caracterizat ea un hibrid se- mitardiv s-a dovedit foarte valoros pentru zona de cîmpie din sudul și estul țării, unde a depășit in producție, în medie, pe 5 ani, soiul ICAR-54 cu 11—44. la sută și pe Romînesc de Studina cu 26—49 Ia sută.Hibridul 306 a realizat sporuri însemnate de producție în cîmpia din vestul țării, în centrul regiunii Oltenia, în nord-estul eîmpiei Bărăganului și în regiunea Do- brogea. unde este recomandată cultivarea sa în 1963.In condiții de agrotehnică superioară și de climă normală pentru cultura porumbului, cea mai ridicată productivitate au avut-o hibrizii 405 și 409. Ambii se recomandă a fi cultivați în 1963 in sudul și vestul țării, pe terenurile profunde, bogate și bine lucrate, în sudul țării, hibridul 405 a depășit jn producție soiurile autohtone cu 24—28 la șută pe Dobrogean, cu 19—42 la sută pe ICAR-54 și cu 64 la sută pe Romînesc de Studina. Hibridul 409 tardiv a dat în medie pe 2—4 ani sporuri de producție de 7—41 la sută față de soiul Dobrogean, 11—53 la sută față de ICAR-54, 31—53 la sută față de Romînesc de Studina și de 11—23 la sută față de Lester Phister.Pentru raioanele cu condiții secetoase din sudul țării se recomandă pentru 1963 cultivarea hibrizilor soi-linie 196, 213, 222, hibrizii, avînd un sistem radicular profund, au o mare capacitate de valorificare a fertilității solului. Rezistența bună la cădere și la frîngere a tulpinelor. inserția uniformă a știuleților, numărul redus de copiii și uniformitatea în creșterea plantelor, fac posibilă mecanizarea lucrărilor de întreținere și recoltare.In anul 1963 se va cultiva cu porumb hibrid generația I 64 la sută din suprafața destinată acestei culturi în gospodăriile colective, întreaga suprafață de porumb din gospodăriile de stat, iar pe restul de suprafață se vor folosi hibrizi de porumb generația a Il-a și soiuri.In vederea obținerii unor producții mari de porumb în acest an, este necesar ca în fiecare regiune și unitate de producție să se facă amplasarea hibrizilor corespunzător însușirilor lor biologice. De asemenea, se recomandă ca fiecare unitate socialistă să cultive 2—3 hibrizi de porumb cu perioade diferite de vegetație. Aceasta permite eșalonarea lucrărilor de întreținere și recoltare.

O contribuție de seamă în obținerea d« producții mari și-a adus-o densitatea plantelor la ha (35 000—40 000 plante1 la ha). In general, în anul 1962, am reușit să desrădăcinăm tendința de a se lăsa porumbul rar. Producțiile realizate pe acele suprafețe unde s-a asigurat un număr corespunzător de plante, au demonstrat că nu „rarul umple carul”.Am avut însă și unități în care răritul plantelor n-a fost dirijat și urmărit în suficientă măsură și, ca urmare, pe aceste suprafețe producțiile au fost cu mult mai scăzute.Pe baza experienței anului 1962, consiliul agricol raional a îndrumat și va îndruma în continuare G.A.C.-urile, ca acestea să asigure aplicarea tuturor măsurilor agrotehnice pentru ca în 1963 să se obțină rezultate și mai bune în sporirea producției de porumb.In acest scop, gospodăriile colective au și luat o serie de măsuri : s-a procurat în multe gospodării colective șămînțâ de porumb dublu hibrid necesară pentru 75—80 la sută din suprafața ce urmează a fi în- sămînțată în primăvară. Acțiunea de procurare a seminței continuă. în cadrul cursurilor agrozootehnice, inginerii și tehnicienii insistă în mod deosebit asupra măsurilor ce trebuie luate în vederea obținerii unor producții, sporite, legînd lecțiile de rezultatele practice din anul 1962.Măsurile luate și cele ce se vor mai lua pină la însămînțare și apoi în timpul vegetației, vor duce la realizarea unei producții cu mult mai mari față de cea obținută în anul trecut.
nute în stațiune, au permis cuprinderea întregului teritoriu al regiunii Suceava.Cercetările s-au referit la studiul celor mai corespunzători hibrizi de porumb, potriviți pentru fiecare zonă, cît si la agrotehnica necesară. In urma studiului făcut, a reieșit că pentru prima zonă, cu precipitații mai puține, cei mai buni sînt hibrizii 202 și 203. Pentru a stabili acest lucru, stațiunea experimentală Suceava a executat o cultură comparativă la G.A.C. 

Vlăsinești din raionul Săveni. Aici hibridul dublu 202 a produs 5 766 kg boabe la ha, iar hibridul dublu 203 — 5 680 kg boabe la ha, față de 3 145 kg cît a produs hibridul dublu 101. Pe baza rezultatelor obținute, gm făcut recomandările necesare consiliului agricol regional.Pentru a doua zonă, ne-am amplasat experiențele la centrul experimental Cu- corăni, ryipnyl Botoșani. Aicj a fost executată o cultură comparativă cu 25 de hibrizi. Cele mai bune rezultate le-a dat hibridul 204, care a produs 7 569 kg boabe la ha. depășind soiul martor — porumbul Portocaliu de Tg. Frumos — cu 4 026 kg boabe la ha.Dacă în raioanele din stînga Șiretului introducerea hibridului dublu de porumb 
a rezolvat îr> mare măsură problema sporirii producției, îp raioanele din dreapta Șiretului ' această problemă a rămas nerezolvată. In această zonă, producția de porumb e determinată, în special, de regimul termic. Aici, în majoritatea anilor, ultimele înghețuri de ■ primăvară' se semnalează în jurul datei de 10—15 mai, iar primele brume de toamnă apar la 15—20 septembrie, fapt ce limitează cultura soiurilor Și hibrizilor de porumb la o perioadă de vegetație foarte scurtă.Tmînd cont de cerințele de mai sus. stațiunea Suceava lucrează la obținerea de hibrizi dubli, folosind ca material inițial soiurile, populațiile locale extraprecoce și o serie de hibrizi simpli primiți de la alte stațiuni. După aprecierile noastre, cît și

Cuvîntul tov. ing. Ion Dobre, 
directorul C. A. Ș. Bulgăruș, regiunea Banatîmi exprim bucuria de a participa la lucrările ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, cu care prilej se dezbat posibilitățile sporirii și mai mult a producției de porumb. în această direcție, gospodăria de stat Bulgăruș a acumulat o bună experiență. Anul trecut am cultivat cu porumb o suprafață de 405 ha sj am obținut o producție medie de 8 244 kg boabe la ha. Aș vrea să mă opresc asupra eîtorva din factorii care au dus la obținerea unei asemenea recolte.In primul rînd, vreau să spun cîteva cuvinte despre aplicarea îngrășămintelor organice. Acordăm acestei probleme importanta cuvenită nu atît pentru a corn, pleta lipsa de hrană din sol (pentru că solurile noastre sînt bogate și au un potential de producție ridicat), ci pentru menținerea unei structuri bune a solului, pentru afînarea lui, pentru a putea fi lucrat mal ușor, pentru a face să pătrundă aerul și căldura în sol și a crea din el un rezervor nesecat de apă. Datorită executării arăturilor adînci și folosirii bălegarului în stare proaspătă, sau fermentată în terenurile noastre s.a mențițiut ana chiar în iulie, cînd timpul este mai secetos.în continuare, vorbitorul s.a referit la necesitatea realizării unei densități optime a plantelor la hectar.Această problemă a fost discutată în cadrul acestei ședințe lărgite de mulți tovarăși care au luat cuvîntul. Și pe bună dreptate. Nu întîmplător unitățile care au scos recolte bogate de porumb au acordat acestei probleme importanta cuvenită. Totuși, mai sînt unii specialiști agricoli care susțin că au unele rezerve cu privire la importanța asigurării densității plantelor, arătînd că în anumite împrejurări densitatea a fost dăunătoare producției d? porumb. Adevărul e că în asemenea cazuri nu s.au creat condiții ca terenul respectiv să suporte densitățile lăsate, că nu s.au asigurat distante optime între plante, nu s-ă făcut îngrășarea potrivită pentru densitatea respectivă.Susțin că densitatea optimă a plantelor 

la hectar nu poate influența negativ producția, atît timp cît se iau toate măsurile agrotehnice cuvenite pentru a obține producții ridicate. Dimpotrivă, eu cred că noi
Cuvîntul tov. ing. Alexandru Bărboi, 

președintele Consiliului agricol raional Negru VodăIn anul trecut, în raionul nostru, din luna mai și pînă în noiembrie, au căzut precipitații de numai 22—29 mm. Acest regim de umiditate, după cum se știe, nu satisface pretențiile porumbului. Cu toate acestea s-au obținut producții destul de bune : în medie de pe 21 641 ha o recoltă de 2 521 kg la ha. Gospodăriile colective din Limanu, Lanurile, Pecineaga, Coroana etc. au realizat peste 3 000 kg boabe la ha de pe întreaga suprafață.In raionul nostru sînt însă gospodării colective vecine, care în condiții asemănătoare au scos producții diferite. Astfel, la G.A.C. Negru Vodă s-a realizat cu 200- 700 kg mai puțin decît în gospodăriile vecine (Coroana, Cotu-Văii și Chirnogeni) '• G.A.C. din Limanu a realizat cu 600 kg mai mult decît G.A.C. din Satul 2 Mai. Aceasta demonstrează că noi avem încă serioase rezerve pentru creșterea producției de porumb.Analizînd modul cum s-a lucrat în 1962, rezultă că în cele mai multe gospodării care au obținut producții mai slabe nu s-au aplicat măsurile necesare pentru păstrarea apei în sol, nu s-a asigurat densitatea corespunzătoare a plantelor la ha.După ce a arătat că producția medie de 2 521 kg porumb boabe la hectar realizată pe raion se datorește în bună măsură fertilizării solului pe mari suprafețe (în toamna anului 1961 ș-au aplicat 53 900 tone gunoi de grajd și 491 tone îngrășăminte chimice, iar în primăvară au fost fertilizate alte 4 965 hectare), precum și asigurării unui număr de plante la hectar mai corespunzător decît în alți ani. vorbitorul 
a spus :•In cele ce urmează mă voi referi îndeosebi la metodele agrotehnice aplicate în vederea „închiderii” apei în sol, deoarece, în condițiile noastre din Dobrogea, de felul cum reușim să facem acest lucru depinde în foarte mare măsură recolta de porumb ce se obține.încă din vara anului 1961 organele de partid și de stat raionale au îndrumat conducerile gospodăriilor colective să execute arăturile imediat după strângerea ț-ecoltei. Datorită măsurilor luate, a muncii de îndrumare desfășurate, s-a reușit ca pe mari 

ale unor specialiști ce ne-au vizitat cîm- purile experimentale, considerăm că avem cîteva lipii bune și foarte bune, pe care le vom folosi în obținerea hibridului dublu local, foarte timpuriu.Paralel cu munca de creare a hibrizilor dubli, stațiunea a început și lucrările .de ameliorare pentru obținerea unui nou soi de porumb, cu scopul de a da în scurt timp gospodăriilor colective din zona mai umedă și răcoroasă a regiunii o formă de porumb foarte precoce, superioară populațiilor locale aflate în cultură. Folosind ca material inițial o populație locală d® porumb, stațiunea Suceava a creat soiul de porumb Suceava 1, care în medie pe 3 ani (1960—1962) a produs 4 751 kg de boabe la hectar, depășipd porumbul Hîn- gănesc cu 32 la sută. Datorită producțiilor pune obținute do la acest soi și în special precocității sale, el s-a extins rapid în cultura regiunii, precum Și în multe alte regiuni din tară (Cliij, Argeș, Bacău ețc.), unde se găsesc zone cu climat asemănător.Trebuie spus însă că noi nu considerăm rezolvată problema creșterii producției de porumb în restul regiunii numai cu acest soi. în viitor ne concentrăm eforturile pentru obținerea hibrizilor dubli extrç- timpurii și introducerea lor în producție.In ceea ce privește agrotehnica porumbului, șîntem înțru țotyl de acord cu indicațiile cuprinse în materialul întocmit de Consiliul Superior al Agriculturii șj dat pentru studiu participanților la ședință, material care concordă cu datei? obținute de stațiune.
am făcut anul trecut o greșeală atunci cînd am folosit o densitate maximă de 45 090 plante la ha. Am fi putut, fără nici- un fel de risc, la hibridul dublu 203 să asigurăm o densitate de 50 000 plante la ha, introducînd celelalte 5 000 plante în golurile rămase în cîmp. La hibrizii tardivi a fost folosită o densitate, de 40 000 plante la ha, iar la hibridul dublu 306 am realizat o densitate de 42 000—46 000 plante la ha.Pe viitor, vom lua măsuri ca I.a hibridul dublu 203 să asigurăm 50 000 plante la ha, iar pe o suprafață de 100 ha vom merge chiar pînă la 60 000 plante la ha. Avem condițiile necesare îndeplinite : apa e asigurată prin executarea arăturilor adînci, am făcut o îngrășare masivă și desigur că la cele 60 000 plante Ia ha, chiar dacă un știulete va fi de 200 gr, tot vpm realiza o producție de 12 000 kg de știyleți la ha. De aceea, părerea mea e că trebuie să se acorde toată atenția asigurării unei densități optime a plantelor la ha, aceasta fiind o rezervă importantă de creștere simțitoare a producției.Anul trecut, tona de porumb boabe am obțînut-o cu un preț de cost de 419 lei, față de 640 lei cît a fost planificat. Consider că deși s-a înregistrat o creștere substanțială în ce privește producția medie la ha, prețul de cost n-a scăzut în aceeași măsură. Normal ar fi fost ca acest preț, la producția de 8 000 kg la ha, să fie sub 40Ö de lei tona, adică 360—370 lei, ceea ce noi nu am realizat. In această direcție avem rezerve nefolosițe de care vom ține seama în acest an.Pentru a obține producții sporite de porumb în 1963, s-au luat o seamă de măsuri : s-au efectuat arături adînci pe întreaga suprafață, s-au îngrășat cu bălegar 200 ha, se vor aplica de acum înainte îngrășăminte azotoase pe restul suprafeței pe care o vom cultiva. Prin folosirea hibrizilor, care să permită recoltarea eșalonată, și prin alte măsuri luate în această direcție, sîntem siguri că în acest an vom obține producții mult mai mari decît cele obținute anul trecut.în încheiere, vorbitorul a făcut unele propuneri pentru îmbunătățirea regulamentului de premiere a lucrătorilor din G.A.S., care contribuie la obținerea unor importante sporuri de producție la hectar la cultura porumbului.
suprafețe arăturile să fie făcute la timp și de bună calitate. Terenurile destinate culturii porumbului au fost arate adînc, la circa 30 cm sau chiar mai mult, în funcție de adîncimea stratului arabil, fie din vară, fie din toamnă. Aceasta a avut o mare însemnătate pentru recoltă. Pămîntul a putut să înmagazineze o mai mare cantitate de apă.In primăvară, după cum se știe, prin părțile noastre vînturile sînt foarte frecvente, puternice. Dacă nu ai grijă să gră- pezi la timp arăturile, se pierd din sol, prin evaporare, mari cantități de apă, Iată de ce la desprimăvărare, imediat ce arătura a început să „înflorească", s-a trecut cu toate forțele la grapai’èa ei. Apoi, pînă la semănat, au urmat lucrările făcute cu cultivatorul sau grapele cu discyri. Toate a- ceste lucrări au urmărit spargerea crustei, distrugerea buruienilor, mobilizarea solului la suprafață etc. — în ultimă instanță, reținerea apei și pregătirea în bune condiții a patului germinativ.Și în timpul vegetației porumbului, grija noastră de căpetenie a fost de a menține terenul curat, afinat pentru a nu permit? pierderea apei strînse în pămînț. Ce metode am folosit în acest scop ? Am gfăpaț terenul înainte și imediat după răsărirea plantelor ; am întreținut cultura cu șapa rotativă ; am executat pe mari suprafețe, la timp și în bune condiții, cîte trei prașile mecanice și trei manuale, iar pe unele terenuri — chiar patru.Toate aceste măsuri au avut o mare însemnătate în obținerea producției de porumb amintite, au demonstrat că și în condițiile unui an secetos ca 1962, dacă lucrezi bine terenul, dacă reușești să păstrezi in sol apa acumulată în timpul toamnei, iernii și primăverii se obțin recolte bune.Gospodăriile colective din Paionul nostru au toate condițiite ca în acest an să realizeze producții și mai mari. Consiliul agricol raional va lua toate măsurile pepțru ca experiența bună a unor unități, metodele agrotehnice care au dus la obținerea de recolte bogate, să devină un bun al tuturor, să fie extinse, în funcție de condiții’e concrete din fiecare gospodărie, pe cît mai mari suprafețe.

Cuvîntul tov. Irina Antonescu, 
ing. la G. A. C. din comuna Vlad Tepeș, 

regiunea BucureștiLucrez din primăvara anului trecut ca inginer agronom Ia gospodăria colectivă din comuna Vlad Țepeș. regiunea București. Participînd la consfătuiri, la schimburi de experiență organizate pe diferite teme, am avut prilejul șa învăț de flecare dată, multe lucruri noi, pe care am căutat să le aplic în unitatea în care am fost repartizată- La aceasta ședință lărgită a secției de cereale și plante tehnice, la care participă specialiști din întreaga țară, am aflat o seamă de metode în cultura porumbului, de care voi ține seama în activitatea mea.Și la gospodăria noastră colectivă, cultura porumbului șe bucură de multă atenție. Cînd spun aceasta mă refer atît la suprafața destinată aceștei importante culturi, cîț și la munca ce se depune pentru a obține producții l.a hectar pe măsura posibilităților, Anul trecut, de pildă, am cultivat cu porumb 404 ha. în ciuda condițiilor climaterice puțin prielnice, datorită sprijinului acordat de mecanizatorii din S.M.T., și 'aplicării întocmai a măsurilor a- grotehnice, colectiviștii au reușit să obțipă, în medie. 3 027 kg la hectar. Pe terenul pe care s-a folosit hibridul dublu 208 s-a scos, în medie, o producție de 3 607 kg boabe la hectar. Pe o suprafață de peste 30 ha, lucrată de brigada de cîmp condusă de
Cuvîntul tov. ing. Ion Honu, 

vicepreședinte al Consiliului agricol regional BanatSe poate spune .că pgntpu unitățile agricole socialiste din regiunea Banat, anul 1962 a însemnat o .cotitură în ce privește ridicarea producției de porumb la hectar. Pjnă atunci, în regiunea noastră, ș-au obținut producții mari, de peste 5 000 kg de boabe la ha, mai mult pe loturi mici, demonstrative și în unități puține, izolate, începînd cu 1962, în urma măsurilor luate, recolte mari de porumb au fost obținute de către un număr însemnat de unități și pe suprafețe întinse, pe zeci de mii de hectare cultivate cu porumb.Astfel, la G.A.S. Grabăt și Jimbolia, la G.A.C. Lenauheim, Belint, Neudorf și al. tele, s-au obținut în medie de pe întreaga suprafață cultivată cu porumb în 1962, 5 000—6 000 kg de porumb la ha, iar la G.A.S. Bulgăruș s.au scos producții de peste 8 000 kg la hectar.Gospodăriile colective din raionul Sînni- colau-Mare au realizat în medie de pe cela 32JOOO ha cultivate cu porumb 4 614 kg de boabe la ha-Realizînd asemenea producții, gospodăriile colective din regiunea noastră au vîndut, pe bază de contracte încheiate cu statul, mult mai mult porumb decît au contractat inițial, jncasînd in plus peste 60 000 000 lei.Fără îndoială eă rezultatele obținute șe datoresc faptului că s.a acordat o atenție tot mai mare aplicării diferențiate a măsurilor agrotehnice, folosirii pe scară îargă a hibrizilor dubli. Există posibilități ca producția medie de porumb la hectar să crească și mai mult. După părerea mea, problema cșre se pune în fata consiliilor agricole e modul cum vom reuși ca me. todele agrotehnice stabilite pentru cultura porumbului să devină un bun al întregii mase de colectiviști, pentru că ei, în colaborare cu mecanizatorii, sînt cei ce trebuie să te aplice.Ce am făcut noi în această privință ? Am desfășurat, cu ajutorul organelor locale de partid, o largă acțiune de lămurire a colectiviștilor asupra importanței folosirii hibrizilor, ne-am preocupat de popularizarea largă a metodelor agrotehnice ce se cer aplicate la cultura porumbului. S-a făcut o instruire a mecanizatorilor pentru a putea să cunoască mînuirea corectă a mașinilor, ».au tinut consfătuiri.
Cuvîntul tov. ing. Nicolae Șarpe, 

director adjunct științiiic al Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice FunduleaExprimîndu-și satisfacția că rezultatele cercetărilor științifice efectuate de institutele din țara noastră își găsesc o tot mai largă aplicare în unitățile agricole socialiste, vorbitorul s-a referit la cîțiva factori de care depinde obținerea unor recolte bogate de porumb boabe și a insistat în mod deosebit asupra realizării unei densități optime a plantelor la hectar.Vorbind despre necesitatea asigurării unor cantități tot mai mari de porumb în- silozaț de bună calitate în vederea sporirii producției de lapte, carne etc, el a spus :Ridicarea conținutului de proteine al silozului de porumb prin cultivarea intercalată a porumbului cu soia furajeră este o metodă care se introduce tot mai mult în practica unităților -agricole socialiste. Totuși, multe aspecte ale aplicării acestei metode nu sînt lămurite îndeajuns,Pentru rezolvarea acestei probleme s-au studiat de către institutul nostru mai multe variante pentru a stabili raportul optim dintre plantele de porumb și soia, raport care să permită realizarea unui siloz cu circa 70—75 Ia sută porumb și 25—30 la sută soia. Dp asemenea, s-a căutat să se stabilească cea mai indicată metodă de semănat ‘ semănatul porumbului și solei pe același rînd, în rinduri alternative sau cultivarea porumbului și soiei în sole separate și apoi amestecarea lor la însilozare. Rezultatele obținute pînă în prezent demonstrează cu prisosință că prin cultiva? rea intercalată a porumbului cu soia furajeră snoreste considerabil cantitatea de proteină din nutrețul însilozat.La Fundulea prin aplicarea acestei metode cantitatea de proteină a sporit cu 200—-300 kg ia hectar în comparație cu sL lozul provenit din porumb semănat în cultură putuRezyltațe asemănătoare s-ay obținut și la stațiunea experimentală Lpvt’în, regiunea Banat. La porumhpl îp cultură pură, producția a fost de §6 000 kg de masÿ verde la hectar ceea ce echivalează cu 433 kg de proteine în schimb, atupei cînd porumbul a fost cultivat intercalat cu soia în propor

tovarășul Gh. Ghenu, s-au realizat, în medie, la hectar, cîte 4 065 kg boabe.în acest an colectiviștii noștri sînt hotă- rîți să obțină rezultate și mai bune la cultura porumbului. încă din toamnă s-au lupt unele măsuri. întreaga suprafață destinată acestei culturi a fost arată la adîn- cimea corespunzătoare. Consiliul de conducere al gospodăriei a aprobat planul de fertilizare a solului pe care l-am întocmit și a luat măsyri pentru traducerea lui în viață. Pe o suprafață de 220 ha s-a și aplicat gunoi de grajd și șuperfo.sfat în amestec, doza la hectar fiind de 20 tope de îngrășăminte naturale și 200 kg de îngrășăminte chimice. Pînă în primăvară, vom îngrașă restul suprafețelor planificate să fie însămânțate cu porumb. Vom folosi la semănat hibrizii care în condițiile gospodăriei noastre au dat rezultatele cele mai bune.Aplicarea riguroasă a măsurilor agrotehnice la cultura diferitelor plante este de neconceput fără ridicarea nivelului de cunoștințe al colectiviștilor. în toamna anului trecut, s-au organizat două cercuri pentru cultura plantelor de cîmp la care s-au înscris 120 de colectiviști, Pînă acum s-au ținut 17 lecții care, judecind după răspunsurile pe care le dau cursanții, au îmbogățit cunoștințele profesionale ale celor cpre se străduiesc să obțină recolte bogate.

în urma acestor măsuri, cu ajutorul stațiunilor experimentate din regiune și al centrelor de încercare a soiurilor, am reușit să facem o triere a hibrizilor dubli, să ne stabilim asypra celor ce au dat cete mai bune rezultate. Este vorba de hibrizii dubli 409, 306, 205, 206, 203, 405 și 311. Vreau să ridic o problemă în privința hibridului dublp 311. Acesta a dat rezultate destul de bune și chiar foarte bune în regiunea noastră- Și în referatul Comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, prezentat în cadrul acestei ședințe, s-a arătat că hibridul dublu 311 dă recolte bogate în Banat Dar cînd a test vorba de zonarea lui, el n-a fost prevăzut pentru părțile noastre. Socotesc că e bine să se repartizeze și regiunii Banat o cantitate de șămînță din acest hibrid diiblu, pentru că sînt gospodării colective care-1 solicită. Pe baza rezultatelor și a experienței dobîndi- te, în fiecare unitate, vom cultiva 2, 3 hibrizi din care unul mai precoce, pentru a da posibilitatea unităților noastre să însă- mînțeze la timp grîul cultivat după porumb si să pregătească terenul în bune condiții.In referatul Institutului Central de Cer. cetări Agricole s.a demonstrat limpede că aplicarea îngrășămintelor la cultura porumbului se poate face în tot cursul anului și rezultatele sînt foarte bune chiar cînd aplicăm gunoi de grajd proaspăt sau în stare fermentată. Totul e șă facem P bună fertilizare a solului destinat culturii porumbului. Tn G.A C. pe măsura dezvol. tării sectorului zootehnic, șe creează posibilități să se obțină gunoi de grajd în cantități tot mai mari. în unele G.A.C. însă transportul bălegarului și încorporarea în sol nu decurg întotdeauna așa cum se cuvine. în raioanele Lugoj și Deta, consiliile de conducere ale G.A.C. stimulează n„ colectiviști pentru păstrarea și transportul în bune condiții a gunoiului de grajd. Legat de aceasta, vom recomanda gospodăriilor colective să constituie echipe speciale din 10—15—20 atelaje pentru transportul bălegarului de grajd.In încheiere, vorbitorul a făcut propunerea ca în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii să se studieze problema e. laborării unui sistem mai bun de retri. buire suplimentară, pentru depășirea producției planificate.

ția t 60 000 de plante porumb + 300 000 de plante soia la hectar, s-a realizat o producție totală de 38 00Q kg de masă verde la hectar cu un conținut de 700 kg de proteine. Rezultate similare s-au obținut și la stațiunile experimentale Turda și Secuieni- Roman.Se pune însă întrebarea : cum este mai bine, să semănăm porumbul și soia pe același rînd, sau în rînduri alternative ? Ambele metode au avantaje și desavantaje și alegerea uneia sau alteia depinde în mare măsură de caracteristicile mașinilor de semănat și de recoltat care se folosesc în gospodăria respectivă. Semănatul porumbului pe același rînd se realizează foarte bine cu semănătoarea universală (punîn- du-șe în cutie amestecul de porumb și soia în proporția dorită), aranjînd tuburile la distanta de 1 m. Semănatul porumbului și soiei în rînduri alternative — 2—2 sau 4—4 — se poate face cu semănătoarea 2 SPC-2.Cîteva cuvinte despre recoltat. Porumbul și soia semănate pe același rînd se pot recolta cu combina și chiar cu cositori sau secerătorj, De asemenea, prin semănatul porumbului și soiei pe același rînd, avem posibilitatea șă stabilim cu mai multă ușurință un raport optim între porumb și mia. în acest fel, producția totală de nutreț poate să fie practic egală cu a porumbului în cultură pură, avînd în plus avantajul unui conținut ridicat în proteine. A doua metodă, de s*emănat în rinduri alternative — 2 rînduri de porumb și 2 rînduri de soia — permite recoltarea mecanizată numai cu combina cu 2 rînduri.Ambele metode de semănat prezintă multiple avantaje economice. Pe lingă faptul că se sporește cantitatea de proteine la hectar, se realizează la recoltare, chiar în remorcă, un amesfec omogen între porumb și soia. Tn felul acesta se elimină munca manuală ce este absolut necesară la amestecarea porumbului ș) soiei la locul de în- silozare atunci cînd se cultivă porumbul și soia în sole separate.
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Crișan șl Neagu 
sa duseră la Brad, 
unde peste cîteva 
zile avea să 
tîrgul din 
săpfămînă. 
un ocol mare 
jurul bisericii 
Cărpiniș și al noii 
coliba a lui Crișan, 
pentru că-i copleșea o sfială care, fără 
ca vreunul din ei să fi rostit cel mai 
mic cuvînt, îi îndemna să nu zăbo
vească pe acolo.

Albul aprig al chiciurii pălea ultime
le culori vii ale toamnei acestui sfîrșit 
de octombrie cînd cei doi bărbafi, tre
cînd pe lîngă coaste sfîncoase, ajunse
ră în Valea Crișului. Ici și colo se ză
reau lupi dînd fîrcoale, ca niște umbre, 
pe lîngă gospodării împrăștiate și răz
lețe, iar pisici sălbatice fîșîiau prin de
sișuri, de se auzea pînă hăt-departe 
cînd soarele se iuțea neașteptat, pe la 
ceasul prînzului, revărsînd o căldură 
dulce din înalturi.

Și iată-i dar Ia Brad, în harnicul tîrg 
unde sărăcia a mai păstrat parcă ceva 
din acea seninătate care se împacă cu 
răul, și unde ulicioarele ce se desprind 
din drumul cel mare, precum și toate 
colfișoarele, par a Se ascunde în dosul 
mormanelor de gunoaie îngrămădite în 
piață. La rîndui lor, ogrăzile erau pline, 
pînă la gardurile și seîndurile părăduite, 
de un nămol cafeniu pe care femeile 
îl aduceau acasă în albioare mici spre 
a scormoni înfrînsul și a culege grăunțe 
de aur, cu ajutorul cărora 
ține cîfe 
carne de oaie și făină.

Casele din piața în cinci colțuri — 
cîrciumi, prăvălii, dughene și 
tarabe — înșiruite aici alan
dala și fără o noimă oarecare, 
se străduiau să atragă privi
rile cumpărătorilor și cheflii
lor. Aici puteai întîlnl și hu
sari, precum și iscoade 
ale fișpanului, care făceau 
ce făceau ca să intre în vorbă 
cu mușteriii și-și îndeplineau 
astfel slujba în chipul cel mai 
prietenos, ascunzîndu-se sub 
masca nevinovăției. Insă Nea
gu se mai lovise de ei și-l 
cunoștea de la o poștă.

Astfel fiind, Crișan nu a 
avut putința să se amestece 
chiar în mijlocul fîrgului prin
tre țăranii venifi de departe 
și de peste tot locul și să in
tre în vorbă cu ei. Lucrul a- 
cesfa îi izbuti însă mai pe 
urmă și înfr-un chip cu mult 
mai simplu decît își închipui
se în cursul nopților lui 
nedormite și în nesfîrșitela 
Iui chibzuieli. Și asta pentru 
că acum Neagu nu-l lăsa nici 
o clipă singur, trăgîndu-l aprig de 
mînecă de cîte ori dascălul era gata să 
se lase pradă îndemnurilor prea aprin
se care-i dădeau ghes.

— Amu nu facem alte planuri, vorbi 
Neagu, și glasu-i sună mai hotărît decîf 
orieînd. Amu ne îngrijim doar să adu
năm oamenii la Mesteacăn.

Crișan căfă aiurit, de parcă ar fi fost 
trezit din somn, la tulbureala neclintită 
a cerului sur șl dădu dreptate prietenu
lui, încuvllnțînd cu capul spusele sale. 
Și o făcea cu bună știință șl cu deplină 
încredințare.

Tîrgul săptămînal ss ținea, ca do 
zeci do ani încoaca, într-o zi de joi. 
Măcar că în ultimele nopți toamna în
cepuse să-și arate cumplifa-i neînduple- 
caro, vremea so îndreptă pe neaștep
tate. Nenumărațl iobagi și marchitani 
își Iuțeau pașii prin văile dintre gospo
dăriile lor șl Brad. Căruțele se hurdu
cau și scîrfîiau. Husarii nemeșeșfî primi
seră poruncă do la domnul fișpan să fie 
cu ochii în patru și să nu îngăduie nici 
o îngrămădire a țăranilor și așa destul 
de îndîrjifl. CI, dimpotrivă, să-l împrăș
tie cu anasîna, de îndată ce s-ar vedea 
un cît de mic început de neorînduială.

— Șl cu asta, basta I rostise fișpanul 
eu glas hotărît. E foarte simplu.

Șl, într-adevăr, foarte simplu s-au 
desfășurat lucrurile în piața cu cinci 
colțuri din Brad șl de jur împrejurul el. 
însă la vreo sută de pași mai încolo, 
în șanful șleaului cel mare ce ducea spre 
podul de lemn, încălecaf peste Criș, se 
afla Neagu șl e| so apropia binișor da 
oamenii porniți spre casă șl Io strecura 
în ureche, în treacăt, cîteva cuvinte sfă- 
fulndu-l să nu se mai grăbească atît de 
tare. Pentru că, vezi dumneata, sub

se fină 
fiecare 
Făcură 
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multe-pu-
erau — își puteau cumpăra

de OSCAR WALTER CISEK

cuvînt, nu era 
frăncănitul I Cel 

venit din îndemnul

că printre 
care, cu

nici vorbă 
nici unul 

săltate pînă în creștetul

lor, spu-

pod, după trunchiul 
gros al unui plop, 
îi aștepta cineva ca
re avea să le spună 
cîteva vorbulife. Pe 
nici o șagă. Destul cu 
care-i aștepta era 
lui Horia.

Auzind acestea, 
ei nu se mai găsi 
sprîncenele
frunții, să nu-și asculă bine urechile. Și 
cui să i se fi năzărit cumva a începe să 
zîmbească prostește, ca un om uitat de 
dumnezeu, cînd toată lumea știa ce se 
pregătește și ce-avea să se întîmple 
peste scurtă vreme, poate în 
mătoare, poate chiar mîine ?

Oamenii îi lăsau dar pe-ai
neau femeilor încărcate cu tot felul de 
lucruri cumpărate la tîrg să-și urmeze 
calea, că ei le vor ajunge îndată din 
urmă. Apoi o apucau pe cărarea povîr- 
nită și bătătorită care, după o scurtă 
cotitură, ducea sub tălpoaiele podului, 
la plopul pomenit.

Acolo se finea ascuns Crișan, stînd 
de vorbă cu alfi iobagi cărora le șop-

ceau pașii. O coțo
fană zbură către ei, 
aproape să le atin
gă obrajii. Tn treacăt 

apăru poate și amintirea celor întîmpla- 
te aseară la ușa colibei. Dar acum omul 
avea ceva mai bun de făcui decîf să 
se gîndească la asemenea lucruri ; iar 
soarele, mărinimos, se ridică și mai mult 
din arcurile munților. Și spinarea se 
încălzea de-a binelea, cînd drumul te 
ducea către Brad.

Și iată și tîrgul, cu nenumăratele lui 
acoperișuri înalte, cu ferestrele mari, 
îndărătul cărora se zăreau peruci și 
conciuri, femei și copii. Eva le rîdea, cu 
toate că-și amintea de lacrimile vărsate 
aici atunci cînd Marcu fusese pleca1 
departe, la Viena.

Totuși nu zăboviră decît puține clipe 
în umbra tuturor acelor minunății. își 
urmară drumul, avînd uneori în fafă 
cite trei sau patru țărani care-i ajunseră 
din urmă și care, după cum îi arăta 
portul, veneau din cu fotul alte finuturi, 
Și cît ai clipi se făcură și mai mulfi. 
Unii dintre ei umblaseră poate toată 
noaptea pe șoseaua ce suia din valea 
Mureșului peste dealuri și steiuri, iar în 

ultimelor așezări dinspre Brad

Galeriile de arid ale Fondului Plastic (Foto : E. Höfer)

cu lacăt la gură. Ba 
vorbea chiar fudu- 
lindu-se. Eva auzi 
toate lăudăroșeniile 
lui ți cum se umfla 
în pene cînd spu
nea ce dulce ți 
gustoasă e carnea 
mieluțelei. Iar cînd 
se încredinfă că-i

ascultat de mai mulji oameni, strigă cu 
căutătură fulgerătoare de haiduc că a 
adus mielul pentru Crișan, ca să i-l 
dea în dar, și că i-l poate tăia la re
pezeală, numai o vorbă să i se spună. 
Cuțite se găseau destule la oameni...

Cînd Marcu își înăljă privirea văzu 
că oamenii se puseseră în mișcare și 
că se îndreptau grabnic, din toate păr
țile, cu pași grei și înăbușiți, către Cri
șan. în jurul dascălului dădea fîrcoale 
un cîine mare, galben-cenușiu, un du
lău pe care Crișan l-a cules desigur, de 
pe drum, în ajun, la Brad. Iar clinele 
părea că vrea să-l ocrotească pe noul 
său stăpîn de năvala gloatei din jur. 
Cu botul plin de bale, lătra fără în
cetare.

— In fafa bisericii I strigă Crișan. 
Acolo veji afla ce-a poruncit împă
ratul...

Fața îi era mai roșie, dar și mai gîn- 
ditoare și mai încordată decît de obi
cei.

Cu 
ria e 
el de 
înapoiat de curînd de la Viena, adu- 
cînd din partea împăratului vestirea că 
iobagilor li se vor da puști și că vor 
fi primifi tofi, fără deosebire, în re
gimentele de grăniceri. La Bălgrad, * 

a sosit de curînd o poruncă, 
încă nedafă în vileag, cu pri
vire la acest lucru. Toji cei
înscriși acolo sau în alte
locuri nu vor mai sluji de-aci 
înainte blestemajilor de grofi, 
ci numai împăratului. Iar a- 
ceia care nu vor putea fi os
tași din pricina vreunei me
tehne și vor voi să rămînă 
sub stăpînirea grofilor, nu vor 
mai avea să muncească decît 
o singură zi pe săpfămînă — 
dar cu plată, frajiior, cu sim
brie. El însă, Crișan, și tova
rășul de lîngă dînsul au fost 
împuterniciți de Horia să-l 
ducă pe toți ce: de fafă, și 
pe ai lor, la Bălgrad, ca să 
facă acolo înscriere — sau re
crutare, cum i se mai zicea. 
Să purceadă dar cu dînsul și 
cu nimeni altul; mai înainte, 
însă, să jure că se vor su
pune îndrumărilor primite de 
Horia din partea domnitoru
lui țării, 
așteaptă 
Bălgrad...

glasu-i răsunător el spuse că Ho- 
bolnav și că de aceea nu-i și 
fafă. După cum știau cu toții, s-a

(Desen de N. POPESCU)

• Dili romanul „Foc de vreascuri’, de
dicat evocării răscoalei din 1784. Primul 
volum, din care a fost desprins acest 
fragment, prezintă un tablou al vieții oa
menilor oropsiți din Ardeal In preajma 
dezlănțuirii răscoalei, începuturile orga
nizării șl luptei iobagilor sub conducerea 
Iul Horia, Cloșca și Crișan. Versiunea 
în limba romînă a acestui volum este în 
curs de apariție la Editura pentru lite
ratură.

fea, în pufine cuvinte, ca duminica ur
mătoare, cam pe la chindie, să vină la 
Mesteacăn. în cătunul acela se vor întîl- 
ni cu tofii, să asculte cuvînful lui Horia. 
Iar îndemnul acesta să-l răspîndească, 
cum s-or pricepe mai bine printre cei 
din cătunul lor, să meargă și prin co
munele învecinate și să vorbească și 
acolo cu oamenii de încredere despre 
adunarea în taină de la Mesteacăn. Și 
care dintre ei avea în acest timp vreun 
drum mal lung, peste munfii din apro
piere, sau peste cel de mai departe, să 
ducă vestea cît mal multor oameni de 
prin părțile acelea.

Iobagii care auziseră îndemnurile lut 
Crișan ascuns în spatele băfrînului 
plop or fi avut alte cusururi poate, 
însă greu de cap nu era nici unul. în 
ultima vreme restriștile fără număr le 
ascufiseră minfile, așa că nu era nevoie 
decît de pufine cuvinte ca să înțeleagă 
fiecare cele de frebuinfă. Știuseră deci 
să fie cu băgare de seamă cînd dădeau 
și altora vestea, iar aceia care nu voiră 
să-i creadă pe cuvînt, se strecurară ei 
înșiși pînă la Crișan și-l auziră chiar pe 
el numind ziua pentru care era hotărîtă 
adunarea de la Mesteacăn.

în aceeași noapte, chemarea ajunsese 
șl în cele mai îndepărtate așezări, chiar 
șl din alte comitate, după ce străbătuse 
neînchipuit de multe leghe. Oameni 
călări o duseseră pînă la Deva și mai 
departe ; soli de nimeni aleși și de ni
meni îmboldifi alergau, grăbeau pe jos 

ori pe cai, sfrăbătînd drumuri șl șosele 
ce abia se puteau distinge în bezna 
nopfil. La sute do uși au bătut. De fie
care dată cel trezit din somn în chip 
atît da neașteptat își lua picioarele la 
spinare șl gonea pînă în comuna înve
cinată șl în cea de dincolo de ea, do 
parcă ar fi avut paie aprinse sub călcîie. 
Numai că uneori nu era prea ușor să 
alerge cu vînful în fafă.

In faptul zilei, îndată ce se auziră 
înfîiela glasuri sfioase de păsărele, 
dădură jos din culcuș și porniră
drum spre Brad, alături de șleaul cel 
mare, fără să mai întrebe încotro îi du-

să știe a măsura

unei ridicăfurl de

pentru a- 
mîini.
mult. Tir
era nimic

șerpuia cu cotiturile-i cele mai arcuite. 
Și potecile pe care pășeau toți acești 
oameni, pierzîndu-se apoi în șleaul ce! 
mare, erau de bună seamă mult mai 
numeroase decît își închipuise vreoda
tă Eva.

în sfîrșit poposiră în Mesteacăn, iar 
cînd Eva voi să pornească mai departe, 
Marcu rîse și-i spuse să se mai odih
nească un ceas, iar în preajma ei nu 
se afla nimeni care 
timpul.

De cealaltă parte a
pămînt ce se afla la numai cîfiva pași 
și astupa orice priveliște, s-a așezat în 
vremea asta pe iarbă o grămadă destul 
de mare de fărani. Eva băgă de seamă 
că mai toți erau bărbafi. Abia zece sau 
unsprezece femei numără fînăra nevas
tă a lui Marcu, foiosindu-se 
ceasta de degetele ambelor

Gloata se îngroșa fot mai 
gul săptămînal din Brad nu
fafă de ceea ce avea acum Eva în fafa 
ei. Ba ea se întrebă chiar dacă vreodată 
în viafă a văzut atît de mulfi bărbafi 
laolaltă. Și încă mal veneau. Iar unii 
purtau ciomege și securi.

Unul aduse în brafe un miel — șl 
miel, toamna, sa vedea cam rar. însă 
omul avea înfățișarea aspră și sălbati
că — era de bună seamă cioban — și 
mielușelul alb nu părea a fi a| lui.

Ciobanul stătea profăpif în mijlocul 
unei roate de oameni mai în vîrstă 
și se vedea bina că nu-i dintre cei

Carnet VAPORUL LUI

se 
la

Lecțiile s-au terminat ! Acum la Joacă
(Foto I Gh. Vlnțilă)

Recent a apăxut primul volum al 
Dicționarului enciclopedic romîn, din 
cele patru volume proiectate. Apa- 
iiția 
cerc larg de cititori, corespunde 
unei 
mai 
muncii din țara noastră și marchea
ză un eveniment de seamă al vieții 
culturale din țara noastră.

Sintern contemporani ai epocii al 
cărei conținut îl constituie trecerea 
de la capitalism la comunism, epocă 
de uriașe și rapide transformări so
cial-politice, de Impetuoasă dezvol
tare a științei și tehnicii, de adîncă 
diversificare și specializare a cunoș- 
tințelor. In producție, ca și în activi
tatea obștească, viața pune în mod 
permanent numeroase probleme a 
căror rezolvare presupune cunoștin
țe științifice multilaterale. In aceste 
condiții, lucrările lexicografice, ma 
jiualele șl tratatele au o mare însem 
nătate în activitatea practică a ce
lor ce lucrează în diferite domenii 
în ridicarea nivelului • lor cultural- 
politic. Prin conținutul lui variat și 
prin modul cum tratează probleme
le, dicționarul răspunde unor ase
menea cerințe și în aceasta constă 
semnificația 
lui.

Preocupări 
enciclopedii 
și în trecut. Dar puținele lucrări 
de acest gen care au 
lumina tiparului n-aveau la bază o 
concepție științifică, abordau diferi
tele probleme de pe poziții ideolo
gice burgheze, naționaliste, mistice. 
Ele nu corespundeau nivelului de 
cunoștințe al vremii.

Întocmit do un colectiv al Acade
miei R.P. Romîne și al Editurii poli
tice, Dicționarul enciclopedic romîn 
reprezintă cea dintîi lucrare de a- 
cest gen din țara noastră concepu
tă în spirit cu adevărat științific, 
marxist-leninist. Ea face parte din 
categoria lucrărilor științifice de 
sinteză a căror editare, potrivit sar
cinii trasate de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R., este menită să contribuie 
la educarea oamenilor muncii în 
spiritul concepției despre lume și 
viață a partidului clasei muncitoare,

acestei lucrări, destinată unui

necesități adînc simțite de cele 
variate categorii de oameni ai

importanței apariției

pentru realizarea unoi 
romîne au existai

văzut

El însuși, Horia, 
la Zlafna, ca 

Iar după 
mai făcu 

tuturor să

îi 
să-i 

o bucată 
cunoscut 
se întîl- 

Curechiu, 
porunca

ducă Ia
de vreme, Crișan 
că-i de datoria 
nească a doua zi cu tojii ia 
să pornească de-acolo, sub 
lui către Bălgrad, să ;a cu dînșii me
rinde penbu vreo trei sau patru zile, 
să ocolească pe cît cu putință Bradul 
și alte orașe mari, ca să nu bată prea 
tare la ochi domnului ajutor de 
al comitatului, 
împiedecați de

— De-acolo, 
drumul numai 
Neagu. Umblaji 
neji și fraților șl vecinilor voștr1 că-l 
musai numai să se înfăjișeza la Cure
chiu și să ia după aceea calea cu noi 
pînă la Bălgrad.

Oamenii se împrășfiară, urmară sfa
tul preotului șl se risip:ră foarte grab
nic, dar acum se vădi că mulfi dintre 
ei nu înfeleseseră bine îndrumările lui 
Crișan. 
d!ntre 
șan și 
odată, 
timp dulăul cel urît îi arăta mereu 
colții.

Marcu se număra deci acum între 
puținii care știau ce-i de făcut și putu 
dec! să-i înștiințeze și pe alții, iar cînd 
ajungeau pe drumuri și plaiuri mai de
părtata și în juru-i se îngrămădeau tot

jude 
căci s-ar putea să fie 
a ajunge la Curechiu. 

pînă la Zlatna, ni-i 
prin păduri, adăugă 
însă molcom și spu-

Marcu Giurgiu, însă, fiind unul 
cei mai apropiafi, ceru lui Cri- 
lui Neagu să-l mai lămurească 
pe îndelete, măcar că în acest

•) Vechiul nume al orașului Alba Iulia.

(Continuare în pag. IV-a)

Pentru iubitorii de artă 
plastică

Muzeul de artă fondat de K. H. 
Zambaccian din Capitală este un 
punct de atracție pentru iubitorii 
de artă plastică. Numai anul tre
cut 34 000 de vizitatori, din țară și 
străinătate, au venit aici să'admire 
opere create de unii dintre cei 
mai de seamă artiști plastici din 
patria noastră. In cele 6 săli este 
prezentată evoluția picturii româ
nești de.la N. Grigor eseu pînă în 
zilele noastre. Aici se află 19 ta
blouri în ulei semnate de N. Gri- 
gorescu (Autoportret, Portret de 
femeie, Maternitate. Intrarea în 
pădurea de la Fontainebleau etc.), 
picturi de I. Andreescu (Iarna la 
Barbizon, Pădurea desfrunzită 
ș. a.). Sînt expuse în muzeu une
le dintre cele mai reprezentative 
lucrări ale pictorilor Ștefan Lu- 
chian, Gheorghe Petrașcu, Nico
lae Tonitza, Theodor Pallady, 
Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, 
Iosif Iser, Francise Șirato. Mu
zeul înfățișează, de asemenea, lu
crări realizate de Lucian Grigo- 
rescu, H. Catargi, Al. Ciucurencu, 
Corneliu Baba, Marius Bunescu și 
alții. O serie de lucrări de sculp
tură realizate de C. Brîncuși, D. 
Paciurea, Fr. Storck, I. Jalea, C. 
Medrea, Oscar I-Ian întregesc co
lecția muzeului.

In muzeu mai figurează o se
rie de lucrări semnate de Dela
croix, Corot, Renoir, Sisley, Ce
zanne, Matisse, Bonnard.

Pentru a veni în ajutorul celor 
ce doresc să cunoască bogata sa 
colecție muzeul organizează si 
expoziții temporare, cu lucrări a- 
flate în depozit și cu noi lucrări 
achiziționate, expoziții volante de 
reproduceri. Se țin, de asemenea, 
expuneri de popularizare a .colec
ției muzeului în întreprinderi, la 
casele raionale de cultură. In 
prezent, colectivul muzeului pre
gătește două expoziții temporare 
de reproduceri artistice după 
picturi din colecție, care vor fi 
prezentate în curînd în mari în
treprinderi bucureștene.
în Editura pentru literatură 

universală

Dintre apropiatele apariții în 
Editura pentru literatură univer
sală : „Ce-i de făcut ?" de N. G- 
Cernîșevski, „Amintiri din casa 
morților" de F. M. Dostoievski, 
„Dreapta marelui meșter" de K. 
Gamsahurdia, „Saida" de A. 
Kahhar, „Port-Arthur“ de A. 
Stepanov, „Decameronul" de 
Boccaccio, „Elmer Gantry" de 
Sinclair Lewis, „Viață" de S. Mi- 
rivilis, „Disputa în legătură cu 
sergentul Grișa" de Arnold 
Zweig, „Povestiri cubane".

Regizorul irancez De
nys de la Patellière și-a 
început mai demult in
vestigația acidă, sar
castică în lumea „mari
lor familii" prin filmul 
care purta chiar acest 
titlu. De data aceasta, 
pe baza adaptării unei 
nuvele a cunoscutului 
scriitor Georges Sime
non, realizatorul face o 
nouă incursiune în a- 
ceeași lume. O casă 
splendidă, un palat în- 
cîntător adăpostește fa
milia Larmentiel, pro
prietara unei uriașe în
treprinderi. Dar splen
doarea, strălucirea ima
culată și rafinamentul 
acestei arhitecturi as
cunde o mocirlă morală 
Pe care filmul o dezvă
luie pas cu pas. Căpe
tenia familiei și a în
treprinderii, Larmentiel, 
continuă tradiția hră
păreților săi ascendenți 
trecînd peste orice con
siderente morale sau 
sentimentale cu unicul 
scop al rotunjirii averii. 
Un frate, bolnav pe 
moarte, este escrocat 
pentru acapararea păr
ții sale din averea fa
miliară, un notar este 
obligat să-și încalce în
datoririle elementare, 
devenind părtașul tîl- 
hăriei ; un nepot nele
gitim, Emile Bouet, sim
plu pescar, viitor moș
tenitor fără s-o știe, al 
unei considerabile părți 
din avutul stirpei, este 
ispitit încetul cu încetul 
cu o rafinată perfidie 
și împins chiar spre o

tentativă de crimă îm
potriva femeii iubite 
de care Larmentiel se 
străduiește să-1 despar
tă ; fiica lui Larmentiel 
este împinsă de tatăl 
ei, cu un calcul rece ca 
al oricărei obișnuite o- 
perații contabile, în pro
iectatul pat conjugal al 
nepotului... Filmul ur
mărește aglomerarea a-

Pe ecranele 
cinematografelor

ceasta de nelegiuiri 
care eșuează în ultimă 
instanță cînd se lovește 
de umanitatea în fond 
inalterabilă a unui om 
simplu, Emile. Bărbat 
dintr-o bucată, aparent 
dur dar plin de căldu
ră, după numeroase e- 
zitări iscate de ispitele 
materiale oferite de Lar
mentiel, care intențio
nează să-l introducă în 
angrenajul sinistru al a- 
facerilor sale, Emile se 
revoltă, rămîne integru, 
alături de femeia pe 
care o iubește.

In afara unor dialo
guri de un umor adese
ori suculent, filmul se 
mai distinge prin auten
ticitatea detaliilor, ca
racterul lor sugestiv. 
Păcat însă că pe par
curs acțiunea își pierde 
din ritm, din vervă, fil
mului îi lipsește acea 
profunzime a criticii so
ciale și acea strălucire

artistică pe care subiec
tul o făcea posibilă și 
pe care „Marile familii" 
o avea.

Distribuția excelentă 
este dominată de doi 
mari actori, Michel Si
mon și Pierre Brasseur.

Intr-un rol episodic, 
Michel Simon indivi
dualizează personajul 
cu rară subtilitate. 
Pierre Brasseur, într-u- 
nul din rolurile prin
cipale, este același 
actor excepțional pe 
care l-am cunoscut 
de atîtea ori. Și nu te 
poți opri, urmărindu-1 
pe acest desăvîrșit Lar
mentiel, să te gîndești 
că Pierre Brasseur a 
fost, în roluri atît de 
diferite, uimitorul Juju 
din „Porte des Lilas", 
sau suculentul recalci
trant din „Marile fami
lii", ca să nu amintim 
decît două din ultimele 
sale apariții. Alături 
de Lino Ventura (Emile), 
am admirat jocul cu 
nenumărate nuanțe, fin 
și expresiv, al cunoscu
tei actrițe Annie Girar- 
dot, în Fernande.

Ne-a plăcut și muzica 
filmului, al cărei coautor 
este Charles Aznavour 
și mai cu seamă melo
diile pline de prospeți
me, avînd însă un lirism 
aparte, cu o ușoară 
notă de melancolie, care 
însoțesc scenele în care 
apare cuplul Emile-Fer
nande.

ION BARNA

Studii elaborate de Institutul de istoria arteiLa Institutul de istoria artei al Academiei R. P. Romîne s-a terminat recent redactarea primului volum al Istoriei artelor plastice în Romînia. Au fost predate editurii Academiei R. P. Romîne două culegeri ample de studii și materiale cu privire la arta populară și etnografia romînească și de artă medievală romînească. precum și o monografie consacrată vieții și activității actorului Matei Millo.A fost elaborat, de asemenea, un studiu monografic privind folclorul muncitoresc din Reșița.In cadrul institutului s-au alcătuit o serie de repertorii ale studiilor și articolelor de istorie și critică de artă publicate în tară între anii 1944 și 1961 și este în curs de alcătuire repertoriul operelor de artă din

epoca feudală, modernă și contemporană existente în muzeele și colecțiile din tară.Specialiști ai Institutului de istoria artei, în colaborare cu cercetători ai Institutului de filozofie și ai Institutului de istorie literară și folclor din cadrul Academiei R. P. Romîne, lucrează în prezent la o antologie de texte critice din secolul XIX, destinată unei mari antologii de estetică ce va apărea în U.R.S.S.Institutul de istoria artei, în colaborare cu institutele similare de pe lîngă Academiile de științe din R. S. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria, elaborează unele studii privind legăturile între arta noastră și arta popoarelor celor două țări prietene, mai ales din epoca feudală.
o»

IA APARIȚIA UNEI IMPORTANTE IVCRĂRI
la extinderea în conștiința socială 
a concepției materialist-dialectice.

Realizarea Dicționarului enciclo
pedic romîn, care a cerut un vast e- 
fort colectiv, a fost posibilă datorită 
îndrumării continue și sprijinului 
multilateral acordat de partid, dato
rită condițiilor create de regimul nos
tru dezvoltării științei și culturii. La 
elaborarea lucrării participă specia
liști de înaltă calificare, printre care 
academicieni și membri corespon
denți ai Academiei R. P. Romîne, 
doctori și candidați în științe, profe
sori și conferențiari universitari, cer
cetători de la diverse institute ale 
Academiei etc. — în total peste 400 
de specialiști din diferite domenii 
de activitate. Comitetul principal de 
redacție este alcătuit din 27 de mem. 
bri : academicieni, profesori uni
versitari și alte personalități ale 
vieții publice și culturale. O contri
buție importantă la elaborarea lu
crării a adus redacția internă din 
cadrul Editurii politice. La reali
zarea dicționarului au participat, de 
asemenea, ministere și alte instituții 
centrale, întreprinderi etc. care au 
pus la îndemîna redacției materia] 
documentar privind activitatea și 
realizările lor etc. Lucrarea este, în 
același timp, rodul muncii migăloa
se a ilustratorilor, cartografilor, teh
noredactorilor și tipografilor, care 
i-au asigurat condiții bune de apa
riție și o remarcabilă ținută grafică.

Acest dicționar enciclopedic va 
cuprinde circa 46 000 de termeni o- 
rînduiți alfabetic, privind principale
le noțiuni, categorii, probleme din 
toate domeniile științei, tehnicii, ar
tei și literaturii. El nu însumează, 
deci, nici termenii de prea îngustă 
specialitate și nici cuvintele uzuale 
aflate în limbă sau sensurile co
mute ale acestora și, ca atare, nu 
e menit să înlocuiască dicționarele 
cu caracter lingvistic sau dicționa
rele de strictă specialitate.

In alcătuirea listei de termeni și

Acad. ATHANASE JOJA 
președintele Academiei R.P. Romîne

stabilirea proporțiilor dintre dome
nii, autorii au ținut seamă de 
importanța științelor naturii și a teh
nicii în viața societății noastre, în 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, precum și de im
portanța deosebită a cunoștințelor 
din domeniul științelor sociale și al 
disciplinelor umanistice în genere 
în formarea noii conștiințe a oame
nilor muncii.

Din tezaurul culturii universale 
dicționarul reține ceea ce s-a impus 
ca valoros, progresist, în istoria 
omenirii și a înrîurit mersul înainte 
al societății. Corespunzător cu a- 
ceasta un loc important îl ocupă în 
lucrare personalitățile proeminente, 
din trecut sau contemporane : cla
sicii marxism-leninismului, filozoiii 
premarxiști, democrații revoluționari, 
gînditorii umaniști, savanții, artiștii 
și literații de seamă. De pe pozițiile 
unei critici științifice combative sînt 
prezentate personalitățile politice 
reacționare, principalele curente ale 
ideologiei burgheze contemporane 
(anticomunism, capitalism popular, 
clericalism etc.) și reprezentanții a- 
cestor curente, curentele decadente 
din domeniul artei și literaturii (ab
stracționism, atonalism, cubism etc.).

Un număr de articole prezintă date 
esențiale referitoare la istoria, geo
grafia, instituțiile 6ocial-politice ale 
diferitelor țări, la organizațiile, tra
tatele sau documentele politice de 
mare însemnătate internațională.

Colectivul de redacție al Dicțio
narului enciclopedic romîn a acor
dat o atenție specială oglindirii 
transformărilor adinei care au avut 
loc în țara noastră în anii regimului 
democrat -popular, experienței par
tidului și a statului nostru în aplica
rea creatoare a principiilor general

valabile ale marxism-leninismului, 
succeselor înregistrate de poporul 
nostru pe drumul construirii socia
lismului. Tabele statistice, hărți, 
planșe, date economice și culturale 
vorbesc despre înflorirea patriei 
noastre în acești ani. Dicționarul 
cuprinde apoi numeroase articole 
referitoare la trecutul de luptă al 
poporului nostru (conducători, de 
răscoale, figuri de patrioți, domni
tori progresiști, militanți politici ani
mați de idei înaintate, eroi ai clasei 
muncitoare, acțiuni și evenimente 
revoluționare, localități istorice, mo
numente), evidențiază contribuția 
adusă în dezvoltarea culturii națio
nale de marile personalități ale 
științei, artei și literaturii romîne, dă 
informații în legătură cu geografia 
patriei, relevîndu-i bogățiile și fru
musețile și insistă asupra procese
lor cu caracter social, economic și 
politic petrecute de-a lungul veacu
rilor pe meleagurile noastre. Reali
tățile romînești apar subliniate și 
prin numeroasele referiri făcute în 
cadrul unor articole care tratează 
noțiuni, categorii și probleme cu ca- 
acter general.
Prezența activă în actualitate a 

ost una dintre principalele preocu
pări ale autorilor Dicționarului en
ciclopedic romîn. Această prezență 
s-a manifestat atît în modul de in
terpretare a diferiților termeni sau 
diferitelor probleme și personalități, 
cît și în interesul deosebit acordat 
noțiunilor și problemelor privind 
contemporaneitatea. în paginile dic
ționarului s-au introdus termeni 
fapte de ultimă oră precum 
planșe, hărți, ilustrații care pun 
lumină cuceririle noi ale științei
tehnicii, date care vorbesc despre 
marile transformări social-politice 
trăite de omenire în ultimii ani.

Reconsiderarea critică a trecutului 
și în special a moștenirii culturale, 
în spiritul marxism-leninismului, va
lorificarea tezaurului ei progresist,

ori
Și 
în 
și

ponderea mare acordată contempo
raneității și problemelor ei, precum 
și realităților din trecut și de astăzi 
ale țării noastre, legarea noțiunilor 
de numeroasele lor implicații prac
tice contribuie la ridicarea nivelului 
științific al lucrării.

Textele redactate într-un stil con
cis și accesibil sînt însoțite de un 
bogat material ilustrativ menit să 
ajute la înțelegerea problemelor 
dezbătute în articole. în cele patru 
volume ale Dicționarului enciclope
dic romîn vor figura circa 6 000 de 
ilustrații și peste 200 de hărți și 
planșe monocrome și în culori.

Evident, elaborarea unei aseme
nea lucrări a cerut din partea comi
tetului principal de redacție și a 
colectivelor redacționale un efort 
deosebit. Au trebuit să fie învinse 
greutăți inerente unei lucrări de ase
menea proporții. Complexitatea unor 
probleme, marea diversitate a cu
rentelor, școlilor și personalităților 
tratate, necesitatea de a ține pasul 
cu ritmul accelerat al dezvoltării 
istorice contemporane au însemnat 
tot atîtea greutăți ce se cereau de
pășite. în tratarea diferitelor pro
bleme științifice controversate s-a 
avut în vedere stadiul actual al 
cercetărilor și al discuțiilor redîn- 
du-se fie ceea ce reprezintă conclu
ziile la care s-a ajuns în momentul 
de față, fie pozițiile care diferă sau 
se înfruntă.

Fără îndoială, tocmai din aceste 
motive lucrarea nu e scutită de lip
suri. Ea reprezintă însă o experiență 
importantă, un punct de plecare 
pentru inițierea unor lucrări enciclo
pedice de proporții mai mici sau 
mai mari. Pînă atunci însă, obser
vațiile critice și sugestiile efectuate 
pe marginea primului volum vor 
constitui un ajutor substanțial dat 
redacției în vederea îmbunătățirii 
volumelor următoare.

Apariția volumului I al Dicționaru
lui enciclopedic romîn reprezintă un 
îndemn pentru colectivul de oameni 
ai științei, artei și culturii care îl 
elaborează, în vederea intensificării 
eforturilor lor la volumele următoare.
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Instruirea apa
ratului comite

tului raional 
de partid

Puncte 
de agitație

în sprijinul 
întocmirii pla
nului de pro

ducție a! G.A.C.

CLUJ (corssp. „Sctnteil“). — 
Recent a avut loc Instruirea 
lunară a aparatului Comitetu
lui raional de partid Turda. 
In cadrul Instructajului, tov. 
Székely Francise, "secretar al

comitetului raional de partid, a făcut o expunere 
despre „Rolul educativ al adunărilor de partid, în
semnătatea îndeplinirii hotărîrilor luate în adună
rile de partid". Tov. ing. Panfil Ogruțan, membru 
al comitetului raional de partid, președinte al 
consiliului agricol raional, a vorbit despre 
activitatea gospodăriilor colective pe timp de iar
nă ; a mai avut lo.c și o expunere cu privire la eve
nimente internaționale actuale.

Pentru instructajul viitor s-a prevăzut organiza
rea unui schimb de experiență între instructorii te
ritoriali în comuna Viișoara. Cu acest prilej, in
structorul Rusalim Chereji va împărtăși din meto
dele sale de muncă. în cadrul instruirii este pre
văzută, între altele, și o expunere pe tema „Fura
jarea rațională a animalelor — condiție esențială 
în sporirea producției de lapte".

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii”). — în vederea pregătirii 
alegerilor de deputați in sfa
turile populare comunale și

orășenești de subordonare raională, in numeroase 
comune și sate din cuprinsul regiunii Maramureș 
s-au deschis zilele acestea puncte de agitație. Aici 
alegătorii au la dispoziție reviste și ziare, ascultă 
programe ale stațiilor de radio. In programele de 
activitate ale punctelor de agitație sînt prevăzute 
conferințe și expuneri despre realizările obținute 
de poporul nostru în anii puterii populare, despre 
problemele actuale ale politicii partidului, despre 
superioritatea democrației socialiste, despre alege
rile din trecut și cele de azi. în același timp, ale
gătorii sînt informați asupra prevederilor siste
mului electoral și. asupra tehnicii votării. Pînă a- 
cum în satele regiunii Maramureș au fost deschise 
aproape 90 de puncte de agitație.

ALEXANDRIA. Biroul or
ganizației de bază al G.A.C. 
din comuna Furcul'ești, raio
nul Alexandria, a luat măsuri 
ca în adunarea de dare de 
seamă a gospodăriei colective

să fie analizate temeinic rezultatele obținute în 
HF'S, posibilitățile de sporire a producției de ce
reale și animaliere în cursul acestui an, căile con
tinuei dezvoltări a gospodăriei colective. într-o șe
dință de birou lărgită, la care au participat'și brigadierii, șefii de echipă și colectiviști fruntași, au 
fost analizate rezultatele obținute anul trecut de 
gospodăria colectivă și principalele sarcini, prevă
zute în planul de producție pe 1963. Prevederile 
pentru anul acesta au fost dezbătute apoi în adu
narea generală a organizației de bază, la care au 
fost invitați și colectiviști din activul fără partid, 

în pregătirea întocmirii planului de producție pe 
1963 o activitate susținută au desfășurat gazeta de 
perete și stația de radioamplificare ; ele au făcut 
cunoscute părerile colectiviștilor despre prevede
rile planului de producție, au popularizat rezulta
tele obținute de brigăzile fruntașe. Biroul organi
zației de bază, a instruit în mod special pe agita
tori asupra principalelor obiective ale planului de 
producție. ORADEA (coresp. „Scîn- teii“). — în cadrul muncii politico-educative desfășurate de organizația de partid a G.A.C.- din comuna Holod, raionul Sa-lonta, în vederea ridicării nivelului politico-ideologic al membrilor și candidafilor de partid un loc important ocupă conferințele și expunerile. La expunerile ținute în ultimul timp pe temele „Partidul Muncitoresc Romîn — conducătorul poporului nostru în lupta pentru d'esăvîrșirea construcției socialiste” și „Statutul — legea de bază a partidului” au participat, în afara membrilor și candidaților de partid, numeroși tovarăși din activul fără partid.în același timp, comitetul comunal de partid organizează sistematic la căminul cultural conferințe pentru masa largă a colectiviștilor. Cu mult interes au fost urmărite de colectiviști conferințele pe temele : „Cum va arăta gospodăria colectivă din Holod în anul 1964” (în care au fost popularizate prevederile planului de producție pe anul 1963) ; „Consolidarea economico-organizatorică a gospodăriei colective — chezășia creșterii bunăstării colectiviștilor“ și altele.

Muncă politică 
în rînduriie 

colectiviștilor

sa

la gospodă ria colectivă „Carpațl“ din natul Ucea de Jos, raionul Făgăraș, In vizită la Combinatul poligrafic „Casa Sclntell".
(Foto : M. Cioc)

Pe urmele materialelor publicate

rAu trecut aproape patru luni de cînd în 
ziarul „Scînteia” a apărut, cu titlul de mal 
sus, un articol în care erau, criticate unele 
deficiențe în deservirea populației din cartie
rul Giulești. Printre scrisorile sosite la redac
ție în ultima vreme sînt și unele de la loca
tari din acest cartier, care ne semnalează că 
o parte din aceste lipsuri se mențin. Publicăm 
mai jos două din scrisorile primite.

Timpul cumpărătorilor 
trebuie prețuit !Locuiesc într-un a- partament nou și foarte frumos, așa cum sînt de fapt toate locuințele din cartierul nostru. De curînd au fost construite aci o școală, un cinematograf, diferite instituții publice. Gospodarii o- rașului au rezervat și comerțului cîteva localuri. Puține însă fată de numărul mare de locatari care s-au mutat în blocurile din Giulești. Cu un singur centru de pîine și cu un Aprozar nu se rezolvă problema aprovizionării. Din această cauză gospodinele sînt nevoite să se aprovizioneze cu o parte din cele necesare din alte cartiere. Astfel, se pierde foarte mult timp.Ne-ar mai fi nece

sare un magazin alimentar, un magazin cu produse metalice gospodărești, unități ale cooperației meșteșugărești. Sînt cerințe de care locatarii cartierului au mai sesiza' sfatul popular. Cînd se vor deschide oare unitățile amintite ?
MARIA RÎZEA gospodină

Cu un mic efort—Pentru a merge la lucru sau. la alte treburi. locatarii cartierului Giulești se folosesc de tramvaiele 2 șl 11 sau de mașina 38. Cum funcționează a- ceste mijloace z de transport ? Sînt ele suficiente ? Iată întrebări pe’ care conducerea I.T.B. — deși, după cîte știm, sesizată — nu și le-a prea pus în ultima vreme.

Dovadă — aglomerația aproape permanentă a acestor vehicule.în Giulești s-a ridicat un adevărat orășel, cu mii de apartamente și zeci de mii ele locatari. îh jur sînt numeroase întreprinderi industriale. Cred că ar trebui să se țină seama de acest lucru, iar cartierul să fie îrizestrat cu mijloacele de transport necesare. I.T.B. organizează periodic sondaje pe diferite linii de autobuze sau tramvaie. De ce nu se face și în Giulești, aceasta, mai ales acum, în timpul iernii ? Cu un mic efort și o mai bună organizare, cred că transportul în comun în cartierul nostru poate fi îmbunătățit.
M. COSlMBESCU 

electrician la Atelierele 
„9 Mai“

NOTA REDACȚIEI. 
Pornind pe urmele a- 
cestor sesizări, un re
dactor al ziarului nos
tru ă vizitat din nou 
cartierul Giulești. In 
timpul căre a tre-

tos

cui de Ia publicarea 
articolului s-au luat 
unole măsuri. Au fost 
deschise în cartier un 
depozit comercial, o 
fabrică de sifoane, o 
unitate C.E.C. Mal sînt 
în curs de amenajare 
un centru de pîine. o 
băcănie. Pentru un 
cartier de proporțiile 
Giuleștiului e totuși 
destul de puțin.

La timpul său, Di
recția comercială a 
Capitalei ne-a răspuns 
că „situația a fost a- 
nalizată la fata locu
lui, că se va perseve
ra în remedierea 
grabnică CT lipsurilor 
existente in rețeaua 
comercială a Glu- 
leștiului". După cum 
dovedesc îriéâ faptele, 
atît aceste măsuri, cît 
șl cele privitoare la 
îmbunătățirea trans
portului în comun se 
pun în practică ’ cu 
mare încetineală.

Numeroșii locuitori 
al Giuleștiului aș
teaptă din partea Co
mitetului executiv al 
Sfatului popular al 
Cdpitalei ca Semna
lele lor să fie urmate 
de măsurile ce se im
pun.

ASISTENȚĂ SANITARĂ 
ÎN REGIENICRAIOVA (redacția ziarului „înainte”). — In regiunea Oltenia problemele legate de îmbunătățirea asistenței medicale au ocupat în acești ani un loc de seamă în activitatea organelor de partid și de stat. în comune și raioane îndepărtate au luat ființă circumscripții sanitare, spitale, case de naștere etc. Dacă în raionul Gilort din Oltenia exista înainte Vreme un singur medic, a- cum există aici 4 spitale, un sanatoriu. 20 circumscripții medico-sanitare, 3 staționare și o policlinică cu 60 de mèdici. Transformări asemănătoare au avut loc în toatp raioanele regiunii.In anul 1944 existau în vechea Oltenie 132 de circumscripții sanitare, 2 case de naștere și 3 stații de salvare ; astăzi sînt în Oltenia 330 de circumscripții sanitare, 127 case de nașteri și 20 de stații de salvare. Au fost construite, de asemenea, 8 spitale ; în ultimii 3 ani s-au construit și dat în folosință 8 policlinici, s-au înființat 8 staționare de pediatrie și 10 staționare pentru adulțl.

CLUJ (coresp. „Scîn- teii“). — Pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii în regiunea Cluj funcționează 33 de spitale. Asistența antituberculoasă este asigurată d'e 3 sanatorii și 12 secții de spital. Numărul circumscripțiilor sanitare rurale și Urbane este în prezent de 248. al policlinicilor de 23, iar al dispensarelor și serviciilor T.B.C. de 12. Pentru ocrotirea mainei și copilului feu luat ființă 136 case de nașteri cu 548 de paturi, față de 22 cu 104 paturi în 1947. In ultimii ani s-au făcut numeroase construcții noi și amenajări pentru unitățile sanitare. Au fost date în folosință localuri pentru 20 dispensare de circumscripții, noul local al stației de recoltare și conservare a sîngelui, stația de salvare din Cluj, policlinica din Gherla, policlinica din Cluj, secția o'e medicină nucleară de la spitalul din Cîmpeni, complexul stomatologic din Cluj etc. Numărul medicilor a crescut de la 860 cît era în 1947, la 1 720.

MHNE la floreasca
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Corespondenții voluntari — despre activitatea turistică

(Urmare din pag. ITI-a)

felul de oameni nelâmuriți, atîf do 
mulfi că Marcu nu prididea cu răspun
surile. se vădi că ți Eva știa despre 
ce era vorba, ba chiar pînă tn cela 
mai mici amănunte, ți că se pricepea 
să deschidă gura în ch!p cu adevărat 
uimitor ți să vorbească de fi-era mal 
mare dragul.

Se luminase de-a blnelea, cînd oa
menii se întoarseră tn țură ți vorbiră 
despre Crițan. spunînd despre el țl 
bune țl rele. Marcu Giurgiu era dintre 
cel plini de înflăcărare, avînd numai 
cuvinte de laudă pentru dascălul din 
Cărpșniț, măcar că glasurile celor ce-1 
slăveau se mal țl poticneau din cînd 
tn cînd. Se aflau însă ți unii care 
făceau chitic, ceea ce nu însemna de 
fel că stăteau nepăsători. Nu, tăcerea 
lor era fot un fel de a lua parte 
cuiva.

Deodată, Marcu Giurgiu trăsni cu 
pumnul în grinda ațchiafă care-o spe
riase attt de cumplit pe Eva înainte 
de a adormi, ți se porni pe nlțfe 
răcnete do parcă toți cei din țură ar 
fl fost surii sau i-ar fi vorbit îm
potrivă :

— Da, o! să ne ducă la Bălgrad I 
Șl eu merg cu dînsul.

Dar nici unul dintre cel de fafă nu 
arătase măcar pe ocolite că s-ar îm
potrivi să plece cu dascălul la Băl
grad. Din vorbele Iul Marcu s-ar fi 
putut crede însă că finea să scoată 
din gura cuiva un „nu“ desluțit, țl lu
crul acesta I se păru chiar țl Evei. Căci 
era acum ziuă țl oamenii se vedeau 
unii pe alfii ; nu mal puteau zvîrl* 
vorbe mari ca pe întuneric țl nici a 
sudul nu mal era chip.

— De bună seamă, n-a fost doar o 
păruială, adăugă Marcu după ce ma' 
chibzul oleacă. Iscoadele nemețești 
și-au primit pedeapsa. Ciomegile ți 
pietrele noastre le-au dat osînda. N-ar 
fl trebuit să se atingă de Crițan, nic: 
măcar de-un fir de păr de-al lui. Cri
țan e al nostru, la- chihaia, i’-ădătoru’ 
țl coada de topor a boierilor s-a ales, 
de asemenea, cu răsplata meritală,

dînd ortul popii. Insă, precum am vă
zut în noaptea asta, sfăpînirea nem
țească și grofii nu vor să ne lase 
să ajungem la Bălgrad. Fiji totuși 
fără grijă : sintern mulți. Șl avem prin
tre noi și gîdele, iar el numai de po
runca lui Crișan ascultă acum, și nu de 
a domnului fișpan care nu mai are 
nimic de a face cu nox

La auzul acestor vorbe, Eva nu mal 
avu ce să întrebe. Căci nu era atît 
de bătută la cap Incî* să nu înțeleagă 
ce se tntîmplase mai adineauri la Cu- 
rechiu, în timp ce sunau clopotele. 
Dar fiindcă Marcu vorbise atît de des
chis, fînăra feme'e se sperie din nou. 
Nu. și-t închipuise pînă atunci în stare 
de asemenea înverșunare. II cunoștea, 
așadar, atît de puțin pe omul acesta 
pe care-l Iubea atît de mult ?

Ședea chincifă pe podeaua de lut 
a șurii ș| căta pe deasupra mîinilor. 
N-ar fi cutezat tn clipa aceea să se 
uite la Marcu, măcar că era același 
om cars a dezmierdat brațul el sub
țirel.

— Cîfl morfl sînt 1 întrebă apoi pe 
neașteptate ț! cu glasul foarte scăzut.

— Trei, răspunse el. Două Iscoade 
nemeșeșfl ți încă un ticălos.

Șl întregi :
— Dar erau dintre cel care aveau 

mulți oameni pe suflet. Numai că fu 
nu știi lucrurile astea attt do bine 
ca no>.

— O să învăț — glăsul Eva gîndi- 
foare, de parcă ar fi vorbit numai 
pentru sine.

Apoi cel doi Ieșiră din ogradă șî 
nimeriră din nou înfr-un duium de oa
meni cum nu mal pomenise Eva de 
cînd era. Și cînd se uitară mai bine, 
văzură că mulțimea se revărsa către 
ei. Oamenii se îndreptau spre blser:că, 
pe cînd Marcu șl Eva încă nu știau 
încotro să-și poarte pașii, iar losif 
Dobranu le așternu în față, tn chip de 
binețe, mîna tui bătătorită ți plină de 
zdrel'turl.

La repezeală le spuse că a veni* 
ciobanul llie, călare pe același cal ; pe 
'a miezul nopții l-au scos din grajdu' 
castelului de la Lunca și au porni* 
fără să ma! pună șaua. Pe cînd vor
bea, mîneca lui ferfenițită flutura în

bătaia vînfului dimineții, cum obișnuia 
să fluture totdeauna.

— Simion beteagul a cutreierat că
lare o seamă de cătune și le-a spus 
oamenilor adevărul nostru, adăugă lo
sif Dobranu rîzînd. Apoi ne-a arătat, 
mie și lui llie, drumul pînă aici. Călă
rea înaintea noastră, singur pe cal. De 
grăbit ce era, a pus mîna pe cel mai 
frumos bălan. Și cînd șade pe spinarea 
netedă a calului, nu se vede că alt
minteri șchioapătă precum uclgă-l 
toaca. Zice că a adus sireapul pentru 
Crișan. Cică Iul nu-l pasă dacă șontî- 
dăie chiar ți la coada mulțimii. Insă 
Crișăn trebuie să se afle în frunte, 
călare. Numai șa n-a putut aduce.

Chiar în clipa următoare se dez- 
lănfui o hărmălaie cumplită ; Crișan 
urmat de Neagu. se propti în ușă bi
sericii și strigă cu glas răsunător, de 
se auzi pînă departe, ca oamenii să-l 
urmeze cu toții pînă la unul. Celé în- 
tîmplafe în cursul nopții le-au arătat 
destul de limpede cît de aprig se îm
potrivesc nemeșii călătoriei lor la Băl
grad. Ei însă să-l urmeze și să nu 
se teamă, căci în pravila împăratului 
stă scris să măture din cale tot ce le 
e dușman și să-l ucidă pe prea-cinstiții 
nobili. Așa fiind, curtea boierească de 
la Cristior! avea să fie cea dirifîi, și cu 
ea aveau să înceapă chiar azi, chiar 
acum.

Mînia îl aprinsese fața cu un val de 
sînge, clocotitor, Iar glasul său, alt
minteri atît de frumos și de puternic, 
sună spart.

— Cum, cum 1 Ce-a spus despre 
Crlsfiori ? întrebă Eva pe bărbatul el, 
cu toate că înțelesese prea bme cu
vintele Iul Crișan.

— Mergem cu el Ia Crlsfiori, răs
punse Marcu. Acolo începem.

Și mal mult nu trebui să spună. Tn 
fața Eve' totul se nărui și se destrăma. 
O cuprinse amețeala. Izbuti totuși să-și 
vină repede în fire. Ba putu chiar să 
zîmbească după ce-și mușcă buzele.

Un ciopor de oameni, de necuprins 
cu privirea, în frunte cu Crișan, se urni 
cu încetul și apucă drumul ce ducea 
peste lunc' și muscele Împădurite, 
de-a dreptu' către curtea boierească. 
Crișan nu ma' avéa dulăul lingă el, iar 
cînd ma' oe urmă Simion, rîndașul 
beteag din Lunca voi ță-î dea bălanul, 
primi grabnic răspuns că așa ceva nu-i

de nasul lui. Pe bălan să încalece 
Horia cînd vor ajunge la Zlafna.

După aceea, cu o mișcare înceată a 
mîinii, Crișan făcu semn lui Marcu 
Giurgiu să se apropie de dînsul și-și 
urmă calea lîngă el, în vreme ce Eva, 
în graba șî zăpăceala clipei, rămase 
în urma înfîilor rînduri de bărbați. Cu 
fruntea încrețită, abia ținîndu-se pe pi
cioare, tremura de grija lui Marcu. In 
jurul ei erau numai chipuri necunoscu
te, numai reteveie și topoare. Șl copiii 
îmbrăcați în zdrențe alergau cînd în 
sus, cînd In jos, de-a lungul gloatei 
de iobagi, toți cu pietre în mîini. Dru
mul pe care-i mai aveau de străbătut 
păru nesfîrșif acestor suflete nerăb
dătoare.

Deodată se desfășură Înalnle-Ie în
treaga vale, șl curtea boierească se ivi 
în fața lor. Zidurlle-î străluceau. Erau 
albe. Păreau întruchiparea liniștii șl a 
celei mal tihnite neîngrijorări.

Din șirul de copil ce alergau de 
colo-colo, se desprinse acum un băie- 
fan care, mal iute de picior decîf cei
lalți tovarăși de joacă, se năpusti înain
te și aruncă piatra ascuțită ce-o ținuse 
pînă atunci atît de strîns șl de înfri
gurat în mînă, drept înfr-unul din gea
murile înalte și scăpărătoare ale cona
cului. Ca un glonț șuieră piatra pdn 
văzduh șl țăndări de sticlă împroșcară 
ca niște raze în toate părțile.

Crișan se opri însă numai o clipă, 
îșl întoarse capul șl Iscodi cu privirea 
mulțimea care se și pîlcu'se în spatele 
său. Coifurile gurii îi zvîcneau, el însă 
tăcea, nu pu*ea scoate nici o vorbă. 
Apoi, ridică amîndouă brațele și mul
țimea, parcă smulsă din glie, î' urmă 
pe dată, începînd să alerge. Acum 
nimic nu maî pufea fi oprit sau 
sfăvifif.

Din gîtlejurl care erau gata să se 
înăbușe se desprinseră sute de stri
găte. Picioare desculțe, opinci și ciu
bote se împrăștiată în goană, aidoma 
unui puhoi care nu vrea să mai știe 
de maluri și se revarsă peste ele.

In huceagud dădu spaima în păsă
ret și toate zburătoarele se înălfară, 
grăbind către aceeași țintă spre care 
se îndrepta șî cioporul de oameni. Tn 
drum, Un fag nespus de tînăr nie1 de 
două șchioape, fu de cine știe cîte 
ori culca* la pămîn* și zdrobi* de pi
cioare. Strivită și iarba, strivite urmele 
de roți gătejele, mușchiul.

Pămînful răscolit de picioarele șer
bilor stîmi un nor de colb care se 
înălță vijelios deasupra copacilor 
padürii.

Duminică, cu începere de Ia ora 20, în sala sporturilor Floreasca va avea loc meciul retur dintre echipele masculine de baschet Stéaüa București și Honved Budapesta, din cadrul „Cupei catnpioniior europeni". După cum se știe, primul joc, desfășurat la Budapesta, a fost cîștigat de echipa maghiară cu scorul de 74—73 (41—32).
„Petrolul“ 

se pregătește
La sfîrșitul lunii viitoare, echipă de 

fotbal Petrolul Ploiești va susține, la 
Budapesta, meciul-tur din dubla întîlni- 
re cu Ferencvaros, în „Cupă orașelor lîr- 
guri”. în vederea importantei confrun
tări, întrețrul lot al echipei ploieștene se 
pregătește cu multă seriozitate.

Acum cîteva zile am asistat la unul din 
antrenamentele echipei plPieștene. Antre
namentul s-a desfășurat pe un strat de 
zăpadă de 10 cm, iar termometru) indi
ca minus 8 prade. Cu toate acestea, timp 
de două ore fotbaliștii petroliști au e- 
fectuat într-un ritm susținut, tntrepul 
program do antrenament.

La sfîrșitul programului antrenorul llie 
Oană ne-a relatat următoarele :

„Pregătirea echipei noastre nu s-a în
trerupt do loc de la sfîrșitul campiona
tului. Pînă la 3 ianuarie am făcut cite 
două antrenamente pe săptămînă. De la 
3 iahuarie și pînă la data meciului cu 
Ferencvaros. programul general de antre
nament- este împărțit în două etape, an
trenamentele efectuîndu-se zilnic. în pri
ma etapă obiectivul antrenamentelor, care 
aii crescut treptat ca durată, a fost îndrep
tat spre realizarea unei bune pregătiri fi
zice generale. în etapa a doua de pregăti
re Urmărim, pe ele ö parte, continuarea 
pregătirii fizice, iar fie de altă parte, ne 
vom axa asupra pregătirii tehnice gene
rale a echipei, asupra îmbunătățirii jo
cului colectiv.

Vrem Să ne apărănr cu dtrzenle șan
sele In meciurile cu Ferencvaros să ob
ținem rezultate onorabile și... bineînțeles, 
să ne calificăm”.

M. POPESCU 
\ _______

!n cîteva rînduri
O în Uitimui meci al turneului pe care 

l-a întreprins în Austria, selecționata de 
hochei pë gheață à orașului București a 
întîlnit reprezentativa orașului Innsbruck. 
Echipa austriacă, întărită cu 4 judători 
profesioniști canadieni, a cîștigat cu sco
rul de 6—2 (3—0 ; 2—0 ; 1-2).

O După 5 runde, în turneul internațional 
de șah de la Bad Liebenștein, pe primele 
locuri se află Gipslis (U.R.S.S.) și Dămia- 
novici (Iugoslavia), cü cîte 3,5 puncte 
fiecare. Victor Ciocîlteă se află pe lo
cul 7, cii 2,5 pUncte. în runda a 4-ă, șa- 
histul nostru a pierdut la Gipslis, iar In 
runda a 5-a l-a învins pe marele maestru 
Uhlmann (R. D. Germană).

Forme variate
An de an în fabrica noastră crește 

numărul celor ce îndrăgesc și prac
tică turismul. In prezent, în secția de 
turism a asociației sportive sînt înca
drați 60 de turiști activi și 8 alpiniști. 
Dar activitatea turistică nu-i cuprin
de doar pe aceștia. Numeroși munci
tori participă în timpul lor liber, mai 
ales în zilele de la sfîrșitul săptă- 
mînii, la excursiile organizate de a- 
sociația sportivă. în cursul anului tre
cut peste 400 de angajați ai întreprin
derii au participat la diferite ex
cursii.

Cu astfel de prilejuri s-au vizitat 
orașe, întreprinderi, muzee din re
giunea noastră șl din alte regiuni ale 
țării, inai multe obiective de interes 
turistic.

în 1962, deosebit de bogată a fost 
și activitatea turistică-sportivă. S-au 
organizat tdbere de schi în munții Că- 
liman și în munții Harghita, cu du
rata de 8 zile. Adalbert Dan, cu o 
echipă de 5 persoane, a întreprins o 
călătorie cu barca pe rîul Mures, 
parcurgînd distanta de la Tg. Mureș 
și pînă la Arad. Lăcătușii Cohut Va
sile, Fall Ladislau, Zsombori Ștefan și 
alții au participât ld cîteva concursuri 
de alpinism.

Pentru anul acesta ne-am propus 
Să facem mai milite excursii pe tra-

de drumeție
see dintre cele mai diferite. Acum 
iarna, vom organiza tradiționala ta
bără de schi in munții Căliman. Al- 
piniștii au și ei un program bogat. 
Sînt prevăzute totodată excursii cu 
participare mal largă — în vederea 
cunoașterii de cîți mai mulți munci
tori a locurilor pitorești și de interes 
istoric ale patriei noastre. Pentru îm
bogățirea cunoștințelor și pentru dez
voltarea gustului de drumeție, la cer
cul turistic de ia Casa de cultură a 
sindicatelor dih oraș se vor ține con
ferințe turistice la care vor fi pre- 
zenți și tineri din fabrica noastră.

Rezultatele obținute de asociația 
noastră sportivă se datoresc în bună 
măsură sprijinului permanent și sub 
diferite forme acordat de organizația 
de bază, de comitetul sindicatului șl 
de conducerea administrativă.

Activitatea noastră productivă este 
strîns legată de îmbogățirea cunoștin
țelor și de destinderea pe care ne-o 
oferă excursiile, turismul. In acest an 
vom pune un accent și mai mare pe 
dezvoltarea continuă a activității tu
ristice, orgahizînd cît mai multe și 
mai interesante excUrsii în aer liber.

CAROL BOTH 
președintele comisiei de turism 

de Ia Fabrica de zahăr 
din Tg. Mureș

La Mediaș, 35.000 de excursioniști
La cele 118 excursii și 577 drumeții 

diferite, organizate anul trecut în 
orașul Mediaș, au participat aproape 
35 000 de oameni ai muncii și elevi, 
în cea mai mare parte excursiile au 
fost organizate de școlile din locali
tate, pe trasee din munții Apuseni și 
munții Făgărașului. Alte drumeții au 
fost făcute în jurul orașului : la Baz- 
na, G.A.C. Proștea Mare, G.A.C. Aței, 
Gostat-Mediaș și altele.

La excursiile organizate cu trenul 
și autobuzul au participat circa 11 500 
de medieșehi. Ei dti vizitat orașele 
București, Brașov, Sibiu, Cluj, precum 
și Lacul Roștu barajul de la Bicaz, Po
iana Neamțului, Cheile Tutzii ele.

Frumoase excursii au fost organi
zate de asociația sportivă „Cercetăto
rul". Comisia de turism a organizat 
10 excursii cu motocicletele în grup,

la Curtea de Argeș, Geoagiu-Băi, 
Sîmbăta-Făgăraș, munții Retezat, Pa
ring, Gîtul Berbecului, Sovata etc.O acțiune frumoasă a avut Școala 
medie din Mediaș, care a organizat 
două întreceri cit elevii pe biciclete, 
parcurgînd circuitele : Mbdiaș-Cluj- 
Oradea-Beiuș-Brad- Alba lulid-Sibiti- 
Mediaș și altul Mediaș-Sibiu-Simeria- 
Petroșeni, întoreîndu-se pe Valea Ol- 
tului-Sibiu-Mediaș.

în organizarea excursiilor un 
sprijin deosebit au dat membrii 
comisiei de turism și alpinism sportiv 
din cadrul clubului sportiv Mediaș. 
Dintre aceștia merită d II evldentltili 
prof. Gustav Servatius și dr. Pavel 
Mahu

OLIMPIU OLARU 
muncitor

T1EAT1R1E • <£om®oms)a
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne: Spărgătorul de nuci — 
(orele 19,30). (Sala Pătatului R. P. Ro
mîne): Lucia di Lammeftriöor — (Orele
19.30) . Teatrul de stat de operttă: Lysis- 
trata — (orele 19.30). Filarmonica de stat 
„George Enescti“ (Atënéïil R. P. Romîne): 
Concert simfonic. Dirijor: Mircêa Cris- 
tescu. Soliști: Boris Gutnllcov (U.R.S.S.) 
și Elena Cernel. — (orele 20). Teatrul Na
țional „I. I,. Caraglale" (Sala Comedia) 
Cerfcul de cretă caucazian — (orele 19,30) 
(Sala Studio): Mașina de scris — (orele
15.30) : Dezertorul — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottarâ” (Sala Maghertij; Steaua 
polară (orele 19,30). (Sala Studio): Bu
cătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1): A] patrulea — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str Alex Sahta nr. 70): Proștii 
sub clar de lună — (orele 19.30). Teatrul 
Evreiesc de stat: Selccțfuni.., selccțlunl — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: Corabia cu un singur pasager - 
(orele 19.30), Tentrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile): Logodnicul de profe 
sie se însoară — (orele 20). (Sala Liberia 
tea): Emil și detectivii — (orele 17); Mi
cuța Dorrit — (orele 20). Teatrul regional 
București: Mateiaș Gîscarul — (orele 20) 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece și dànsUfi al C.C.S.: Drag îhi-i cin- 
tecul și jocul! — (Orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei): Căluțul cocoșat 
— (orele 15.30). Circul de stat: Stelele 
Varșoviei — prezentat de ansamblul cir
cului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în 
flăCărațl — film pentru ecran panoramic: 
Patria (Ui 15, 18, 21). Balada husarilor: 
(Republica (10; 12: 15; 17, 19; 21) Bucu
rești (9: 11; 13-, 15; 17; 19; 21), Seara prie
tenilor fîlnitilui: V. Alecsandri (orele 19). 
Vaporul Iui Emil — cinemascon: Gh. 
Doja (10: 12; 14: 15.30: 18.45: 21) 23
August (10, 12; 14.30: 16.45: 19, 21). Sub 
cupola albastră: Magheru (9.45: 12: 14.15; 
16.30; 13.45; 21) I. C. Frimu (9.30; 11.45;

14; 16,15; 18,30, 21), G. Coșbuc (9.45; 12; 
14,15; 16,30> 18,45, 21). Telefonista rulează 
la cinematografele V. Alecsandri (15; 17), 
Victoria (1Ö; 12: 14; 16; 78.15; 20.30),
l Mai (10: 12.15; 15 30: 18: 20.30) Trans
portul: É1éna Pavel (9.45; 12; 14,15: 16.30; 
18.45; 21) Căzută din lună — cinemascop: 
rulează ta cinematograful 10 Februarie 
(16; 18; 20). Misterul celor doi
domni „N“: Tineretului (orele 10,30: 
12,30; 14,30 și 16.30). Acord final:
Tineretului (orele 18 30 șl 20.30). 
Pentru un zîmbet senin: Lumina (ru
lează tn continuare de la orele 10 
otnă la orele 14, după-amlază 16: 18 30»
20.30) , Volffa (10: 12; 15! 17; 19; 21). Li
bertății (10: 12; 16.30; 18,30; 20.30). Cînd 
copacii erau mart: Central (10,30: 12.30, 
14.30: 16.30; 18,30: 20.30). Grivlța (16;
18.15: 20,30). Program special pen
tru copii Ia orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie, Omul de lîngă tine: 13 
Septembrie (11,30: 15,30; 18; 20.30) Aurel 
Vlaicu (15: 17; 19; 21). Petre cel isteț: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă Ia orele 21). Spionaj contra 
spionaj rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (16; 18; 20.15). Miracolul lupilor — 
cinemascop: înfrățirea între popoare 
(10,30, 15.30; 18: 20,30). Cursa de 100 km: 
Cultural (16: 18.15: 20,15). Moara diavolu
lui: rulează Ia cinematografele Alex Po
pov (în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), Munca (16: 18 15; 20.30). M. Emi- 
nescu (16: 10.15- 20 30). Dă-I înâinte fără 
grijă: 8 Martie (11: 15: 17; 19: 21). Flacăra 
(16; 18.15, 20.30). Donea Sfmo (16; 18 15-. 
20 30). G. BaCovia <15: 17; 19; 21). Oa
meni pe gheață rulează [a cinema
tograful C-tin David (15.30; 18: 20.30)
Soțul soției sale rujează la cinema
tografele Alex Sahla (10; 12; 14; 16 30; 
18.30; 20.30), Miorița (10; Î2; 14; 16.15; 
18.30: 20,45), Floreasca (16; 18.15; 20.30)
V. Roaită (10; 12: 14 45; 16.45: 19: 2D
Drum de încercare: Unirea (16: 18.15,
20.30) Pedro pleaftă în Sierra rulează la 
cinematograful T. Viadlmlrescu (15.30; .18;
20.30) . Tinerii — cinemascop: Popular 
(10.30, 16: 18,15 20.30) Drömui Serii (14.30: 
16 45: 19: 21.15) Mirajul: Arta (10: 18, 20) 
Moșilor (16; 18: 20). Olga Banele (15.30; 18,

20.30). Pompierul atomic rulează la cine
matograful .llie. Pintilie (16: 18: 20), Ma
gistratul rulează ia cinematograful B. De- 
lavrancea (16- 18; 20). Spectatori în ofsaid: 
Luceafărul (orele 16; 18.15: 20.30).

TELEVIZÎUNE. Orele 19.00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii și tine
retul școlar. 19,45 — Tn fata hărtlf. 19.55 — 
Seară de romanțe Cîntă formația Instru
mentală condusă de Nicusor Predescu 
Soliști- Mia Braia. Aurelia Jurj. Constan
tin Cocrlș 20.25 - Filmul artistic: ..La 30 
de ani“ -- o producție a Studiourilor 
,;BieIorusfilm '. 21.55 — Muzică ușoară. 
CÎntă formația Instrumentală condusă de 
Silè Dlnlcu. Soliști: Roxana Matei. Livia 
BrfituleSCu Norodel bimltriu șl Trio Ar- 
tnonia. Tn Încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri tn țară: vremea s-a menținut ge

roasă, mai ales tn Ardeal șl Moldova. 
Cerul a foăt variabil, mai mult senin În 
jumătatea de nord a țării șl mai mult 
acoperit în sud. Au căzut ninsori tempo
rare în Oltenia și sud-vestul Munteniei. 
Vîntul a suflat slab pînă Ia potrivit. Tem
peratura aéruluf ia ora 14 înregistra va
lori cuprinse între minus 7 grade la Mol
dova Vedhe și minus 29 gradé Ia Gheor- 
ghiëfil. în București: vremea s-a menți
nut friguroasă, cu cerul mal mult aco
perit. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura maximă a fost de mi
nus 10 grade

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
șl 22 ianuarie. Tn țară: vreme friguroasă, 
cu cerul variabil, mai mult acoperit Nin
sori vor cădea în toate regiunile fiind 
mai frecvente tn sudul tării. Vîntul va 
sufla potrivit tempörar pînă la tare, din 
est. viscolind pe alocuri zăpada. Tempe
ratura se va menține coborîtă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 12 și minus 
22 grade iar maximele între minus 4 și 
minus 12 grade. Tn București: vreme fri
guroasă. cu cerul mal mult acoperit. Nin
soare. Vint, potrivit, temporar pînă la 
tare. Temperatura va crește ușor.
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Casa de cultură a studenților din Capitală. Membrii cineclubulul 
pregătesc o scenă dintr-un nou film. (Foto : Agerpres)

15' ani de la înființarea Ansamblului 
de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“Vineri seara a avut loc în Capitală o adunare festivă organizată cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la înființarea Ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" a] Ministerului Afacerilor Interne.Au participat tovarășii : Alexan-r dru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al afacerilor interne, generalii locotenenți Vasile Negrea, Ste- lian Staicu și Dumitru Constanti- nescu, adjuncți ai ministrului afacerilor interne, generali și ofițeri superiori, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Despre activitatea desfășurată de Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" în cei 15 ani de existență a vorbit locotenent colonel Petre Nastoyici, directorul ansamblului, car- a arătat, printre altele, că în cei 15 ani de existență acest colec-

tiv artistic a prezentat aproape - 4 300 spectacole la care au participat peste 4 500 000 de spectatori.Formațiile ansamblului au prezentat, de asemenea, 272 spectacole în numeroase țări, precum și la Festivalurile Mondiale ale Tineretului de la Varșovia, Moscova, Vie- na, Helsinki- La concursurile internaționale ale festivalurilor tineretului au fost distinși cu țitlul de lau- reați peste 40 de membri ai ansamblului, iar în R. D. Vietnam acest colectiv a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa I.Membrii ansamblului au fost apoi felicitați în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne de general maior Alexandru Dănescu, șeful Direcției politice a în încheiere ansamblul a prezentat un spectacol coregrafic.
M.A.I.„Ciocîrlia* muzical-(Agerpres)

INFOR
O Ieri, la Muzeul regional de artă din 

Galați, a fost deschisă expoziția de foto
grafii „Cuba revoluționară in imagini” 
Expoziția a fost organizată de Institutul 
xomîn pentru relații culturale cu străină
tatea. cu concursul redacției 
„Revolucion" șl In colaborare 
popular regional Galați.

® Vineri dimineața a plecat 
pentru a participa la lucrările 
țel mesei rotunde Est-Vest o 
din țara noastră compusă din George 
Ivașcu, redactor-șef ai revistei „Con-

ziarului 
cu Sfatul

la Paris,
Conferin- 
delegație

Cocteil oferit de ministrul 
S.U.A. la București 

în cinstea Ansamblului 
folcloric „Rapsodia Romînă"Vineri William A. Crawford, ministrul Statelor Unite ale Americii în R. P. Romînă, a oferit un cocteil în cinstea membrilor Ansamblului folcloric „Rapsodia Romînă”, care a întreprins recent un turneu în S.U.A.Au participat conducători ai Ansamblului folcloric „Rapsodia Romînă”, soliști, dansatori și artiști instrumentiști, membri al ansamblului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe șl Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, ziariști. (Agerpres)

MÂȚI!
temporanul”, șt prof. univ. Virgil C!m- 
peanu, decanul Facultății de științe ju
ridice a Universității din Cluj.

(Agerpres)
® Vineri a avut loc la Casa priete

niei romîno-sovletice din Timișoara o 
manifestare consacrată sărbătoririi cen
tenarului nașterii marelui om de teatru 
K. S. Stanislavski. Artistul emerit Gheor
ghe Leahii, președintele comitetului re
gional de cultură și artă, a vorbit despre 
opera și 
lavski.

0 1er!
Botoșani 
stat din 
al cărui
Ruha. In program : Divertisment pentru 
orchestră de Martian Negrea, Concertul 
pentru vioară și orchestră de Paganini 
și Simfonia a V-a de Mendelssohn Bart
holdy.

• La tragerea Loto Central din ziua de 
18 ianuarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

22, 51, 54, 33, 87, 23, 15, 43, 16, 52.
Premiul special A : 51, 16, 23 i Premiul 

special 
C : 87,

Eond

personalitatea lui K. S. Stanis-

seară, Filarmonica de stat din 
a prezentat, tn sala Teatrului de 
localitate, un concert simfonic 
solist a fost violonistul Ștefan

B : 15, 52, 33 i Premiul specia) 
54, 22.
da premii : 723 905 lei.
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TELEGRAME EXTERNE
Raporiul C.C. al P.O. din Belgia 

privind pregătirile pentru 
al XiV-lea CongresBRUXELLES 18 (Agerpres). — TASS : Ziarul „Drapeau Rouge“ a publicat la 17 Ianuarie un raport cu privire la activitatea C.C. al P.C. din Belgia în legătură cu pregătirile în vederea celui d'e-al XIV-lea Congres al P.C. din Belgia.în raport se arată că în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al P.C. din Belgia, Comitetul Central a depus eforturi pentru organizarea luptei pentru slăbirea încordării internaționale și triumful ideilor coexistenței pașnice.în raport se subliniază roîul uriaș al Uniunii Sovietice în lupta pentru pace și forța de atracție a politicii sale externe de pace. Drept rezultat al promovării acestei politici, se spune în raport, teritoriul Republicii Cuba nu a fost invadat și lumea a fost salvată de un război termonuclear.C.C. al P.C. din Belgia relevă că în perioada care s-a scurs de la Congresul al XIII-lea în țară au crescut considerabil forțele păcii carele pronunță tot mai categoric împotriva politicii cursei înarmărilor și războiului rece. C.C. al P.C. din Belgia trasează noile măsuri concret îndreptate spre extinderea și intensificarea luptei pentru pace, împotriva ațîțătorilor la un nou război mondial.în raport se acordă o deosebită a- tenție problemelor luptei oamenilor muncii pentru drepturile lor, împotriva puterii monopolurilor.

LOME 18 (Agerpres). — Postul de radio Lome a transmis în seara zilei de 17 ianuarie un mesaj al șefului guvernului togolez, N. Grunitzky.După ce a evocat momentele dificile prin care trece în prezent statul Togo, N. Grunitzky à subliniat că „sarcina principală este pregătirea alegerilor libere care trebuie să aibă loc Ia o dată cît mai apropiată, întrucît un guvern fără sprijinul poporului este sortit pieirii“.Referindu-se la relațiile cu statele vecine, N. Grunitzky a arătat că guvernul său va dezvolta și mai mult relațiile cu Dahomeyul. în ceea ce privește Republica Ghana, el a făcut cunoscut că va organiza întrevederi cu președintele Nkrumah pentru normalizarea relațiilor economice și de frontieră între cele două state.
Incheierea tratativelor 

italo-americaneWASHINGTON 18 (Agerpres). — După cum anunță agenția Associated Press, la 17 ianuarie Casa Albă a dat publicității comunicatul comun cu privire la încheierea tratativelor de două zile dintre președintele S.U.A., Kennedy, și primul ministru al Italiei, Fanfani. Din textul comunicatului reiese limpede linia orientării politice a celor două guverne, în ciuda declarațiilor convenționale cu privire la „interesul“ pentru „consolidarea păcii în lume", accentul comunicatului este pus pe problemele militare ale celor două țări, în special pe participarea lor militară Ja pactul N.A.T.O. „Președintele și primul ministru, se spune în comunicat, au căzut de acord asupra necesității modernizării atît a armelor și forțelor nucleare, cît și a celor convenționale cu care țările lor contribuie la alianță (este vorba de a- lianța din cadrul N.A.T.O. — n.r.)“.

Lucrările celui de-al VI-lea Congres al P.S. U.G.
.         -, I             --r—r.—  ——

Cuvîntarea tovarășului Chivu StoicaDragi tovarăși,Permiteți-mi să vă transmit dumneavoastră, delegați la cel de-al VI-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania și, prin dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană. un fierbinte salut frățesc din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a întregului nostru partid, a poporului romîn — și să urez deplin succes lucrărilor congresului !Analizînd activitatea desfășurată pînă acum și sarcinile de perspectivă ce stau în fața oamenilor muncii, ; dezbătind Programul partidului al 
I cărui obiectiv fundamental este construcția desfășurată a socialismului— raportul prezentat, precum și cu- vîntările delegaților înfățișează imaginea viitorului luminos spre care se îndreaptă patria dumneavoastră, umăr la umăr cu celelalte țări socialiste frățești.Hărnicia, tenacitatea și iscusința înzestratului popor’ german găsesc astăzi, în condițiile Republicii Democrate Germane, cel mai fertil teren pentru a se manifesta din plin și a rodi în folosul celor ce muncesc.Partidul nostru, poporul romîn se bucură din toată inima de marile realizări ale Republicii Democrate Germane în dezvoltarea economiei socialiste, de avîntul științei și culturii, de ridicarea continuă a nivelului de trai — obținute ca rezultat al eforturilor tuturor oamenilor muncii, călăuziți de conducătorul lor încercat — Partidul Socialist Unit din Germania și Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht.Primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei constituie încununarea luptei grele, pline de jertfe, dusă de cei mai buni fii ai poporului german în frunte cu comuniștii împotriva urînduirii marilor capitaliști și latifundiari, împotriva hitlerismului, pentru o Germanie democratică, iubitoare de pace. Republica Democrată Germană este reazemul de nădejde al întregului popor german în aspirațiile sale spre libertate și democrație, unitate națională și progres social. Politica sa externă face să crească necontenit prestigiul său pe pian internațional, ca factor de seamă al păcii în Europa și în întreaga lume.Dragi tovarăși,Poporul nostru își consacră eforturile sale creatoare înfăptuirii programului de deșăvîrșire a construcției socialismului adoptat de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, program a cărui temelie o constituie dezvoltarea proporțională a întregii economii, creșterea în ritm susținut a industriei socialiste, valorificarea complexă a resurselor naturale ale țării în vederea dezvoltării continue a bazei tehnico-materiale a socialismului.In industrie, prevederile planului șesenal se realizează și se depășesc an de an. Nivelul producției industriale era la sfîrșitul anului 1962, cel de-al treilea an al planului șesenal, cu 55 la sută mai mare în comparație cu 1959, creșterea medie anuală fiind de 15,7 la sută, față de 13 la sută cît era prevăzut în plan.In ce prJvește agricultura, în perioada procesului de colectivizare, producția agricolă vegetală și animală a crescut continuu, ceea ce a permis satisfacerea nevoilor de a- provizionare a populației cu produse alimentare, a industriei cu materii

prime agricole, creîndu-se totodată disponibilități pentru export. Acum, odată cu terminarea colectivizării, care a marcat victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, s-au deschis perspective pentru un avînt tot mai rapid al agriculturii, pentru dezvoltarea impetuoasă a tuturor ramurilor ei și realizarea unui belșug de produse agroalimentare Principalele sarcini pe care ni le punem în prezent în acest domeniu sînt mecanizarea și chimizarea pe scară tot mai largă -a agriculturii, asigurarea acesteia cu cadrele necesare, întărirea economico-organi- zatorică a gospodăriilor agricole colective, îmbunătățirea continuă a conducerii agriculturii.Se alocă fonduri însemnate pentru construcții de locuințe și alte cerințe social-culturale ale oamenilor muncii ; știința, cultura și în- vățămîntuJ cunosc o dezvoltare mereu ascendentă : crește an de an nivelul de trai material și cultural al maselor.Rezultatele remarcabile obținute de țara noastră, ca și de celelalte țări socialiste, șînt strîns legate de colaborarea cu Uniunea Sovietică și de sprijinul ei frățesc, de colaborarea și întrajutorarea tovărășească dintre ele. Adîncirea și perfecționarea acestor relații de colaborare, coordonarea planurilor economice, cooperarea și specializarea în producție pe baza principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii, potrivit hotărîrilor recentei Consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R., constituie un factor de seamă al dezvoltării în ritm accelerat a fiecărei țări socialiste în parte și a sistemului mondial socialist în ansamblu, contribuie la apropierea nivelurilor lor de dezvoltare economică, la victoria socialismului în întrecerea economică pașnică cu capitalismul.între Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească în toate domeniile. Schimbul de delegații de partid și guvernamentale dintre țările noastre a constituit o contribuție însemnată la dezvoltarea a- cestor- relații, prilejuind o nouă și puternică manifestare a prieteniei romîno-germane, unității de vederi fundamentale aleniste și muncitorești mondiale și ala luptei pentru pace.Tovarăși,Republica Populară Romînă ?î Republica Democrată Germană, alături de Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, nu-și precupețesc eforturile pentru triumful jio- bilei cauze a salvgardării păcii, pentru micșorarea încordării internaționale și coexistența pașnică între toate statele fără deosebire de sistem social.Aceste țeluri călăuzesc țările noastre și celelalte forțe ale păcii. în lupta pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale — calea sigură pentru statornicirea unei păci trainice — pentru încetarea experiențelor cu arme atomice și interzicerea răspîndirii acestor arme, pentru lichidarea bazelor militare de De teritorii străine.în același timp, manifestînd vigilența cuvenită față de acțiunile cercurilor agresive imperialiste, care continuă goana înarmărilor și creează focare de încordare și conflicte în lume, țările lagărului socialist iau toate măsurile necesare în vederea asigurării securității lor.Ideea necesității imperioase de ■ se obține o destindere în relațiile internaționale și a preveni înfruntarea pe calea armelor a statelor cu orîn- duiri diferite a pătruns în cele mai largi pături și categorii sociale din toate țările lumii. Chiar și uneia cercuri maiminante din țările capitaliste își dau seama de consecințele catastrofale ale unui război termonuclear.Un mare pericol pentru asigurarea păcii în Europa și în lumea întreagă îl prezintă politica cercurilor militariste și revanșarde din Germania occidentală, care își intensifică activitatea agresivă, încearcă să obțină sub oblăduirea N.A.T.O. arme atomice, împing la ascuțirea încordării internaționale. Aceasta demonstrează o dată mai mult însemnătatea politicii de coexistență pașnică promovată de Republica Democrată Germană, a eforturilor ei în vederea creării condițiilor pentru reunifica- rea pașnică a Germaniei.Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace german, reglementarea pe această bază a situației Berlinului occidental și transformarea acestuia într.un oraș liber, demilitarizat, este una din pro. blemele centrale ale luptei pentru asigurarea păcii în Europa și în lumea întreagă.Tara noastră sprijină pe deplin inițiativele U.R.S.S. șl Republicii Democrate Germane care deschid calea unei rezolvări constructive a problemelor litigioase privind Germania. Premise favorabile pentru a se realiza progrese în această direcție se creează prin recentele propuneri sovietice, potrivit cărora trupele aflate în Berlinul occidental să nu reprezinte țările N.A.T.O., steagul N.A.T.O. să fie înlocuit cu steagul Organizației Națiunilor Unite, iar Organizația Națiunilor Unite să.și asume angajamente și funcții internaționale în această parte a orașului.

o reafirmare a în problemele mișcării comu-

Alegerile do deputați In sfaturile populare comunale și orășenești de subordonare raională

lumii s-a găsit în primejdii, ca ur_ ale din Statele

3 SCURT 
disî toaiâ ÿara.

CURSURI PENTRU PREGĂTI
REA BRIGADIERILOR DIN G.A.C. 
— Recent a terminat cursurile de 
șase zile, organizate la Casa agrono
mului din Constanța, a doua serie de 
brigadieri de cîmp din gospodăriile 
colective din Dobrogea. Cursurile de 
scurtă durată organizate aici au fost 
urmate pînă acum de 541 de briga
dieri, îndrumători contabili, îngri
jitori de animale din gospodăriile co
lective. Planul de activitate al Casei 
agronomului din Constanța prevede 
pregătirea în iarna aceasta a încă 
1 900 de președinți, brigadieri și alte 
cadre de conducere din gospodăriile 
colective.

CINEMATOGRAFE, CLUBURI, BI
BLIOTECI. Azi, în regiunea Hune
doara funcționează 218 cinemato
grafe și trei teatre — la Deva, Pelro- 
șeni și Alba lulia. în același timp, 
numărul caselor raionale de cultură 
și al căminelor culturale a crescut 
de la 227, cite erau In 1948, Ia 592. 
La Cugir, Hunedoara, Valea Jiului 
s-au ridicat în ultimii ani cluburi 
muncitorești. Numărul bibliotecilor 
sindicale și sătești este astăzi de 547. 
(De la Nicu Sbuchea, funcționar).REALIZĂRI SOCIAL-CULTURALE. — Ca în oricare raion din regiunea Argeș și în raionul Horezu înnoirile pe tărîm social-cultural pretutindeni prezente. Iată dintre ele.Recent, în comuna Petrari înființată o nouă bibliotecă, ceasta numărul bibliotecilor existente astăzi în raion se ridică Ia circa 100, ceea ce înseamnă de aproape 3 ori mai mult decît în 1948. Față de același an, numărul medicilor și caselor de naștere este de peste 4 ori mai mare, al paturilor de spital de peste 3,5 ori.

sînt cîtevaa fostCu a-

In întreaga țară continuă să se desfășoare adunări ale oamenilor 
muncii din comunele și orașele de subordonare raională, în care se 
fac propuneri de candidați ai F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie.

La adunarea 
care a avut 
loc în circum

scripția electorală orășenească 
nr. 12 din Bistrița a fost propus 
drept candidat al F.D.P. medicul 
Ionel Stoner, prețuit de cetățeni 
pentru activitatea desfășurată 
atît pe tărîm sanitar cît șl în 
viața obștească a orașului. Adu
nări pentru propuneri de candi
dați ai F.D.P. au mal avut loc fn 
orașele de subordonare raională 
Ocna Mureș, Gherla șl în nume
roase comune ale regiunii.

~1 In clrcum- 
. scripțla electo- 
- rală comunală

nr. 4 din Țibucani/ raionul Tg. 
Neamț, a fost propus candidat al
F. D.P. Gheorghe Maltei, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comună. Vorbitorii au subli
niat aportul pe care candidatul 
propus l-a adus fn întărirea
G. A.C., care
pe regiune. Numeroși alți oameni 
al muncii au fost propuși candi
dați ai F.D.P. cu prilejul adunărl-

Clu|

Bacău

a devenit fruntașă

lor care au avut loc vineri în nu
meroase comune ale regiunii 
Bacău.

In adunarea 
alegătorilor din 
circumscripția 

electorală nr. 5 din comuna Ro
șiile, raionul Oltețu, in care co
lectivistul Petre Străchlnescu a 
fost propus candidat al F.D.P. 
pentru sfatul popular comunal, 
s-a subliniat că acesta a avut o 
contribuție de seamă, alături de 
ceilalți cetățeni, în realizarea 
unor construcții de interes ob
ștesc : noul dispensar medical, 
căminul cultural, cinematograful, 
repararea și pietruirea șoselei, 
renovarea localului școlii. Frun
tași in muncă și în activitatea 
obștească au fost propuși și în 
numeroase alte adunări consa
crate apropiatelor alegeri, car# 
au avut loc în regiune.

Minerii și cei
lalți oameni al 
muncii din Baia

Sprie, ca buni gospodari, și-au 
adus din plin aportul la transfor
marea localității lor într-o așe
zare modernă, cu numeroase

Oltenia

Maramureș

Pentru deservirea populației
Pe Valea Prahovei, ale cărei pi

torești localități sînt vizitato de mii 
de oameni ai . muncii, cooperația 
meșteșugărească a organizat de cu- 
rînd noi prestări către populație. 
Astfel, unități speciale din Sinaia și 
Bușteni închiriază amatorilor spor
turilor do iarnă săniuțe, schiuri și 
echipament.

Au mai luat ființă, în principalele 
localități ale țării, un mare număr 
de centre care efectuează curățatul 
și călcatul rapid al îmbrăcămintei, 
recondiționarea mobilei, întreținerea 
și repararea aparatelor electroteh-

nice. Au fost organizate, de aseme
nea, echipe mobile pentru depana
rea autovehiculelor și repararea te
levizoarelor, precum și grupuri de 
meșteșugari pe profesii — cizmari, 
croitori, tîmplari, mecanici etc. — 
care vizitează periodic satele, efec- 
tuind pe loc lucrări cerute de popu
lație.

In următoarele luni sînt prevăzute 
a fi aplicate noi forme de prestații. 
Astfel, pe toate șoselele de mare 
trafic și de interes turistic vor fi a- 
menajate statii speciale de gresat. 
spălat și revizie a autovehiculelor.

(Agerpres) I

construcțll de larg interes cetă
țenesc. Printre harnicii celățenl 
din Baia Sprie se află și minerul 
Bucb Ștefan. Fruntaș în producție 
și în activitatea obștească, el 
și-a cfștigat prețuirea cetățenilor 
care l-au propus, în cadrul adu
nării din circumscripția electo
rală orășenească nr. 7, drept 
candidat al F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru sfatul popular 
orășenesc. Colectivistul Gheorghe 
Potcoavă, activistul de partid 
Aurel Svetan și alți oameni ai 
muncii au fost propuși candidați 
al F.D.P. în adunările care au 
avut loc în regiune.

Pentru a șap
tea oară con
secutiv a fost

propus candidat al F.D.P. în ale
gerile pentru sfaturile popular# 
președintele G.A.C. „16 Februa
rie" din comuna Jariștea, Con
stantin Cazacu. In adunarea care 
a avut loc, numeroși colectiviști 
au subliniat că președintele și-a 
cîștigat prețuirea lor contribuind 
la dezvoltarea avutului obștesc. 
Astăzi, fondul de bază al G.A.C. 
este de peste 7 milioane lei, iar 
colectiviștii au primit în toamna 
anului 1962 cite 45 lei de fiecare 
zl-muncă.

Galați

Prime de vechime 
în subteran

CRAIOVA (red. ziarului „înainle"). — 
Minerii din sectoarele de exploatare Ro- 
vinari-carieră, Schela și Baia de Fier ob
țin succese însemnate în cadrul întrecerii 
socialiste. Ca răsplată a muncii lor înde
lungate în subteran numeroși mineri din 
aceste sectoare au primit recent prime de 
vechime în valoare de 622 225 lei. Prin
tre cei care au primit prime sînt minerii 
Ion Dungă, Toma Buligă, Nicolae N. 
Beuran, Eremia lacob, Petre Bogdan.

lucide ale claselor do-

muncitorească, cît și împotriva dogmatismului și sectarismului care pot și ele deveni pericolul principal în viața partidelor comuniste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Faptele au scos în evidență cu deosebită claritate, mai ales în perioada de după Consfătuirea din I960, primejdia pe care o reprezintă dogmatismul și sectarismul și în special pozițiile dogmaticilor în problemele luptei pentru pace, pentru preîntîmpinarea războiului mondial, pentru coexistență pașnică, forțele maselor victoriei ; între

Recent, fața unei mare a cercurilor Unite ale potriva suveranității (Jenței Cubei ; nu s.a găsit atît de aproape de un război termonuclear, cu toate urmările lui catastrofale. Tn aceste momente grave pentru destinele păcii, acțiunile hotărîte ale Uniunii Sovietice, ale celorlalte țări socialiste, lupta poporului cuban și solidaritatea manifestată față de el de toate țările și popoarele iubitoare de pace au dus la înlăturarea crizei acute din Marea Caraibilor în interesul păcii, fiind totodată apărate independența Cubei socialiste și cuceririle ei revoluționare.Viața a demonstrat din nou că a. pararea păcii cere tuturor guvernelor și conducătorilor de state să dea dovadă de chibzuință, răbdare și perseverență în scopul rezolvării problemelor internaționale litigioase pe singura cale rațională — aceea 
a tratativelor.Țara noastră a sprijinit pe deplin acțiunile inițiate în acest scop de guvernul Uniunii Sovietice, pătrunse de spiritul unei înalte răspunderi față de destinele popoarelor.Cerința popoarelor iubitoare de pace este ca Statele Unite să-și îndeplinească angajamentul luat de a respecta independența și suveranitatea Republicii Cuba, libertatea poporului cuban. Ne exprimăm deplina solidaritate cu eroicul popor cuban și sprijinim întrutotul cererile juste cuprinse în formulate luționare.O forță uriașă a progresului . păcii în lumea contemporană o reprezintă popoarele care se ridică împotriva imperialismului, pentru scuturarea jugului colonial. Aceste popoare au primit și primesc sprijinul permanent și multilateral al Uniunii Sovietice, al celorlalte țări socialiste, în lupta lor pentru eliberarea națională și lichidarea rușinosului sistem colonialist sub orice formă, pentru apărarea și consolidarea independenței lor politice și economice.Tovarăși,întreaga evoluție mondială confirmă pe deplin justețea caracterizării făcute de Consfătuirea de Ia Moscova din 1960 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești epocii contemporane, a aprecierii privind schimbarea raportului de forțe pe scară internațională în favoarea păcii și socialismului, a tezelor de uriașă însemnătate cu privire la posibilitatea de a preîntîmpina izbucnirea unul nou război mondial, de a exclude războiul din viața societății,Așa cum se subliniază în Declarația Consfătuirii, partidele comuniste consideră drept misiunea lor istorică nu numai înlăturarea exploatării și mizeriei pe scară mondială, dar și izbăvirea omenirii, încă în epoca actuală, de primejdia unui război mondial.Tezele Consfătuirii din 1960. întemeiate pe o analiză științifică profundă, călăuzesc partidele comuniste și muncitorești în lupta lor pentru apărarea păcii, pentru coexistența pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite. Coexistența pașnică corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor, creează condiții favorabile desfășurării luptei de clasă în țările capitaliste, mișcării de eliberare națională, mișcărilor democratice, revoluțiilor socialiste. Lupta partidelor comuniste pentru coexistența pașnică și preîntîmpinarea războiului exercită asupra ma- deplinirea hotărîrilor pe care le veți selor largi populare din toate țările o uriașă forță de atracție, întărește autoritatea și rîndurile mișcării comuniste mondiale, contribuie la unirea tot mai strînsă a forțelor păcii, care acționează pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive.Forța țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești stă în unitatea lor indisolubilă. Datoria sfîntă a tuturor partidelor comuniste este de a milita neobosit pentru aplicarea cu fidelitate a liniei elaborate în comun, de a întări coeziunea rîndurilor lor, de a lupta cu consecvență împotriva oricăror denaturări ale marxism-leninismu- lui.Declarația Consfătuirii de la Moscova din 1960 subliniază necesitatea luptei împotriva revizionismului, ca pericol principal în mișcarea

paceagraveacțiunilor agresive imperialisteAmericii îndreptate îm_ și indepen- niciodată omenirea

cunoscutele cinci puncte de guvernul Cubei revo-și

neîncrederea în populare, în posibilitatea socialismului fără războaie state, fără război mondial pe care o sădește dogmatismul.Declarația de la Moscova din 1960 subliniază că toate partidele comuniste își elaborează politica pornind de la condițiile concrete ale țărilor lor, călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă, sînt independente și egale în drepturi. Fiecare partid comunist are datoria de a respecta cu strictețe acest înalt principiu și în același timp de a se călăuzi neabătut după aprecierile și concluziile elaborate în comun de partidele frățești în consfătuirile lor, de a nu admite acțiuni care ar putea submina unitatea mișcării comuniste mondiale.Iată de ce partidul nostru, ca și alte partide comuniste și muncitorești, a luat atitudine hotărîtă față de atacurile conducătorilor Partidului Muncii din Albania, îndreptate împotriva tezelor și concluziilor fundamentale elaborate de partidele marxist-leniniste la consfătuirile lor, împotriva partidelor frățești și ale conducătorilor acestora. Noi considerăm că aprobarea sau sprijinirea acestor atacuri nu pot decît să dăuneze intereselor mișcării comuniste și muncitorești, cauzei socialismului și păcii.între partidele comuniste se pot iyi divergențe ; dar, așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de la Moscova din 1960, ele pot și trebuie să fie soluționate, folosind metoda dezbaterii colective, principiale a problemelor în litigiu, cu grijă pentru întărirea continuă a coeziunii și unității mișcării comuniste, în spiritul fidelității față de linia ei comună și față de principiile internaționalismului proletar. Din păcate pozițiile care și-au găsit expresia în cuvîntarea rostită aci de delegatul Partidului Comunist Chinez nu servesc cauza înlăturării divergențelor între partidele frățești și întăririi coeziunii lor.Sprijinim întrutotul chemarea, făcută la acest congres de tovarășul N. S. Hrușciov, în numele C.C. al P.C.U.S., ca toate partidele marxist- leniniste să nu-și cruțe eforturile pentru a întări unitatea mișcării comuniste și a lagărului socialist, cît și propunerea sa ca să înceteze polemica între partidele comuniste și criticarea altor partide în sinul propriului partid, în interesul consolidării continue a coeziunii partidelor comuniste.Fiecare partid comunist poartă o răspundere istorică pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești nu numai în țara sa. ci și în întreaga lume. Conștient de această răspundere, Partidul Muncitoresc Ro- mîn promovează cu perseverentă politica de întărire continuă a unității lagărului socialist și a coeziunii mișcării comuniste mondiale, pe temelia de nezdruncinat a marxism- leninismului.Dragi tovarăși,Ne exprimăm convingerea că !n_adopta la acest congres va constitui un nou și important pas înainte pe calea înfloririi continue a Republicii Democrate Germane. în interesul întregului popor german.Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, succes deplin în lupta pentru realizarea obiectivelor însufleți- toare pe care vi le propuneți, pentru triumful cauzei socialismului și păcii !Trăiască Partidul Socialist Unit din Germania— încercat conducător al oamenilor muncii din Republica Democrată Germană !Trăiască prietenia de nezdruncinat între Republica Populară Romină și Republica Democrată Germană !Trăiască unitatea și coeziunea marelui lagăr socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale !Trăiască pacea în lumea întreagă !
★ ★BERLIN 18 Corespondentul Ager- pres transmite : La Berlin au continuat vineri lucrările Congresului al VI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania. Delegații care participă la congres au luat cuvîntul pe marginea raportului și programului partidului.Printre alții au luat cuvîntul în cursul ședințelor de vineri ale congresului Kurt Hager, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Heinz Hoffmann, membru al C.C. al P.S.U.G., ministrul apărării al R. D. Germane, Otto Winzer, membru al C.C. al P.S.U.G., prim- Iocțiitor al ministrului afacerilor externe al R. D. Germane, Hermann Matern, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Herbert Warnke, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Uniunii Sindicatelor Libere Germane.In ședința de după-amiază tovarășul Waller Ulbricht, prim-secretar al

C.C. al P.S.U.G., a rostit cuvîntul de închidere la discuțiile pe marginea documentelor prezentate Congresului la primul punct de pe ordinea de zi.Congresul a aprobat raportul de activitate al Comitetului Central, raportul Comisiei Centrale de Revizie și expunerea prezentată de tovarășul Walter Ulbricht. Au fost de asemenea aprobate rapoartele comisiilor, în cursul zilei de vineri la Congres au rostit cuvîntări U Siu-țjuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, Luigi Longo, secretar genera] adjunct al P.C. Italian, Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Sandor Gaspar, membru ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.Intîmpinat cu vii aplauze d’e către delegați, tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic a] C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., a rostit cuvîntarea de salut. Cuvîn- tarea a fost îndelung aplaudată.Lucrările Congresului continuă,
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întreruperea tratativelor 
de la Bruxelles

Vizita ministrului Comerțului Exterior 
al R, P* Române in R* A. LLBRUXELLES 18 (Agerpres). — După două ședințe dramatice în cursul cărora reprezentanții Pieței comune „s.au găsit scindați în raport de 5 la 1“ (Associated Press), sesiunea de Ia Bruxelles a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor Pieței comune s-a întrerupt pînă la 28 ianuarie.Cele două ședințe au fost consacrate exclusiv încercărilor de a-1 convinge pe ministrul afacerilor externe al Franței. Couve de Murville. să renunțe la cererea sa fermă de a se pune capăt tratativelor referitoare la aderarea Angliei la Piața comună. Ministrul afacerilor externe al Franței avea, însă potrivit relatărilor .agențiilor de presă, instrucțiuni precise în această privință Agenția U.P.I. arată că președintele de Gaulle, „după ce a trîntit în mod public ușa în fața Angliei, !-a instruit pe Couve de Murville să a- dopte o poziție care să torpileze tratativele de la Bruxelles“, Cu toate că la sfîrșitul ședinței de dimineață agenția France Presse anunța că „opoziția celor cinci parteneri ai Franței față de propunerea franceză de a se pune capăt negocierilor este ireductibilă“, în ședința de după a-

Miting consacrat memoriei lui Lumumba 
la Leopoldville

LEOPOLDVILLE 18 (Age-pres). La 17 
ianuarie, la Leopoldville a avut loc un 
mare miting consacrat memoriei erou- 
lu: nafionai al Congoului, Patrice Lu
mumba, omorît mișelește acum doi ani 
de mercenarii colonialiștilor străini.

La mitingul care a avut loc în fa(a 
clădirii Biroului partidului Mișcarea na
țională congoleză, al cărui initiator a 
fost Lumumba, a luat cuvîntul actualul 
președinte al partidului, Christoph Gbe- 
nye. E' a subliniat că Lumumba și-a 
dat viafa luptei pentru unitatea și inde
pendenta Congoului.

Au mai luat cuvînfui reprezentanți ai 
altor partide și organizații politice care 
au rămas credincioase cauzei pentru 
care a luptat și a murit Lumumba. Ei au 
chemat guvernul republicii să eternizeze 
memoria gloriosului fiu al poporului 
congolez.

Cuvîntările vorbitorilor au fost sub
liniate în repetate rînduri de excla
mațiile asistente' : „Trăiască unitatea și 
independenta!", „înainte pe drumul lui 
Lumumba!", „Libertate lui Gizengal", 
„Jos imperialiștii și lacheii lori".

Participantilor la miting li s-au difu

Un sondaj semnificativ
WASHINGTON 18 (A-

gerpres). — Institutul ame
rican pentru sondarea opi
niei publice, Gallup, a e- 
fecluat în Statele Unite și 
Anglia o anchetă în rîndul 
populației asupra posibili
tății realizării coexistentei 
pașnice între Uniunea So

vietică și țările occidenta
le. La întrebarea: „Consi
derați posibilă realizarea 
reglementării pașnice a di
vergențelor dintre Uniu
nea Sovietică și Occident" 
au răspuns pozitiv 63 la 
sută din americanii între

substratul DivmmoR din n. a. t. o.
Capitalele occidentale cunosc în 

aceste zile de început ale lui 1963 
o anumită „agitație nucleară". După 
sesiunea din decembrie a Con
siliului N.A.T.O., au avut loc o 
serie de întrevederi care s-au 
succedat cu repeziciune : Macmil
lan — de Gaulle, Macmillan — 
Kennedy, vizita ministrului de exter
ne vest-german Schröder la Londra, 
plecarea ministrului de război en
glez, Profumo, în S.U.A., ședința de la 
Paris a blocului nord-atlantic la care 
a fost expediat din Washington cu 
avionul George Ball, subsecretar al 
Departamentului de Stat, vizita lui 
Fanfani, primul ministru al Italiei 
în S.U.A. Pentru consumul public, 
după fiecare întrevedere și ședință 
se vorbește în presă de așa-zisa 
„noua strategie nucleară a N.A.T.O.“ 
și ahe asemenea formule.

Despre ce este vorba ?
în esență, la întîlnirea recentă 

care a avut loc la Nassau între pre
ședintele S.U.A. și primul ministru al 
Angliei s-a hotărît ca Anglia să re
nunțe la „forța nucleară independen
tă“ și să cumpere rachete „Polaris" 
din S.U.A., punîndu-se prin aceasta 
bazele „forțelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O.". în acest scop, S.U.A. au 
făcut ulterior Franței propunerea de 
a cumpăra de asemenea rachete 
„Polaris“ din S.U.A. în aceleași con
diții ca și Anglia. Formulele men
ționate suscită vii critici din par
tea opiniei publice, care le con
sideră ca un pas spre răspîndirea 
armei nucleare, într-un moment cînd 
devine tot mai imperioasă necesita
tea interzicerii armelor nucleare, în
făptuirii dezarmării qenerale și to
tale. Frămîntarea nucleară din Occi
dent reflectă divergențele, jocul con
tradicțiilor dintre cererile unor puteri 
vest-europene de a căpăta „mînă 
mai liberă" în domeniul înarmărilor 
atomice, și tendința S.U.A. de a păs
tra 6Ub controlul lor armamentul nu
clear, ca un principal atu politic în 
relațiile lor cu partenerii atlantici.

în ultimii ani, odată cu accentua
rea schimbării raportului de forțe pe 
plan mondial în favoarea forțelor 
păcii și socialismului și în defavoa
rea forțelor reacțiunii și războiului, 
a devenit evident că și relațiile din 

miază delegația franceză a obținut cîștig de cauză.Sesiunea s-a întrerupt fără a se fi dat publicității vreun comunicat. S-a renunțat la crearea unei comisii speciale care să facă bilanțul tratativelor din ultimele 15 luni, deoarece Franța declarase că experții ei nu vor participa la lucrările unei a- semenea comisii. Șeful dele.gației britanice Heath va fi informat în mod oficial că delegația franceză a propus suspendarea tratativelor. La 28 ianuarie reprezentanții celor șase țări membre ale Pieței comune se vor întîlni din nou la Bruxelles „pentru a continua discutarea cererii Franței de a se suspenda tratativele Piața comună — Marea Bri- tanie“ (France Presse).în ciuda faptului că delegatul Belgiei. Spaak, declarase că nu se va accepta „dictatul” francez, miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale Pieței comune s-au temut că dacă nu se va ține seama de punctul ei de vedere, Franța va putea provoca scindarea acestui organism economic.Din relatările agențiilor occidentale reiese că sesiunea de la Bruxelles s-a întrerupt într-o atmosferă de nemulțumire generală.

zat manifeste pe care scria: „Lumumba 
este steagul luptei noastre pentru ade
vărata independentă, libertatea și fe
ricirea poporului congolez".

★ELISABETHVILLE 18 (Agerpres). — După cum a anunțat un reprezentant oficial al forțelor O.N.U. în Congo, la 17 ianuarie, reprezentanții O.N.U. au ajuns Ia „înțelegerea deplină“ cu Chombe ca trupele O.N.U. să ocupe Kolwezi, important centru minier și cel din urmă punct de sprijin al jandarmeriei katangheze și al mercenarilorDupă cum a declarat corespondentului agenției TASS deputatul în parlamentul congolez Massena, în timp ce guvernul central depune e- forturi pentru a șterge din amintirea poporului numele lui Lumumba, unul dintre principalii călăi ai a- cestuia, Chombe, care a adus atîta suferință poporului congolez, nu numai că se plimbă în .libertate, dar atît guvernul central cît și forțele O.N.U. îi garantează această libertate și îi fac însemnate concesii.
bați și 57 la sută din en
glezi.

La această întrebare au 
răspuns negativ în S.U.A. 
31 la sută din cei întrebați, 
în Anglia 21 la sută.

Nu și-au spus părerea în 
S.U.A. 6 la sută, în Anglia 
22 la sută.

interiorul lagărului imperialist încep 
să se schimbe în mod sensibil și că 
puterile vest-europene, în special 
Franța și Germania occidentală, nu 
mai sînt dispuse să accepte menți
nerea față de Statele Unite a relații
lor care se stabiliseră la începutul 
organizării blocului nord-atlantic, 
cînd industria și finanțele țărilor 
vest-europene erau extrem de slabe. 
Este de ajuns să arătăm că dacă în 
1947 S.U.A. dețineau 32,5 la sută din 
exportul total al pieței capitaliste, iar 
țările vest-europene 28,5 la sută, în 
1960 exportul american pe această 
piață s-a redus la 18 la sută, iar 
exportul țărilor vest-europene a cres
cut la 45,5 la sută — de două ori și 
jumătate mai mare decît al S. U. A. 
Aceeași tendință s-a impus și în do
meniul producției industriale — din 
1947 pînă în 1960 partea S.U.A. în 
producția generală a lumii capita
liste a scăzut de la 58 la sută la 45 
la sută, în timp ce partea Europei 
occidentale a crescut considerabil. 
Ziaristul american Joseph Alsop 
scria în această privință : „Președin
tele Kennedy a avut nenorocul de 
a prelua puterea la sfîrșitul erei mo
nopolului american — monopolul 
puterii nucleare, monopolul virtual 
al puterii industriale și financiare — 
care au rezultat în monopolul con
ducerii occidentale”.

Schimbările intervenite în ponde
rea economică dinăuntrul lagărului 
capitalist sînt folosite de cei mai 
zeloși reprezentanți ai militaris
mului din unele țări vest-euro
pene, în primul rînd din Franța Și 
R.F.G. pentru a pretinde un rol mult 
mai important decît pînă acum în 
cadrul alianței atlantice.

în dorința de a-și menține poziția 
dominantă și rolul conducător în ca
drul N.A.T.O., Washingtonul susține 
tot mai fățiș doctrina „indivizibilită
ții forței nucleare" a Occidentului.

Astfel, în repetate rînduri, ministrul 
de război McNamara, subliniind că 
„forța nucleară a Occidentului tre
buie să fie indivizibilă", a arătat că 
„capacități nucleare limitate, ope- 
rînd independent, sînt primejdioase, 
scumpe, condamnate la perimare și
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CAIRO 18 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei sale în Republica Arabă Unită, Gogu Rădulescu, ministrul Comerțului Exterior al R.P. Romîne, a fost primit la 17 ianuarie de Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U. Cu acest prilej s-au discutat probleme privind colaborarea economică dintre cele două țări.Președintele Nasser a transmis un
Manifestări la Moscova consacrate 
centenarului lui K. S. Stanislavski

MOSCOVA. Corespondență de la 
Al. Stark :

Joi a avut loc la Societatea teatra
lă rusă o întîlnire a oamenilor de 
teatru din Moscova și din capitalele 
republicilor unionale, care au parti
cipat la manifestările consacrate 
centenarului lui K. S. Stanislavski.

Artiștii poporului din U.R.S.S. 
Ala Tarasova. Mihail Kedrov, regi
zorul P. Markov și alți elevi și par
teneri de seamă ai lui Stanislavski 
au vorbit despre rolul pe care-l joa
că învățătura marelui regizor, actor 
și pedagog in dezvoltarea teatrului 
sovietic contemporan.

Sică Alexandrescu, prim-regizor al 
Teatrului Național „I. L. Caragiale“

Cuvîntarea lui Fidel Castro 
la Congresul femeilor din AmericaHAVANA (Agerpres). — La 16 ianuarie, primul ministru al Cubei, Fidel Castro, a rostit o amplă cu- vîntare la ședința de închidere a Congresului femeilor din America.Subliniind marele rol al femeilor în revoluția și în construcția vieții noi din Cuba, Castro a arătat că revoluția cubană a pus capăt discriminării capitaliste față de femei, ele participă activ la viața socială a țării, bucurîndu-se de aceleași drepturi cu bărbații.Rapoartele și cuvîntările delegatelor la congres, a declarat F. Castro, au cuprins numeroase fapte și cifre care ilustrează situația îngrozitoare a femeilor și copiilor, a oamenilor muncii în general din țările continentului american, procentul uriaș al mortalității infantile, nivelul extrem de scăzut al asistenței medicale, foametea și condițiile grele de trai din aceste țări. Aceste probleme care se ridică acum pentru celelalte țări ale continentului american, în Cuba nu mai există, a declarat vorbitorul, menționînd, printre altele, că după revoluție numărul paturilor de spital din tară a crescut de trei ori, iar mijloacele alocate de stat pentru nevoile ocrotirii sănătății au crescut de cinci ori.Sarcina noastră, a declarat în continuare F. Castro, este de a crea tot ce este necesar pentru satisfacerea necesităților crescînde ale populației, de a lichida sărăcia pe care am căpătat-o moștenire în urma exploatării capitaliste. Nu-i ușor să se rezolve această sarcină sub amenințarea permanentă din partea celei mai puternice și agresive țări imperialiste din lume Dar sîntem convinși că vom merge înainte, că vom birui greutățile existente, că imperialis

fără șanse de a fi luate în serios 
ca factor de descurajare". într-un 
articol în Foreign Affairs, McGeorge 
Bundy, consilierul special al lui Ken
nedy pentru problemele securității, 
scrie : „Noi putem să cerem în mod 
justificat să se înțeleagă că locul 
nostru în centrul confruntării nuclea
re este de neînlocuit. Noi insistăm 
asupra celui mai bun și mai efectiv 
aranjament privind atît controlul teh
nic cît și disciplina militară ca ar
mele nucleare 6ă fie folosite atunci 
cînd și numai cînd ordinul central 
este dat“.

Acest punct de vedere a fost im
pus, într-o anumită măsură, Angliei, 
prin hotărîrea S.U.A. de a înceta 
cercetările pentru punerea la punct 
a rachetei „Skybolt", care urmau să 
fie atașate la bombardierele de 
care dispun. După cum arată exper
tul militar al ziarului londonez 
„Daily Express" în toată perioada 
de echipare cu submarine Polaris 
(6—8 ani), Anglia va fi în to
tală dependență față de S.U.A. 
Expertul militar amintit citează un 
amănunt care definește și mai bine 
aceste raporturi de dependență : 
rachetele „Polaris" sînt prevăzute 
cu o încuietoare radio al cărei cod 
rămîne cunoscut numai la Casa 
Albă.

Franța a primit o ofertă similară 
din partea S.U.A. Dar, așa cum arată 
specialiști americani ca Hanson 
Baldwin, „această forță nucleară nu 
ar putea fi disponibilă înainte de 
1970", iar ziarul „Le Monde" scrie că 
fabricarea focoaselor nucleare pen
tru racheta Polaris și construirea 
submarinelor fac ca operațiunea să 
fie extrem de costisitoare, dacă nu 
chiar peste puterile Franței. După 
cum se știe, oferta americană a și 
fost respinsă de către generalul de 
Gaulle, care a declarat inițial, și a 
confirmat la recenta conferință de 
presă, că-și va continua planurile 
de creare a „forței nucleare fran
ceze".

O indispoziție deosebită au produs 
acordurile de la Nassau, la Bonn, 
unde cele mai agresive cercuri mi
litariste sînt iritate că, deși aceste 

salut cordial președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și poporului romîn.La convorbiri au asistat dr. Adbel Moneim el Kaissouni, ministrul Finanțelor și Planificării al R.A.U., și Constantin Munteanu, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Romîne la Cairo.

a oferit Muzeului Teatrului de Artă 
din Moscova două exponate : primul 
afiș romînesc datină din 1938 în care 
se amintește numele lui K. S. Sta
nislavski, cu prilejul prezentării pie
sei „Azilul de noapte“ realizată după 
concepția regizorală a lui Stanislav
ski de la Teatrul de Artă din Mos
cova și o fotografie cu autograf dă
ruită în 1838 de Stanislavski unei cu
noștințe din Romînia, Maria Răș- 
canu.

Mulțumind pentru darurile făcute, 
artistul poporului Mihail Kedrov a 
spus că „exponatele prezintă un 
mare interes și ele vor ocupa locul 
cuvenit în muzeul închinat luminoa
sei figuri a lui Stanislavski“.

mul nu ne va putea infringe. Cuba nu va fi învinsă niciodată.Arătînd că imperialismul american continuă politica fățișă de agresiune și ostilitate față de Cuba, F. Castro a spus că cele cinci deziderate formulate de guvernul cuban în legătură cu recenta criză n-au fost satisfăcute.Referindu-se la divergențele din mișcarea comunistă mondială, primul ministru al Cubei a spus: Nu vom turna gaz peste foc în legătură cu aceste divergențe. Cel care face aceasta acționează împotriva intereselor mișcării revoluționare mondiale.Avem datoria să luptăm pentru unitatea lagărului socialist, pentru unitatea bazată pe principii, să luptăm pentru unitate cu ajutorul metodelor marxist-leniniste.Marxism-leninismul are un bagaj ideologic și o experiență suficient de bogată pentru a găsi forme corespunzătoare în vederea înlăturării a- cestor greutăți.
★HAVANA 18 (Agerpres). — TASS. La 17 ianuarie Fidel Castro, primul ministru al Republicii Cuba și prim- secretar al Conducerii Naționale a O.R.I., l-a primit la palatul prezidențial din Havana pe V. V. Kuznețov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.Intre Fidel Castro și V. V. Kuz- nețov a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină și sinceră înțelegere reciprocă, de mare cordialitate și prietenie frățească.La convorbire a fost de față A. I. Alexeev, ambasador extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Republica Cuba.

acorduri, incluzînd ideea „forțelor 
multilaterale N.A.T.O." înseamnă un 
anumit pas spre înarmarea atomică 
a Bundeswehrului, ele reprezintă to
tuși mai puțin decît au dorit și de
cît s-au așteptat militariștii vest- 
germani. De aceea, una din sarci
nile lui George Ball în Europa a fost 
de a merge la Bonn și a-i da asigu
rări lui Adenauer că în concepția 
americană un rol important în „forța 
nucleară N.A.T.O." îi este rezervat 
și Germaniei occidentale.

Urmărind să-și întărească poziții
le în cadrul N.A.T.O. și să-și asigu
re posibilitatea de a promova țeluri 
proprii, Franța și Germania occiden
tală se opun de mai multă vreme 
concepției americane potrivit că
reia în Europa ar trebui să existe o 
„diviziune a muncii" în sensul că în 
strategia N.A.T.O. forța nucleară 
să rămînă în grija S.U.A., iar puterile 
vest-europene să pună accent pe 
sporirea forțelor convenționale. Pen
tru de Gaulle crearea unei „forțe a- 
tomice proprii“ este menită să de
vină mijlocul principal pentru a in
staura hegemonia Franței în Europa 
occidentală, iar pentru militariștii 
vest-germani accesul la arma nu
cleară este o parte esențială a pla
nurilor lor agresive. De aceea 
Bonnul și în special Parisul folosesc 
chestiunea admiterii Angliei în Piața 
comună, în care S.U.A. sînt direct 
interesate, pentru a exercita la rîn
dul lor presiuni asupra „puterilor 
anglo-saxone" în vederea influen
țării politicii nucleare N.A.T.O.

în lumina acestor divergențe, 
apare explicabilă publicitatea ne
obișnuită de care-s-a bucurat scan
dalul „Der Spiegel" în S.U.A. Arti
colul incriminat despre manevrele 
militare ale N.A.T.O. denumite Fal- 
lex — 62 demonstra absurditatea
poziției lui Strauss care miza.exclu
siv pe arsenalul nuclear în detri
mentul forțelor clasice — teza sus
ținută de „Der Spiegel" servind ast
fel de minune politica militară a 
S.U.A. în Europa. De altfel, faptul că 
articolul din „Der Spiegel" a fost 
scris pe baza datelor ultrasecrete 
furnizate revistei de „rețeaua Geh
len", a cărei subordonare față de 
Central Intellicence Agency (C.I.A.) 
este bine cunoscută, a făcut ca o 
serie de publicații occidenta
le inițiate să considere că a- 
ceasta a fost una din acele „lovi-

TOKIO. La 18 ianuarie, a avut loc la Tokio o conferință de presă în cadrul căreia primul ministru al Japoniei, Ikeda, s-a referit la recenta cerere a S.U.A. să nu se vîndă U.R.S.S. țevi pentru conducte de petrol. Ikeda a arătat că industriașii japonezi care au și încheiat contracte cu organizațiile comerciale sovietice, vor continua să livreze acestora astfel de țevi. Totuși, el a declarat că la semnarea noilor acorduri privind vînzarea acestor produse Japonia „își va coordona acțiunile cu politica statelor vest-europene“.
VARȘOVIA. Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a plecat la 17 ianuarie într-o vizită oficială în India, anunță a- genția P.A.P
PNOM PENH. în dimineața zilei - de 18 ianuarie Antonin Novotny, președintele R- S. Cehoslovace, a sosit Ia Pnom Penh (Cambodgia) în vizită oficială.

WASHINGTON. Casa Albă a anun
țai, la 18 ianuarie, că președintele 
Kennedy va întreprinde o „vizită de in
formare“ la Bonn, in urma invitației lui 
Adenauer. Vizita va avea loc după că

în recentul mesaj cu privire la 
„starea uniunii", președintele S.U.A., 
Kennedy, a recunoscut că în Statele 
Unite patru elevi din zece din clasa 
a V-a, nu vor termina niciodată li
ceul și că un milion de tineri ame
ricani nu sînt nici în școli, nu au 
nici posturi și trebuie să rămînă 
„inutili“. Iată niște pichete de copii 
pe strada principală din San Fran
cisco, împărțind trecătorilor manifes
te în car© se cero sporirea alocații
lor pentru construcția de școli.

Ciocniri între politie 
și studenti ia Caracas
CARACAS 18 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că în seara de 17 
ianuarie Ia Universitatea din Caracas 
(Venezuela) au avut loc ciocniri între 
poliție și studenți. Sub pretextul cerce
tării unui „furi”, politia a pătruns în 
universitate dedîndu-se la persecuții 
împotriva elementelor de stînga din 
rîndurile studenților.

Studenții universității au organizat o 
puternică demonstrație protestînd îm
potriva abuzurilor politiei. După cum 
anun(ă agonjia Associated Press, poliția 
a deschis focul împotriva studenților, 
rănind 4 dintre ei.

turi sub centură" pe care le aplică 
din cînd în cînd S.U.A. paiteneiilor 
săi europeni.

în cadrul acestor tranzacții nu
cleare apare evidentă tendința a- 
mericană ca, în condițiile micșorării 
dependenței economice a Europei 
occidentale față de S.U.A. să folo
sească rîiai viguros atu-ul depen
denței militare a aliaților față de 
forța nucleară americană, inclusiv 
costul enorm, aproape prohibitiv, al 
armamentelor racheto-nucleare, pen
tru a-și impune în continuare pozi
ția dominantă în N.A.T.O. Dar unele 
țări vest-europene nu voi să mai 
accepte acest statut, deși în ce pri
vește poziția de bază a partenerilor 
atlantici, aceștia se pronunță în con
tinuare pentru politica agresivă, de 
război lece, a pactului militai no'rd- 
atlantic.

Este evident că gîlceava atomică 
din N.A.T.O. nu poate fi privită cu 
indiferență de popoarele iubitoare 
de pace. Proiectele formulate la 
Nassau merg în bună măsură pe 
linia răspîndirii armei atomice, ceea 
ce contravine recomandărilor ex
prese adoptate în ultima sesiune a 
O.N.U. și creează noi peiicole pen
tru pace.

Lupta pentru preponderență în 
N.A.T.O. se desfășoară pe un teren 
șubred. Manifestările tot mai active 
din opinia publică britanică împo
triva înarmării atomice, creșterea 
rezistenței în sinul forțelor republi
cane și de stînga franceze față de 
planurile de nuclearizare a Franței, 
marșurile păcii din Italia, protestele 
cercurilor largi din Germania occi
dentală care i-au impus lui Ade
nauer sacrificarea lui Strauss arată 
că politica „sinuciderii colective", 
cum este denumită în Occident cursa 
înarmărilor nucleare, se izbește de 
opoziția unor forțe sociale tot mai 
puternice care năzuiesc și militează 
pentru înfăptuirea dezarmării qene
rale și totale — singura cale pentru 
asigurarea unei securități reale. 
„Noua" strategie nucleară occiden
tală, ca și întreaga activitate a 
N.A.T.O., are drept permanent izvor 
de slăbiciune faptul că contravine 
voinței popoarelor, care cer o poli
tică rațională, conformă cu realită
țile vieții internaționale, o politică 
bazată pe coexistență pașnică; po
trivit intereselor de pace și securita
te ale întregii omeniri.

SILVIU BRUCAN 

lătoria pe care președintele Kennedy o 
va face In Italia. Casa Albă a precizat 
că în cursul acestei călătorii Kennedy nu 
se va opri în nici o altă țară europeană. 
La Washington se presupune că vizitele 
vor avea loc în mai sau iunie.

PULKOVO. Nikolai Kuprevici, cer
cetător științific principal la Observa
torul astronomic din Pulkovo, a obți
nut o nouă serie de fotografii ale su
prafeței lunare în domeniul radiațiilor 
infraroșii al spectrului. In acest scop, 
el a folosit pentru prima oară un te
lescop de televiziune de construcție 
proprie. Noile fotografii au întipărit o 
serie de particularități, pînă în prezent 
necunoscute, ale reliefului lunar și au 
permis să se precizeze structura su
prafeței Lunii.

TUNIS. Tribunalul din Tunis a pronunțat la 17 ianuarie sentința în procesul persoanelor implicate în complotul antiguvernamental descoperit recent în Tunisia. 13 din cei 26 de acuzați au fost condamnați la moarte. Printre aceștia se află șapte ofițeri și șase civili. Unul din ei a fost condamnat în contumacie. Alți doi acuzați au fost condamnați la muncă silnică pe viață. Ceilalți

Mesajul președintelui Kennedy 
cu privire la bugetul SALA.WASHINGTON 18 (Agerpres). — La 17 ianuarie, președintele Statelor Unite, John Kennedy, a prezentat Congresului S.U.A. mesajul la bugetul S.U.A. pe anul fiscal 1963—1964.La capitolul cheltuieli, bugetul prevede suma de 98,8 miliarde de dolari, iar la capitolul venituri, suma de 86,90 miliarde de dolari. Aceasta înseamnă că deficitul pe noul an va fi de 11,90 miliarde de dolari.Noul buget prevede cheltuieli record pentru scopuri militare. Pentru anul următor, totalul sumelor cerute de președintele Kennedy pentru cheltuieli militare se cifrează la 56 miliarde de dolari, cu aproximativ3 miliarde de dolari mai mult decît în anul fiscal 1962—1963 și, așa cum a subliniat însuși Kennedy, „cu a- proximativ 10 miliarde de dolari peste cifra prevăzută în anul 1960“. In cadrul cheltuielilor militare se va pune în continuare accent, a declarat președintele Kennedy, pe înarmarea nucleară, precum și pe sporirea efectivului forțelor terestre. O a- tentie deosebită se va acorda și de aici înainte instruirii unităților militare speciale destinate înăbușirii luptei de eliberare națională a popoarelor subjugate.Alocârilp pentru nevoile militare, pentru cercetarea Cosmosului și pentru cheltuieli legate de războaiele trecute vor reprezenta în total 79 la sută din totalul cheltuielilor.Tot la capitolul cheltuieli, bugetul prevede pentru anul viitor suma de4 945 000 000 de dolari destinați așa- zisului „ajutor“ pentru străinătate, sumă care se va folosi ca și pînă a-
V aI d ® gerPARIS 18 (Agerpres). — Din O- 

ceanul Artic pînă la Marea Medi- 
terană întregul continent european 
este cuprins de un val puternic de 
frig. In nordul Franței, în Belgia, 
Olanda, unde termometrul indică 
multe grade sub zero, șoselele sînt 
acoperite cu gheață și navigația flu
vială este practic întreruptă. In Ger
mania occidentală s-au înregistrat 
temperaturi pînă la minus 32 de gra
de. iar fluviul Rin este acoperit de 
ghețuri. în Spania, la Cadix, termo
metrul a indicat minus 16 grade, iar 
în nordul Angliei au fost înregistrate 
temperaturi record de minus 18 gra
de. Sute de camioane și automobile 
sînt abandonate pe șosele cu ra
diatoarele înghețate. Termometrul a 
coborît la minus 16 grade la Istan-

au primit pedepse variind între un an și 20 de ani închisoare.
LONDRA. Guvernul englez cor, „H/ă 

denaționalizarea în domeniul industrie, 
metalurgice. Trei societăți metalurgice de 
stat „Beards and Schotish Steel", „John 
Beaker and Bessemer” și „Skinnangrove 
Iron Company" au fost vîndute concer
nului „tron and Steel Investments", la 
prețuri scăzute. «

CIUDAD DE PANAMA. Deputatul Camilo Perez a prezentat în A- dunarea Națională panameză propunerea ca Panama să rupă relațiile diplomatice cu Spania. Perez a declarat, în sprijinul propunerii sale, că constituția Republicii panama nu permite guvernului acestei țări să întrețină relații diplomatice cu guverne fasciste.
BAMAKO. Intr-un comunicat publi

cat la Bamako se anunță că Cuba va 
construi în Republica Mali o rafinărie di 
zahăr. Tehnicieni cubani vor ajuta h 
crearea unei industrii a zahărului în a- 
ceastă fără.

Succese electorale ale forțelor 
democratice la Atena

ATENA. Ziarul „Mesimvrini« relatează că la alegerile pentru membrii celor 12 comitete ale primăriei din Atena, forțele democratice au obținut succese importante. Din 89 de locuri, forțele de stînga (EDA), au obținut 46 de locuri.
WASHINGTON. înfr-un raport al 

Biroului federal de rezerve, dat publi
cității la Washington, se arată că în 
săptămîna care s-a încheiat vinerea 
trecută, Statele Unite au pierdut 50 de 
milioane dolari d;n fondurile de rezer
ve în aur. In prezent rezervele de aur 
ale S.U.A. au scăzut la 15 928 000 000 
dolari, cea mai redusă cifră din anul 
1939.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram”, care a* 
pare la Cairo, relatează că S.U.A, au ac
ceptat cererea Arabiei Saudite de a-1 
furniza armament antiaerian care urmea
ză să fie instalat la frontiera cu Ye
menul. Ziarul arată că în Arabia Saudită 
va sosi și o misiune de consilieri militari 
americani pentru a ajuta la montarea in
stalațiilor.

cum în scopul exercitării de presiuni împotriva acestor țări.„Mesajul bugetar al președintelui Kennedy prevede, pentru anul 1963, relatează agenția France Presse, o dezvoltare modestă a economiei a- mericane“. O mare parte a mesajului a fost consacrată denunțării insuficienței progresului economic al Statelor Unite. „Economia noastră, a declarat Kennedy, nu și-a realizat potențialul său de mai mult de cinci ani, deoarece cererea totală de bunuri și servicii din partea consumatorilor și afacerilor a fost insuficientă pentru a menține economia în deplina sa capacitate“. Kennedy a declarat că este „dezolat“ de ritmul de dezvoltare a economiei americane.Deficitul bugetar va necesita în anul fiscal 1963—1964, după cum a afirmat Kennedy, ridicarea plafonului datoriei naționale Ia 320 miliarde de dolari.Invocînd drept scop „înviorarea e- conomiei țării“, Kennedy a cerut Congresului „să slăbească frîna impozitelor asupra cheltuielilor particulare și asupra stimulentelor de producție“. Dar prin felul cum este concepută, această măsură va avea drept efect îngreunarea poverii impozitelor pe umerii contribuabilului simplu. Potrivit calculelor date de Associated Press, pentru fiecare dolar realizat la buget contribuția va fi următoarea : 47 de cenți impozit pe venitul individual, 11 cenți impozite indirecte și numai 24 de cenți din veniturile societăților particulare. Restul de 18 cenți vor fi realizați din alte resurse.
-------------------------------

seu E M r o p a ’
bul, iar lacul Buyuckcekmece, situat 
în apropierea orașului, este înghețat.

★
MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS: 

Gerurile cumplite au ajuns zilele acestea 
și în U.R.S.S. Termometrele indică minus 
30 de grade la Moscova.

Un ger atît de puternic și persistent nu 
a mai fost de cîjiva ani la Moscova, i s-a 
relatat unui corespondent TASS la Insti
tutul meteorologic. Anticiclonul rece venit 
din Arctica va acționa după bunul său 
plac toată luna ianuarie.

In timp ce în Crimeea și Caucaz stră
lucește soarele de primăvară și înfloresc 
iasomia și violetele gingașe, deasupra 
Siberiei și Munților Urali bînluie 
vinturi puternice, furtuni de zăpadă. 
Iarna rusească și-a ales în anul acesta 
drept reședință principală lakuția Aici 
s-a înregistrat o temperatură record de 
minus 55-56 grade.


