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Măsuri concrete pentru sporirea
producției agricole

pomi fructL

(Continuare în pag. III-a)măsuri pentru trans-

IN MIJLOCUL COLECTIVIȘTILOR

Il TG .MUREȘ|j

aprovizionare a populației, alte activi-

s-a folosit placaj din 
dă clădirii un colorit

lectiviștilor fruntași. Specta
cole la sate au susținut și 
formații artistice de amatori 
din Reghin, Odorhei și din 
alte orașe.

întâmpină cu multă bucurie 
echipele artistice și partici
pă în număr mare la specta
colele lor.

In aceste condiții, 
la sută din supra

producțiilor ce tre- 
hectar și a lucrări- 

executate, ținem

Concert 
simfonic

pentru cultura legumelor

Noapte, bucureșteană

localități 
colective 
compuse 
formații 

vor pre-

trecut aproape că nu era cunoscută 
la noi. în planul de producție pre
vedem
22 ha.

După
folosire 
asigură

Pregătiri la stațiunea 
balneară Sovata

însoțiți de reporterul fotograf, am pornit să prindem în 
obiectiv instantanee ale unei nopți de iarnă bucureștene. 
Am înregistrat aspecte ale muncii depuse de mii și mii de 
oameni care, prin strădaniile lor, asigură circulația nor
mală în oraș, buna 
tăți gospodărești.

Deschizînd drum 
cârcă cu zăpadă, 
basculante de patru tone (fotografia 
rite mașini șl utilaje slnt folosite zi șl noapte Ia curățirea 
zăpezii.

Iată-ne și în hala de îmbutellere a modernei fabrici de 
produse lactate „București”. E aproape de miezul nopții. 
Sînt umplute cu lapte ultimele sticle din acea zi — circa 
150 000 de litri — care urmează să ia calea magazinelor 
(fotografia nr. 2).

...Orașul doarme. Pentru brutari însă munca e în toi. Pă
șim pe sălile de fabricație de la „Pionierul”. întreprindere 
care aprovizionează trei raioane ale Capitalei. Rumenă șl 
frumoasă, pîinea e pregătită pentru a lua drumul centrelor

Analîzînd felul cum este folosit 
pămîntul gospodăriei. Imediat după 
strîngerea recoltei, consiliul de con
ducere a luat

vehfcoleior șl pietonilor, o mașină în- 
în numai 30 de secunde, cutia unei 

nr. 1). Zeci de dife-

Amplasarea Judicioasă a culturilor are o mare importanță în sporirea producției agricole. Cu schița 
terenurilor gospodăriei în față, membrii consiliului de conducere șl specialiștii de la G.A.C. Radu Vodă, ra
ionul Lehliu, stabilesc parcolele po care se vor însămînța diferitele culturi prevăzuto în plan.
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Concert 
vioară și 

Pa- 
Simfonia 

de Mendels- 
Bartholdy.

NEDORIT ÎN ARGEN
TINA. Lui Lincoln Rock
well, căpetenia fasciș_ 
tilor americani, i s-a 
refuzat viza de intrare 
în Argentina. Această 
hotărîre a fost luată de 
autoritățile argentinie- 
ne pentru a evita pro
teste in masă din par
tea oamenilor muncii 
din țară.

să executăm aceste lucrări și supra
fața arabilă a gospodăriei a crescut 
cu 13 ha. Am „
'de producție'; Asta înseamnă că pe 
puțin vom realiza în anul viitor o 
producție în plus de 4 vagoane de

O VICTORIE A GRE
VIȘTILOR de la șan
tierele navale din Bra
zilia. Cei 35 000 de oa-

BOTOȘANI (co- 
resp. „Scînteii”). 
— Filarmonica de 
Stat din Botoșani 
a prezentat sîm- 
bătă seara în sala 
Ciprlan Porumbes- 
cu din Suceava, un 
concert simfonic 
dirijat de Ervin 
Acel. Solist al 
concertului a fost 
violonistul Ștefan 
Ruha. Programul a 
cuprins : Divertis
ment pentru or
chestră de Marțian 
Negrea, 
pentru 
orchestră de 
ganini, 
V-a 
shon

' Zilele trecute în gospodăria noa
stră a avut loc adunarea generală 
în cadrul căreia colectiviștii au dis
cutat și au aprobat darea de seamă 
pe anul trecut și planul de produc
ție pe 1963. Adunarea a apreciat că 
rezultatele obținute anul .trecut sînt 
bune.

Anul trecut în raionul nostrtf, 
Lehliu, a fost secetă puternică ; dini 
aprilie pînă la jumătatea lunii oc-i 
tombrie n-a plouat deloc. Colecti-« 
viștii noștri spun că dacă am fi Ium 
crat ca în trecut, fiecare pe peticul 
lui de pămînt, am fi fost nevoiți să' 
ne părăsim satul pentru a căuta grîu 
și porumb de mîncare. Experiență 
cîștigată în anii de cînd muncim în 
gospodăria colectivă, folosirea semin
țelor de soi și a mașinilor puse la 
dispoziție de către stat, sprijinul dat 
de specialiști ne-au ajutat să învin
gem efectele secetei. De pe cele 1 020 
ha cultivate cu grîu am obținut în 
medie cîte 1 759 kg la hectar ; la po
rumb s-a realizat, de pe 674 ha, 
cîte 2150 kg boabe la ha. Și sec
torul zootehnic este în plină dez
voltare. Avem în prezent 400 bo
vine dintre care 116 vaci și juninci 
gestante. aproape 700 porci din care 
90 scroafe, 2 100 ovine, 3 100 pă- 
sări-matcă (anul trecut am crescut, 
în total, 12 000 păsări) și 100 stupi.

Producția destul de bună ne-a 
dat posibilitatea să vindem statului 
422 tone grîu, 417 tone porumb, 145 
tone floarea-soarelui, 217 porci grași, 
precum și lapte, lină etc. Acestea 
ne-au adus un venit bănesc de peste 
3 milioane lei.

In 
dării 
plan 
r

în 1963

Anul acesta petroliștii schelei Boldești vor apli
ca în producție peste 100 de măsuri tchnico-orga- 
nizatorice, menite să contribuie la mărirea produc
ției de țiței. Printre acestea se numără : sporirea 
capacității de decantare a unor parcuri, trecerea 
unor sonde în pompaj de adîncime, efectuarea de 
tratamente cu substanțe tensioactive, de acidizări, 
reactivări de sonde inactive și altele.

Sondorii de aici au reușit să îmbunătățească re
gimul tehnologic de funcționare al unor sonde și 
au executat operații de acidizare la altele.

Zona în care se află gospodăria 
noastră are, în general, sol cerno
ziom ciocolatiu, însoțit de cernoziom 
slab degradat, 
noi cultivăm 70 
față cu cereale.

La stabilirea 
buie obținute la 
lor care trebuie 
seama de experiența bună și de lip
surile din anul trecut, de măsurile 
luate pînă acum pentru pregătirea 
condițiilor de producție în acest an.

în cadrul discuțiilor din adunarea 
generală s-a arătat că putem să rea-

meni care au participat 
la grevă au silit admi
nistrația să reprimea
scă la lucru pe munci
torii concediați pe ne
drept.

formarea în arabil sau valorificarea 
pe alte căi a unor terenuri slab 
folosite sau neproductive. Am tre
cut la defrișarea tuturor lizierelor, 
a unor vii răzlețe, neproductive, 
care nu aduceau nici un venit gos
podăriei și împiedicau mecanizarea

porumb. Materialul lemnos, prove
nit din defrișări, îl folosim la dife
rite construcții zootehnice.

Totodată am trecut la valorifica
rea unor terenuri situate pe coastele 
unui pîrîu ce trece pe teritoriul gos
podăriei, prin amenajarea de terase 
și plantarea lor cu vie nobilă. Cînd 
via va intra pe rod, vom realiza din 
valorificarea strugurilor un venit de 
peste 100 000 lei anual. Un alt teren 
de pe firul acestei ape l-am pregătit 
pentru a fi plantat 
feri.

De cînd ne știm, : 
sînt cîteva izvoare, 
cît sălcii și buruieni, 
bătrînit și au rămas

tat, în cadrul unor programe 
artistice, lucrări ale compo
zitorilor romîni, jocuri popu
lare romînești și maghiare, 
precum și lucrări clasice de 
Verdi, Brahms, Kodăly, Jo
hann Strauss. Apreciate de 
săteni sînt și spectacolele 
Ansamblului de cîntece și 
jocuri din Tg. Mureș. în ul
tima vreme, ansamblul s-a 
deplasat în 24 de 
din regiune. Două 
ale ansamblului, 
din orchestră, cor, 
de jocuri populare, 
zenta spectacole săptămânal 
în satele regiunii.

La îmbogățirea vieții artis
tice a satelor își aduc con
tribuția și formațiile de a- 
matori de la orașe. Merită 
amintită activitatea echipe
lor artistice ale Fabricii de 
mobilă „23 August”. între
prinderii de reparații auto 
nr. 2, Trustului regional de 
construcții din Tg. Mureș. 
Ele au prezentat deseori 
programe artistice in cadrul 
unor serbări consacrate co-

AGENȚIA FRANCE 
PRESSE relatează că 
intr-un comunicat dat 
publicității la Londra 
se anunță că Marea 
Britanie a hotărît să ia 
parte la tratativele care 
au început la 14 ianua
rie la New York între 
Statele Unite și Uniunea 
Sovietică în problema 
încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

nit în larg ' pentru c 
salva pe marinarii a- 
mericani. Petrolierul . t 
remorcat nava ameri. 
cană aducînd-o la li' 
toral.

iazuri cu o suprafață de 54 
Am adus puiet de pește și 

Anul 
pește- 
pestd 

100 000 lei. Prin amenajarea acestor 
iazuri ne-am creat o sursă perma-t 
nentă de apă pentru irigații. Ținînd 
seama și de faptul că nu sînteffl 
departe de oraș, am hotărît să dez-^ 
.voltăm cultura legumelor, care în

re o vale, unde 
iu creșteau de- 
Sălciile au îm- 

și au rămas doar cioate 
mari. Cu doi ani în urmă, toți co
lectiviștii de la mic la mare, au 
muncit voluntar la scoaterea cioate
lor. Am amenajat terenul pentru 
două 
ha.
i-am dat drumul în apă. 
trecut, din valorificarea 
lui gospodăria a realizat

ADUNAREA GENERALA A G.A.C. 
RADU VODĂ, RAIONUL LEHLIU

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Mecanizatorii S.M.T. din Teiu, raio
nul Costești, sînt și în acest an 
fruntcxși îrf' fnunca rde pregătire a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
necesare însămînțărilor de primă
vară. Organizîndu-și bine lucră
rile și aprovizionîndu-se din vre
me cu piese de schimb, ei au pre
gătit pînă acum 90 la sută din trac
toare și aproape 96 la sută semănă
tori. Peste 80 la sută din tractoarele 
și mașinile agricole eînt gata pen
tru începerea lucrărilor în cîmp și 
la S.M.T. Radomirești, Miroși, Cos
tești și Greci.

In regiune sînt gata pentru a în
cepe lucrul 70 Ia sută din tractoare
le și mașinile agricole ale S.M.T.

de deservire (fotografia nr. 3). Va ajunge dimineața la 
timp la consumatori ? Desigur. Cu toată zăpada încă abun
dentă de pe străzi, transportul pîinii a iost asigurat tn 
condiții normale.

Pe cetățeanul C. Stănescu, obiectivul aparatului foto
grafic l-a surprins într-o mașină a Salvării (fotografia nr. 
4). Intrecînd măsura Ia băutură, șl-a pierdut echilibrul și 
a alunecat de pe scara tramvaiului. N-au trecut declt 
cîteva minute de la producerea accidentului și iată-1 pri
mind, în drum spre spital, primul ajutor. Să sperăm că 
de pe urma acestei tntîmplări cetățeanul nostru va trage 
concluziile necesare.

La autobaza I.T.B. de pe str. Cobălcescu, mecanicii și 
ajutoarele lor fac ultimele lucrări de întreținere la taxiuri 
și iurgonete (fotografia nr. 5). In curînd vor fi în stație...

Noaptea bucureșteană se apropie de sitrșit. Din Gara 
de Nord pleacă spre toate colțurile țării trenurile care 
vor duce, alături de călători, șl mii de colete cu ziare 
(fotografia nr. 6).

(Fotoreportaj de : P. Dănllă și R. Costln)

SOVATA (coresp. „Scînteii"). — Ală
turi de celelalte stațiuni balneo-climate- 
rice ale țării, se dezvoltă an de an și 
Sovata. In cursul anului trecut s-a extins 
refeaua de apă. Pe multe străzi din sta- 
fiune a fost introdus iluminatul fluorescent, 
au fost amenajate noi parcuri ți spajii 
verzi. Recent, a fost terminată construirea 
unei cantine moderne cu peste 400. da 
locuri.

Pe cursul Topli/el șl aț pîrîulul 'Auriu 
se construiesc 50 de diguri prevăzute cu 
instalații de filtru. Aceste lucrări, care vor 
ti terminate pînă la deschiderea noului 
sezon, vor ridica efectul curativ al apei 
lacului Ursu, minunat izvor de tratament 
balnear pentru miile de oameni ai muncii 
care își petrec concediul la Sovata.

cum ne arată experiența, o 
rațională a pămîntului se 
prin amplasarea culturilor 

lucrărilor. In scurt timp am reușit pe suprafețele unde ele au condițiile 
cele mai potrivite de creștere. Te
renurile cu apă freatică mai la su- 

și prins.-o în planul prafață, _au . fost repartizate pentru 
porumb, sfeclă dé zahăr și floarea- 
soarelui. întrucît pămîntul gospo
dăriei noastre este fertil, bun pen
tru cultura porumbului, mulți co
lectiviști au propus să mărim su
prafața destinată acestei culturi cu 
încă 100 ha.

Am ales pentru această cultură 
sola numită „Casa de cîmp“ și sola 
nr. 9, care anul trecut au fost cul
tivate cu grîu. Terenul a fost arat 
adînc

Consfătuire 
teme științifice

• La fabrica „Postăvăria RomînS" 
din Capitală a început producfia unei 
noi stofe din fire poliester în amestec 
cu lînă, în mai multe culori. De ase
menea, au intrat în fabricație o parte 
din stofele din fire poliester-cardate 
etc. care au fost expuse la cel de-al 
IV-lea Pavilion.
• La fesătoria din șoseaua Armatei 

Sovietice din Capitală a început în a- 
ceste zile producfia unor noi modele 
de stofe de mobilă. Motivele florale 
au fost înlocuite cu efecte de fir. Tot 
la această fesăforie a început fabrica
rea unor perdele din bumbac, în dese
ne noi, precum și a prosoapelor plușa
te pentru copii. Toate aceste produse 
vor fi livrate magazinelor încă în cursul 
acestei luni.

Unul din cele 15 blocuri ce se construiesc In 
acest an în orașul Piatra Neamț, dat recent în fo
losință. La finisarea blocului 
cărămizi eficiente, ceea ce 
viu și atrăgător.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Comitetul regional de cultură șl 
artă a organizat o consfătuire cu 
lectori și conferențiari din raioane
le Fălticeni, Rădăuți și din raza 
orașului Suceava pe tema : „Opo
ziția dintre știință și concepțiile 
mistico-religioase".

Expunerile făcute de cercetători 
științifici și răspunsurile Ci'ate la 
întrebările puse au contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor de filozo
fie, biologie și astronomie ale 
participanților la consfătuire.

O astfel de consfătuire a mai 
avut loc și în centrul raional Boto
șani.

r iași n ,in. Aeca;e 'J .._ ~---- =1 duminica, lo
cuitorii satelor din regiunea 
Iași așteaptă oaspeți de la 
orașe. în zilele de sărbătoare 
formații ale instituțiilor tea
trale și muzicale din regiune 
ca și numeroase echipe artis
tice de amatori merg în mij
locul colectiviștilor. Viața 
culturală a satelor devine 
astfel mereu mai bogată, mai 
interesantă și atractivă. Nu
mai în cursul zilei de ieri — 
de pildă — au mers la cămi
nele culturale sătești nume
roase echipe artistice de a- 
matori din orașul Iași, prin
tre care orchestra de muzică 
ușoară și soliștii fabricii de 
confecții, orchestra și soliștii 
de la Atelierele de reparat 
material rulant, brigada ar
tistică de agitație a Băncii 
de stat.

Adeseori formațiile Teatru
lui Național „Vasile Alecsan- 
dri" ale Operei și ale Filar
monicii din localitate și or
chestra de muzică populară 
„Doina Moldovei" prezintă 
spectacole în satele regiunii 
Iași.

Să ne oprim acum pentru 
cîteva clipe în sala căminu
lui cultural din Popricani, 
raionul Iași. Sute de colecti
viști, învățători, elevi venise
ră să asiste la concertul or
chestrei de muzică populară 
a clubului muncitoresc C.F.R.

discuțiile, purtate pe marginea 
de seamă și a proiectului de 
pe 1963, colectiviștii au subli- 
:ă în gospodăria noastră sînt 
mari rezerve și posibilități de 
■e a producției agricole.

FOLOSIREA JUDICIOASA
A PĂMÎNTULUI

pe unele suprafețe s-au da 
cîte 20 tone de gunoi de grajd lt 
hectar, iar pe altele cîte 2flf) kg SU' 
perfosfat la hectar.

RECOLTE CÎT MAI MARI 
DE CEREALE

din Iași. Artiștii amatori 
și-au început spectacolul in
titulat : „Ce frumoasă-i viața 
noastră“. Orchestra interpre
tează „Hora în gospodărie", 
„Horă moldovenească" și 
alte jocuri și melodii popu
lare.

După aceea o brigadă 
științifică a comitetului re
gional de cultură și artă for
mată dintr-un medic, un 
jurist, un profesor de geo
grafie și un activist au răs
puns colectiviștilor la între
bări în legătură cu probleme 
sociale și politice, cu diferite 
fenomene ale naturii.

Orchestra de muzică popu
lară a clubului muncitoresc 
C.F.R. din Iași prezintă ast
fel de spectacole la sate în 
fiecare duminică. Nu de mult 
ea a mers în comuna Podul 
Iloaiei, iar corul de 120 de 
persoane și echipa de dansuri 
ale aceluiași club au dat un 
spectacol la căminul cultural 
din comuna Scînteia, raionul 
Negrești.

Pretutindeni colectiviștii

Concurs : Cine știe 
meserie, cîștigă

CRAIOVA (red. ziarului „înainte"). 
La Casa de cultură a sindicatelor din 
orașul Craiova a avut loc un concurs 
pe tema : „Cine știe meserie, cîș
tigă“.

Au part'cipat numeroși oameni ai 
muncii din oraș, prinire care strunga
rii Ion Guguci, Spiridon Năstăsoiu, 
Gheorghe Vasile, Teodor Vlăduf și 
alfi de la fabrica Aparataj a uzine
lor „Elecfroputere“. In urma centra
lizării rezultatelor, pe primul loc s-a 
situat fînăiul strungar Teodor Vlăduf.

MARINARI SOVIETICI 
au salvat viața a 12 
marinari americani de 
pe bordul unei nave 
militare de desant care 
au luptat timp de 48 do 
oro împotriva unei fur
tuni la 40 de mile vest 
de litoralul francez. Re- 
cepționînd semnalele 
S.O.S., petrolierul so
vietic „Alaghir“ a por-

Și forma
țiile artistice 

profesioniste și de amatori 
din orașele regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară jac 
numeroase deplasări la sate, 
în cursul ultimelor două 
luni, artiștii Teatrului de stat 
din Tg. Mureș au prezentat 
în 34 de localități în fața a 
peste 12 000 de spectatori din 
raioanele Reghin, Tg. Mureș, 
Luduș și altele piesele „Dacă 
vei fi întrebat” de Dorel Do
rian. „Nuntă la castel” de 
Sütö Andras și „O întâmpla
re cu haz" de Goldoni.

Filarmonica de stat din 
Tg. Mureș prezintă un nu
măr din ce în ce mai mare 
de concerte în fața colecti
viștilor. în multe sate, prin
tre care Berghia, Corunca, 
lara de Mureș, Cipău, Batoș 
și altele, colective de artiști 
ai filarmonicii au interpre-

IT PLOIE?™ II ie&c£Â 
din numeroase sate așezate 
în apropiere de Ploiești au 
poposit ieri echipe de ar
tiști amatori din întreprin
derile orașului. La căminul 
cultural din comuna Lipăne- 
ști au susținut un spectacol 
brigada artistică de agitație 
și soliștii vocali de la Rafină
ria Teleajen. Cei peste 300 de 
colectiviști prezenți în sală 
au aplaudat cu căldură pe 
artiștii amatori și i-au invitat 
să mai vină în mijlocul lor.

Programul de ieri după- 
amiază de la căminul cultu
ral din Lipănești a mai cu
prins o expunere pe tema : 
„Culturile irigate și posibili
tățile de creștere a suprafe
țelor cultivate astfel în gos
podăria colectivă din co
mună”.

La căminul cultural din 
Blejoi au prezentat un pro
gram bogat formațiile artis
tice de la întreprinderea, de 
transport țiței prin conducte, 
iar la cele din comuna Tătă- 
rani orchestra de balalaici a 
colectivului întreprinderii 
„Feroemail" din Ploiești,

ȘS formații artistice

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

MARIN VASILE, președinte, 
ARIS LANDAR, ing. agronom, 
SILVIAN GHINEA, ing. zoo
tehnist — G.A.C. „Octombrie 
Roșu” — satul Radu Vodă, 

raionul Lehliu

La timp ?
La stația Aviasan din Baia Mare 

telefonul sună prelung. Medicul șef 
al spitalului din Negrești, raionul 
Oaș, solicită urgent cîteva flacoane 
de sînge conservat de care are 
nevoie în plus pentru o transfuzie.

în condiții meteorologice norma
le în numai 15 minute avionul ar 
fi adus flacoanele cerute. Zăpada 
era însă mare, împiedicînd decola
rea avionului, iar vizibilitatea 
destul de redusă.

Are loc o scurtă consfătuire în 
biroul șefului stației. Pilotul Ion 
Cărăușan și mecanicul Mihai Pop 
se hotărăsc să efectueze acest zbor, 
în locul roților, la trenul de ateri
zare au fost montate schiuri spe
ciale. în 20 de minute aparatul a 
fost pregătit pentru decolare. Era 
primul lor zbor pe schiuri.
— Succes bgieți ! le urează tova

rășii lor de muncă.
După 15 minute cantitatea de 

sînge conservat cerută de medicul 
din Negrești a fost parașutată in 
curtea spitalului.

Cînd avionul sanitar s-a întors 
la aeroport, iar echipajul schimba 
obișnuitele impresii in urma zboru
lui, telefonul a sunat din nou.

— Aici spitalul din Negrești. Am 
primit la timp flacoanele. în nu
mele personalului nostru medical 
și al familiei bolnavului vă mulțu
mim pentru fapta voastră demnă 
de laudă.



SCtNTEIA Nr. 5779Pag. 2

VIAȚA DE PARTID
In secția pentru încălțăminte din 

piese prefabricate șl talpă lipită, de 
la Fabrica „Dîmbovița" din Capitală.

Recent biroul Comitetului regional 
de partid Bacău a analizat modul 
cum se predau și cum sînt însușite 
de către elevii din școlile de cultură 
generală obiectele Istoria R. P. Ro- 
mîne și Geografia patriei. La ședin
ță au participat și secretarii cu pro
blemele de propagandă și agitație 
de la comitetele raionale de partid. 
Discuțiile s-au purtat pe marginea 
unui referat prezentat de vice
președintele sfatului popular regio
nal, pe baza constatărilor făcute în 
școli de cîteva colective alcătuite din 
profesori, învățători, cadre din do
meniul muncii ideologice. Partici- 
panții la discuții au evidențiat ex
periența bună a multor cadre didac
tice, care au reușit să dea elevilor 
cunoștințe temeinice și i-au ajutat 
să obțină rezultate bune la aceste 
obiecte.

Totodată au fost semnalate și 
unele lipsuri. In predarea lecțiilor 
se vădește uneori tendința de a pre
zenta multe date și fapte, fără ca a- 
cestea să fie temeinic explicate. 
Unii profesori se îngrijesc prea puțin 
de îmbogățirea temelor din manual 
cu date și cu fapte din viață. Ana- 
lizînd cauzele acestor lipsuri, vorbi
torii au arătat că cercurile pedago
gice nu discută cu suficientă exigen
ță modul în care se predau lecțiile,

popularizează în mică măsură meto
dele cele mai bune de predare.

Biroul comitetului regional de 
partid a recomandat, în încheierea 
ședinței, să se organizeze un ciclu 
de expuneri pentru profesori de 
istorie și geografie, și totodată a in
dicat ca organizațiile de partid din 
școli să analizeze periodic cum se 
desfășoară munca de educație patrio
tică și cetățenească a elevilor.

In aceeași ședință, biroul Comite
tului regional de partid Bacău a 
analizat și modul cum a decurs stu
diul obiectului „Agricultura” în pri
mul trimestru al acestui an școlar. 
Participanții la discuții au eviden
țiat numeroase școli și cadre didac
tice care au organizat cu toată grija 
predarea noului obiect, se consultă 
îndeaproape cu inginerii agronomi 
din unitățile agricole socialiste, s-au 
îngrijit de pregătirea materialului 
didactic necesar lecțiilor. Lipsuri au 
existat mai ales în planificarea și 
desfășurarea lucrărilor practice.

In hotărîrea adoptată s-a prevăzut, 
printre altele, ca specialiști din. agri
cultură să țină expuneri în fața ca
drelor didactice, să Ie ajute la pre
gătirea predării diferitelor teme din 
programa de învățămînt.

F. D.

HÏRTIE CU LAPTE

Pregătirea temeinică a aparatului de partid
Comitetul raional de partid Nă- 

săud se ocupă cu multă atenție de 
pregătirea activiștilor de parțid. Pe 
baza planului de pregătire întocmit 
de biroul comitetului raional, acti
viștii de partid studiază individual 
diferite materiale apărute în publi
cațiile „Lupta de clasă”, „Probleme 
ale păcii și socialismului”, „Munca 
de partid” etc. Pe marginea unor 
materiale se organizează discuții 
conduse de secretarii comitetului ra
ional. Activiștii de partid iau parte 
lunar, 6—8 zile, la audierea de lecții 
și conferințe, studiază diferite docu
mente de partid, iar pentru însuși
rea și aprofundarea mai temeinică a 
unor probleme se organizează semi- 
narii. întreaga pregătire a activiști
lor de partid se desfășoară sub con
ducerea secretarilor comitetului ra
ional.

In. ultima perioadă, activiștii de 
partid au ascultat expuneri despre 
creșterea rolului conducător al parti
dului în etapa desăvîrșirii construc
ției socialiste, industrializarea socia
listă — baza dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii, dezvolta
rea producției agricole în gospodă
riile colective din raion, creșterea e«

fectivelor de animale proprietate ob
ștească etc.

Cu grijă se preocupă biroul Comi
tetului raional de partid Năsăud 
de îmbunătățirea continuă a stilu
lui de muncă al instructorilor de 
partid. Cu prilejul instruirilor lu
nare, ei prezintă informări pe cele 
mai diferite probleme. Instructorul 
teritorial Săsărman Augustin, de 
pildă, a prezentat o informare în 
legătură cu îndrumarea organizații
lor de bază din brigăzile gospodăriei 
colective din Nimigea, iar instruc
torul Duca Florea, o informare des
pre felul cum se ocupă organizații
le de partid de îmbunătățirea conți
nutului învățămîntului de partid.

Cu instructorii teritoriali se orga
nizează vizite colective la muzeu, vi
zionări de filme și spectacole, schim
buri de experiență la unitățile socia
liste fruntașe din raion. Nu de mult 
ei au vizitat gospodăria de stat din 
Dumitra. Un astfel de schimb de ex
periență a fost organizat și la gos
podăria colectivă din Chiuza.

In munca de pregătire a aparatu
lui de partid, biroul Comitetului ra
ional de partid Năsăud trebuie să a- 
corde o mai mare atenție înarmării 
activiștilor cu cunoștințe economice. 
(Din ziarul ,,FăcIia”-Clnj).

Nu este nici 
pe departe vor
ba despre un 
procedeu de fa
bricare a hîrtiei, 
cum s-ar putea 
crede, ci despre 
cu totul altceva. 
„Hirtie cu lapte" 
s-ar putea numi 
de întreprinderea 

Încercați — spre a
vă convinge — să dezlipiți hîrtia de pe 
aceste caramele. Nu vefi reuși nici' cu 
un clește. Sudarea este atît de perfectă, 
incit n-ai încotro și înghiți carameaua cu 
ambalaj cu tot.

Cum le-or fi gustat tovarășii de la con
trolul tehnic de calitate al fabncii l

PLUVIOCINEMASCOP

'Anul trecut, în 
luna mai, orașul 
Fălticeni s-a îm
bogățit cu un 
cinemascop, de 
construcfie mo
dernă, Insă din 
pricină că unele

lucrări au fost făcute de mîntuială, acum 
plouă în sală.

După cum se vede, această „operă" 
este prevăzută doar pentru timp uscat, 
Este limpede că din partea amatori
lor de film nu... plouă cu mulfumiri pen
tru un astfel de stil de muncă I

OFICIUL ȚANDĂREI
NU RĂSPUNDE

Oficiul Jăndă- 
rei se lasă greu 
la telefon, Cînd 
este de serviciu 
operatoarea nr. 4, 
poate trece chiar 
o oră și jumătate 
pînă să-i auzi 
glasul. Iar cînd, 
in sfîrșit, i-t auzi 

Pînă la urmă fot ea
este aceea care se supără, îfl vorbește 
pe un ton necorespunzător, iar apoi — 
drept,,, pedeapsă I — abia nu-fi dă ope
rativ legătura.

La fel se înfîmplă din cînd în cînd și 
la oficiul de telefoane din Fetești.

...Nu răspund. Oare aceste oficii n-ar 
trebui să răspundă de comportarea cu 
fotul nelalocul el a telefonistelor res
pective l

DIN POȘTA SÀPTÀMÎNH
UTILAJE NOI

...au fost instalate recent 
în cîteva unități de pro
ducție ale Întreprinderii 
pentru colectarea și indus
trializarea laptelui din Su
ceava. Au fost montate noi 
tipuri de cazane încălzi
toare de lapte la secția din 
Burdujeni și s-a amenajat 
un laborator bacteriologic 
la Botoșani. In felul acesta 
s-a mărit simțitor capaci
tatea de producție a între
prinderii si s-au creat con
diții pentru îmbunătățirea 
calității produselor. (De la 
Gavrll Capră, funcționar).

FOLOSIREA FIRELOR 
SINTETICE

... de tip P.N.A., ca ma
terie primă în procesul de 
producție al fabricii „Dra
pelul Roșu’’ din Sibiu, ne
cesită noi cunoștințe pro
fesionale. In întreprindere 
s-a organizat un curs de 
ridicare a calificării în 
cadrul căruia cei mai 
buni ingineri de speciali
tate au predat lecții despre 
tehnologia tricotajelor, des
pre caracteristicile mate
riilor prime textile, condi
țiile de prelucrare a fire
lor sintetice etc. (De la 
Tudor Andrei, tehnician).

PRIME
PENTRU VECHIME
...și muncă ireproșabilă 

s-au acordat, zilele acestea, 
unui număr de peste 200 
de muncitori, tehnicieni și 
Ingineri de la Fabrica „Pro. 
letarul”-Turda. S-au alo
cat în acest scop aproape

150 000 de lei. Printre 
muncitorii care au fost 
premiați sînt arzătorii 
Grigore Stancu și Mihai 
Mihon, încărcătorul de la 
cuptoare Carol Fodor, mo
rarul Ioan Bara, precum și 
muncitorii de la uscătorii 
Niculae Samson și Gavrilă 
Kovacs. (De la Ilie Belcîn, 
planificator).

CREȘTEREA 
ANIMALELOR 

ȘI LEGUMICULTURA
...sînt două sectoare de 

producție spre care își în
dreaptă în mod deosebit 
atenția în acest an colec
tiviștii din comuna Podo- 
leni, raionul. Buhuși. La 
sfîrșitul anului gospodăria 
va avea peste 2 000 de oi, 
650 de taurine aproape 
500 porcine și 2 000 de pă
sări matcă. Colectiviștii 
vor cultiva legume pe o 
suprafață de 30 ha, cu 10 
ha mai mult ca anul tre
cut. (De la Dumitru Maco- 
veî, președintele gospodă
riei).

LA CONSFĂTUIREA
...pe tema „Sporirea pro

ducției animale în G.A.C.” 
care a avut loc zilele tre
cute în comuna Lăpușata, 
raionul Horezu, au parti
cipat medici și tehnicieni 
veterinari, brigadieri zoo
tehnici șt. îngrijitori de 
animale din gospodăriile 
colective din raion.

Brigadierul zootehnic A- 
lexandru Bulacu și îngri
jitoarea fruntașă Gheor- 
ghița Calciu- au împărtășit

oaspeților experiența lor 
în creșterea animalelor. 
(De la Constantin Crivăț, 
instructor raional de par
tid).

PRIMELE 20 TONE 
DE FIER VECHI

...colectat în acest an de 
ceferiștii din cadrul dis
trictului L8-C.F.R. Piatra 
Craiului, raionul Aleșd, au 
fost expediate zilele aces
tea oțelăriilor din țară. 
S-au evidențiat cu această 
ocazie picherul Pavel Za- 
bolodnei, șefii de echipe 
Petru Ilea. Traian Gher
man, Aurel Secan și alții. 
(De la Teodor Gherman, 
cantonier).
PÎNĂ ACUM AU FOST 

PREDATE 15 LECȚII
...la cercul de cereale și 

plante tehnice care func
ționează in cadrul învăță
mîntului agrozootehnic din 
G.A.C. Grăniceri, raionul 
Criș. Lectorul Ion Popescu, 
tehnician agronom, folo
sește la predarea lecțiilor 
planșe, diafilme etc, orga
nizează aplicații practice. 
Colectiviștii. Moise Mihu, 
Petru Neamț, Ecaterina 
Irimie și multi alții se 
pregătesc cu seriozitate, 
sînt activi la discuții. (De 
la Petru Botașiu, profesor).

PRIN MUNCA 
PATRIOTICA 

A TINERILOR 
COLECTIVIȘTI

...din raionul Tr. Severin 
s-au economisit anul trecut 
aproape 600 000 lei. La con

strucțiile zootehnice, la 
plantarea de pomi fructi
feri, la transportul îngră
șămintelor pe ogoare, au 
lucrat mii de tineri colec
tiviști, răspunzînd la che
marea organizațiilor U.T.M, 
din comunele raionului. 
(De la Alexandru Roată, 
funcționar).

UN NOU 
CINEMATOGRAF

...s-a dat recent in folo
sință în orașul Focșani 
care oferă spectatorilor 
condiții bune de vizionare. 
Sala are o capacitate de 
450 de locuri și este în
zestrată cu ecran lat. (De 
la Zaharia Giroveanu, 
muncitor).

O ACTIVITATE 
FRUCTUOASĂ

...desfășoară bibliotecile 
din raionul Fetești. Încă 
din primele zile ale anu
lui bibliotecile comunale 
din Făcăeni, Sudiți, Tăn- 
dărei etc. au înscris sute 
de cititori. Colectiviștii 
Ivan Neagu, în vîrstă 
de 80 de ani, loan și 
Costică Cucu. tată și fiu 
au fost printre primii care 
au pășit pragul bibliotecii 
pe 1963. Bibliotecile din 
raion și-au încheiat activi
tatea din anul trecut cu 
peste 30 000 de cititori și 
aproximativ 300 000 cărți 
citite. (De la Dumitru 
Laurențiu, activist de par
tid).

Ing. P. Mellseratos, Ing, M. Marinescu, Ing. 
F- Anghel, Ing. G. Kahu, ing. P. Diaconu, Ing. 
N. Tudosle și maistrul D. Cazacu :

„Pentru contribuțiile originale 
aduse în proiectarea și cons

truirea cargoului 
de 325014500 tdw.“

Găsesc că este justă recomandarea de a se 
acorda Premiul de Stat pentru realizarea car
goului de 3250/4500 tdw, proiectat de fostul 
Institut de proiectări navale IPRONAV și con
struit la Șantierul naval Galați.

în adevăr, este pentru prima oară cînd se 
elaborează un astfel de proiect la noi în tară, 
de către ingineri și tehnicieni romîni. Este, de 
asemenea, pentru întîia dată cînd în șantierele 
navale din țară se construiește o navă mari
timă de acest tip cu o capacitate de încărcare 
de patru ori mai mare decît a celei mai mari 
nave maritime construită la noi pînă acum, 
în trecut, problema proiectărilor de nave a fost 
complet neglijată în țara noastră ; chiar și 
pentru puținele nave fluviale mici care se 
construiau uneori, se cumpărau proiecte din 
străinătate la prețuri foarte mari, deși acestea 
reprezentau totdeauna nave de tipuri învechite.

Ing. A. Nourescu, prof, geolog I. Băncilă, 
Ing- I. Rusmănlcă, Ing. D. Mosora șl Ing. 
N. Cernescu :

„Pentru contribuții la realizarea 
lucrării Uzina hidroelectrică 

V. I. Lenin - taz“
înapoierea economică moștenită de la regimu

rile burghezo-moșierești s-a reflectat și în dome
niul electrificării, Romînia fiind în acea vreme ul
tima în gama consumului de energie electrică pe 
an și locuitor față de țările europene. Din resursele 
hidraulice ale țării se valorifica numai a cincisuta 
parte.

în cadrul planului de electrificare a țării inițiat 
de partid, au fost construite importante obiective
— termocentralele Sîngeorgiu de Pădure, Paroșeni, 
Doiceșfi, Borzeșfi și altele, hidrocentralele Văliug, 
Așfileu, Moroierii, Sadu și „V. I. Lenin” Bicaz.

Pentru ca cititorii „Scînteii" să poată aprecia im
portanța marii hidrocentrale de la Bicaz, reamintim 
cîteva caracteristici. Concepută, proiectată și con
struită de tehnicieni romîni, această uzină este 
una dintre cele mai mari amenajări hidroenergetice 
cu acumulare din Europa. Realizarea ei în condi
țiile geologice ale Flișului Carpatic a impus ela
borarea de soluții tehnice în cea mai mare parte cu 
caracter original, nefolosite la alte construcții din 
țara noastră. Da 
asemenea, unele 
soluții complexe 
de mecanizare
— de exemplu, 
cele pentru be- 
tonarea baraju
lui șl realiza
rea cămășuielil galeriei de aducțlune — au 
constituit concepții tehnice originale. La Izvorul 
Muntelui, Bistrița transportă anual 1 600 milioane mc 
de apă ; în defileul sfîncos s-a construit un mare 
baraj din beton masiv, avînd înălțimea maximă de 
127 m, grosimea la fundație de 119 m și lungimea 
la coronament de 435 m. în acest baraj au fost 
turnați 1 625 000 mc de beton cu 360 000 tone de 
ciment. Barajul creat prin munca a mii de construc
tori a transformat aspecful văii Bistriței, Iar azi 
muntele Ceahlău se oglindește într-un lac de 35 
km lungime.

Cantitatea de apă acumulată în lac (1 230 mi
lioane mc, deci 77 la sută din apa ce curge anual 
pe Bistrița) constituie un regulator care a îmblînzif 
regimul debitelor Bistriței.

în centrală sînt instalate șase turbine cu o putere 
totală de 210 000 kW, care pot realiza o pro
ducție de 500 milioane kWh anual, iar stația 
de transformare de 110 000 V se va extinde ulte
rior pentru barele naționale de 220 000 V. Volu
mele de lucrări ale hidrocentralei sînt impresio
nante : 4 700 000 mc de săpături și derocări în 
sfîncă, 2 300 000 mc betoane și betoane armate, 
17 000 tone de echipamente electromecanice.

Datorită concepției sale, hidrocentrala de la 
Bicaz permite amenajarea cu indici tehnico-econo- 
mici favorabili a întregului curs a| Bistriței pînă la 
Bacău prin construirea altor 12 hidrocentrale cu o 
putere instalată totală de 234 000 kW, a căror exe
cuție este în curs. Pe de altă parte, prin realizarea 
acestui complex hidroenergetic se asigură impor
tante cantități de apă industrială, sub presiune, 
uzinelor de la Roznov, Săvinești, Buhuși, iar apele 
regularizate ale Bistriței, împreună cu cele ale 
Șiretului, permit irigarea unor mari suprafețe agri
cole.

Recent s-a făcut recomandarea să fie distinși cu 
Premiul de Stat tovarășii A. Nourescu, inginerul 
șef al proiectării, 1. BSnaJlă, geologul șef,, ing. I. 
Rusmănică, directorul tehnic al întreprinderii con
structoare, ing. D. Mosora, șeful sectorului galerie- 
cenfrală, și ing. N, Cernescu,'șeful sectorului baraj. 
Acordîndu-se Premiul de Sfat acestui colectiv, 
partidul și poporul nostru cinstesc implicit sutele 
de constructori și proiectanfi care au depus o în
suflețită muncă creatoare pe acest mare șantier al 
socialismului din patria noastră,

Dr. ing. DORIN PAVEL 
profesor la Institutul politehnic 

București

Cargourile de acest tip sînt utilizate pentru 
transportarea unei mari varietăți de mărfuri 
uscate și în vrac — cherestea, uleiuri etc. în 
navigația maritimă ele au o rază de acțiune 
de 5 000 mile marine și sînt prevăzute cu întă- 
riturl pentru navigație în ghețuri sparte. Pen
tru realizarea noului tip de cargou, proiectanțil 
și constructorii au adoptat soluții la nivelul 
celei mai noi tehnici navale. De exemplu, 
structura navei este complet sudată, corpul 
navei a fost construit din secții plane și secții 
de volum executate în atelier și asamblate 
piramidal pe cală, iar compartimentul de 
mașini este instalat la pupa, soluție care pre
zintă numeroase avantaje în ce privește ame
najarea generală a navei. Cargoul este dotat 
cu mijloace de încărcare și descărcare multi
ple care permit scurtarea timpului de stațio
nare în port și dau posibilitatea de a fi în
cărcat și descărcat rapid chiar și în porturile 
care nu dispun de instalații corespunzătoare.

Adoptarea soluției cu compartiment de ma
șini la pupă, cu guri de magazii foarte mari 
și eliminarea pontililor, au cerut proiectanților 
să execute numeroase verificări suplimentare 
de rezistență, ceea ce a necesitat rezolvarea 
unor probleme complexe de statică. Nava asi
gură echipajului confortul necesar și este în
zestrată cu cele mai moderne instalații și apa
rate pentru navigație maritimă. La bazinul de 
încercat modele de nave din Viena s-a con
statat că forma și dimensiunile carenei proiec
tate de IPRONAV reprezintă soluții optime. De 
asemenea, Direcția generală a registrului ma
ritim al U.R.S.S., care a verificat proiectul car
goului și al instalațiilor sale, l-a avizat favo
rabil și a acceptat să supravegheze construc
ția navei și să-i elibereze apoi certificat de 
clasă. La probele de marș efectuate pe mare 
cu nava prototip, s-au obținut performanțele 
stabilite în proiect ; de asemenea, în exploa
tarea prototipului și a celorlalte nave con
struite după același proiect s-au confirmat 
indicii tehnico-economici prevăzuți.

în prezent, cargourile de 3250/4500 tdw con
struite la Șantierul naval Galați după proiectul 
întocmit de IPRONAV, străbat cele mai înde
părtate mări și oceane ale globului, purtînd 
cu ele nu numai pavilionul R.P. Romîne, ci și 
o mărturie despre marile transformări petre
cute în țara noastră.

Prof. Ing. CONSTANTIN NÄSTASE 
șeful catedrei construcții navale, 

Institutul politehnic Galați

Arh. C. Lăzărescu, Ing. N. Laszlo, arh. 
L. Sfaadecker, arh. L. Popovld, arh. Violeta 
Constantlnescu, arh. M. Laurlan, Ing. I. Neac- 
?u șl Ing. M. Barbalanl :

„Ansamblurile de odihnă 
de la Eforie (etapa a ll-a) 

și Mamaia“
Convingerea mea este că lucrările proiectate 

pe litoralul nostru în ultimii ani — de către 
colectivul condus de arhitectul Cezar Lăză- 
rescu — reprezintă pentru arhitectura noastră 
realizări dintre cele mal semnificative, șl se 
poate susține că apariția și punerea acestora 
în exploatare a adus o contribuție importantă 
la afirmarea orientării noi, actuale, fuste, în a- 
cest domeniu. Odată cu acestea apar expri
mate elementele esențiale ale unor noi re
zolvări specifice timpului și mediului nostru 
social, în care funcțiunea, construcția și înfăți
șarea își găsesc în contemporaneitate echili
brul și deci expresia unitară, adecvată.

Priceperii, talentului și îndrăznelii acestui 
colectiv — care s-au putut manifesta pe deplin 
datorită sprijinului larg și condițiilor create de 
către conducerea de partid și de stat — arhi

tectura romî- 
nească contem
porană 11 dato
rează foarte 
mult.

Ansamblurile 
create și con
strucțiile aces

tora satisfac la nivelul unoi ridicate șl justifi
cate pretenții toate nevoile, sînt con
cepute și realizate rațional, deci în spiritul unor 
stricte realități și judicioase considerente eco
nomice, de confort, și reușesc totodată să res
pire sănătate, optimism.

Aprecierea favorabilă a tuturor lucrărilor 
este mărturisită de către toți cei ca au văzut 
litoralul — fie aceștia cetățeni al patriei noas
tre, mîndrl .că pot fi martorii și beneficiarii unor 
asemenea realizări — fie aceștia vizitatori 
străini, umblațl prin multe locuri demne de a 
fi reținute pentru înfăptuirile valoroase pe care 
alți oameni le-au realizat acolo — înfăptuiri 
cu care găsesc echitabil să le compare pe 
acestea, ale noastre — și pentru care adeseori 
își exprimă o nereținută preferință.

Mărturia cea mai sigură a acestei calități, ce 
este propusă a fi recunoscută șl prin acorda
rea înaltei aprecieri a unui Premiu de Stat, este 
însă simțămîntul de plăcere, bună stare fizică, 
destindere, voie bună și de desfătare estetică, 
de care sînt cuprinși toți ce au prilejul să-și 
petreacă vacanța la mare.

De subliniat mi se pare faptul că este vor
ba aci de un mare și reușit ansamblu în 
care admirabilă este și sistematizarea gene
rală și arhitectura obiectelor construite ca și 
realizarea tehnică, ce a recurs uneori la me
tode dintre cele mai avansate, în orice caz 
premiere în țara noastră — precum și ritmul 
în care s-a realizat lucrarea.

Dintre cele mai îmbucurătoare aspecte ml 
se pare de reținut acela că de la an la an an
samblul s-a întregit cu lucrări din ce în ce mai 
valoroase — că tot ceea ce apare nou se dis
tinge printr-o.șl mal bună concepție șl realizare.

Mă bucur că pot declara în calitatea mea 
de coleg interesat și legat de problemele, ori
entarea și realizările arhitecturii noastre — că 
apreciez în modul cel mai lipsit de reținere lu
crările în sine, activitatea de coordonator cît 
mai ales serviciile pe care Cezar Lăzărescu, 
în fruntea unui mănunchi de arhitecți și ingi
neri talentați, le aduce arhitecturii contempo
rane de la noi, ce nu poate de fapt progresa 
decît prin pilda unor astfel de realizări — care 
confruntate cu altele, cu realitățile și aspira
țiile noastre, nu pot să nu determine în în
treaga noastră evoluție un curs favorabil, o 
mai justă înțelegere a drumului pe care trebuie 
să mergem pentru a înregistra noi succese.

Prof, arhitect ASCANIO DAMIAN 
rectorul Institutului de arhitectură

Cărți pentru copil In sălile de concert
victor tulbure ; pe sub nuci“

In această pla
chetă recent apă
rută în Editura 
tineretului, Vic
tor Tulbure adu
nă poezii mai 
yechl și mai noi 
dedicate copii
lor. In versuri 
armonioase, ușor 
de memorat ori de 
recitat, poetul vor

bește micilor cititori despre frumu- 
eețile patriei noastre, îi poartă prin 
noile uzine, pe schelele construcții
lor, pe șantierele viitorului.

Lauda „mîinilor de aur" a con
structorilor socialismului constituie 
partea cea mal realizată a plache
tei. Versul e simplu, fără podoabe

inutile, exprimă direct gîndul poe
tului :

„De-apururi cinste harnicelor
mîni 

Călite-n foc, asprite pe unelte — 
Ce știu să are și să coacă pini, 
Să-ntindă peste fluvii poduri 

zvelte, 
Și născocesc din piatră frumuseți 
Să-i lumineze omenirii chipul".

Printre poeziile cele mal reușite, 
cuprinse în plachetă, mai cităm pa 
cèle intitulate : „Lenin și prichin
deii“, „Fetița cu chibrite".

In ansamblu cartea e plină de cu
loare, de imagini pregnante, atingîn- 
du-și astfel scopul : acela de a 
transmite, prin mijloacele poeziei, 
idei și sentimente profund instruc
tive.-

Marți, 22 ianuarie, ora 20,00, tn sala 
mică a Palatului va avea loc un concert 
de muzică de cameră.

Joi, 24 ianuarie, ora 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii Romîne pre
zintă un concert simfonic. în program : 
Uvertura națională, de Gheorghe Stephă- 
nescu I Concertul în la major pentru pian 
și orchestră de Mozart. Solistă Maria Fo- 
tino, artistă emerită ; Simfonia IV-a în 
mi minor de Brahms. Dirijor Florica Di- 
mitriu.

La ora 20,00, in sala mică a Palatului, 
Ștefan Pralea Blaga va susține un reci
tal de clarinet, acompaniat la pian de 
Mariana Kapdebo. în continuare, Marga
reta Prunner va da un recital de harpă cu 
lucrări de Respighi, Haendel, Fauré, Car
men Petra.

Vineri. 25 ianuarie, ora 20,00, In sala 
mică a Palatului, Constantin Iliescu, lau
reat al Concursului internațional „Geor
ge Enescu” va da un recital de pian.

Sîmbătă, 26 ianuarie, ora 20,00, la Ate
neul R. P. Romîne va avea loc un festi
val Mozart. în program : Uvertura la o- 
pera „Răpirea din Serai” i Concertul 
pentru vioară si orchestră în mi bemol 
major — solist Mihai. Constantinescu. 
Recviem pentru soliști, cor și orchestră. 
Dirijor Mircea Basarab. Soliști : Emilia 
Petrescu, Martha Kessler, Ion Piso, Ma
rius Rintzler. Concertul va fi ^n>—-gntat 
și duminică, 27 ianuarie, ora C 
teneuj R. P. Romîne. xcă '

Tot sîmbătă, la ora 19,30, tnâj-s'trele 
de muzică de estradă și populară ale Ra
dioteleviziunii. dirijate de Sile Dinicu și 
Victor Predescu vor prezenta un concert 
în studioul Radioteleviziunii.

Duminică, 27 ianuarie, ora 20,00, or
chestra Barbu Lăutaru va da un concert 
de muzică populară romînească la Ate
neul R. P. Romîne. Dirijor Florian Eco- 
nomu. Soliști : .Maria Lătărețu, Ana Is
pas, Vlad Dionisie, Ion Cristoreanu.

ion horea: „Flori de păpădie“

r" oä' v
pj' s

Ö carte plină 
de grație și lu
mină, aceasta 
este impresia P9 
care ți-o lasă pla
cheta lui Ion Ho
rea „Flori de pă-

' pădie“ (subintitu
lată: poezii pentru 
pionieri). Spre deo. 
sebire de „Toam
na pe sub nuci",

care se adresează mai mult copiilor, 
în cartea lui Ion Horea micii cititori 
sînt ei înșiși eroii versurilor. Iată o 
poezie („Mai departe“) în care pio
nierii plantează puieți, sau alta 
(„Toamna") vorbind despre reînce
perea școlii, după cum „Iunie“ ves
tește cu exuberanță începutul va
canței. Ion Horea realizează imagini

artistice cu ajutorul unor elemente 
luate din universul școlii :

„Peste trestii a trecut, 
Țărmul mării într-o clipă 
Iscălindu-l cu-o aripă — 
O fi și el vre-un școlar 
Cu plaivas și-abecedar... ?"

Din peisajul patriei revin mal des 
zările de poveste ale Deltei, căreia 
îi sînt dedicate poeziile „In Deltă“, 
„Trece-o fată’ și „Pelicanul".

„Flori de păpădie" dezvăluie citi
torului o latură mai puțin cunoscută 
a poeziei lui Ion Horea. Șl la el, ca 
și la Victor Tulbure, se poate face 
o constatare îmbucurătoare : el nu 
confundă „accesibilitatea" versuri
lor, o cerință de altfel absolută a 
poeziei pentru copii, cu facilitatea.

ILIE CONSTANTIN

Biblioteca tehnică din uzină
In bibliotecile tehnice ale uzinelor, 

muncitorii, tehnicienii șl inginerii gă
sesc un mare număr de lucrări despre 
noi realizări ale tehnicii șl științei, des
pre experiența unor colective de muncă 
fruntașe din tara noastră.

Biblioteca tehnică a Uzinelor ,,23 Au
gust” din Capitală, care cuprinde circa 
45 000 de volume, sau cea a Uzinelor 
„Steagul Roșu” din Brasov, organizează 
periodic recenzii asupra publicațiilor care 
interesează secțiile uzinei, Întocmesc 
fișe tematice destinate cititorilor de dife

rite profesiuni. La Uzinele „Carbochim” 
din Cluj, colectivul bibliotecii, cu aju
torul serviciului de documentare, selec
ționează materiale din diferite publicații 
— reviste, cărți, brevete de invenții, 
prospecte etc., care pot fi utile munci
torilor șl tehnicienilor.

în activitatea lor, aceste biblioteci sînt 
sprijinite șt de Institutul de documen
tare tehnică, care trimite la peste 7 000 
de întreprinderi șl instituții din țară pu
blicații de specialitate, (Agerpres)

Filme noi
Balada husarilor : come

die lirică realizată de stu
dioul „Mosfilm”. Scenariul: 
A. Gladkov și E. Riazanov. 
Regia : E. Riazanov. în 
rolurile principale : Larisa 
Golubkina, luri Iakovlev, 
Igor Ilinskl, Nikolai Kriuci- 
kov, Viktor Kolțov, Antoni 
Hodurskl, Tatiana Smîga. 
Filmul prezintă eroismul

unei tinere fete care dorind 
să participe la lupta po
porului său împotriva ar
matelor lui Napoleon, își 
pune uniformă de husar și 
se prezintă la o unitate de 
pe front. Filmul rulează de 
sîmbătă 19 ianuarie pe e- 
cranele Capitalei.

Meșter la toate : come
die satirică, producție a

studiourilor bulgare. Scena
riul : P. Vefinov, regia : P; 
Vasiliev. în distribuție : A. 
postol Karamitev, G. Kalo- 
iancev, G. Stanceva. K, 
Ciukova, A. Ceaprazov.

în reluare va rula „Ma
rile speranțe” — producție 
a studiourilor engleze după 
romanul cu același nume de 
Charles Dickens.

Scenă din filmul „Balada husarilor"
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Mil șl mil de tineri de pe întreg cuprinsul ță> 
rll se întrec zilnic, în cadrul spartachiadei, la 
diferitele sporturi din regulamentul competi
ției. Acum, cînd timpul a devenit și mal priel
nic desfășurării sporturilor de lamă, con
cursurile do schi, săniuțe, patina] se bucură 
de cea mai mare participare. Sîmbâtă șl du
minică, de pildă, au avut loc In Capitală — 
în organizarea cluburilor sportive „Unirea*’ șl 
„Olimpia" — concursuri de sănluș șl schi, la 
care au luat parte peste 1500 de tineri.

Iată în imaginile alăturate citeva aspecte de 
la întrecerile spartachiadei : (1). Ieri dimi
neață, pe dealul Cociocului, la concursul de 
săniuș. (2). Gimnastica place mult tinerelor 
din Andrășeștl (raionul Slobozia). (3). Elevul 
Vasile Deteșeanu, fiu de colectivist, este pa
sionat șahlst. El a debutat cu succes in pri
mul său concurs. (4). Cine-1 mai puternic?

Absent din calendar...
De cîțiva ani, din calendarul 

competițional al Federației de ci
clism a dispărut — nu fără a pro
duce părere de rău în rîndul iu
bitorilor de sport — cea mai inte
resantă și populară întrecere ci- 
clistă : Turul R.P. Romîne. Forul 
de specialitate a motivat aceasta 
prin „supraîncărcarea" existentă 
în programul cicliștilor. Iată însă 
că — după cum reiese și din ca
lendarul lui 1963, publicat zilele 
trecute — importanta competiție 
ciclistă nu va avea loc nici anul 
acesta(l).

De ce oare 7 Este știut că Turul 
ciclist al țării a constituit unul 
din cele mai atractive și mai bune 
mijloace de popularizare a spor
tului cu pedale. An de an, după 
aceste competiții, la federație so
seau numeroase cereri de afiliere 
din partea unor asociații sportive 
din diferite colțuri ale țării. Este 
de la sine înțeles că suspendarea 
acestei tradiționale competiții nu 
poate decît să influențeze negativ 
și creșterea calitativă a ciclismu
lui. Absența din calendar a aces
tei întreceri de mare fond — la 
care, de cele mai multe ori, au 
participat și sportivi de peste 
hotare — face ca cicliștii noștri 
să nu aibă posibilitatea să-și ve
rifice forțele, să-și îmbogățească 
experiența. După cum se știe — 
prin sistemul competițional exis
tent — prea puțini cicliști romîni 
participă la întreceri internațio
nale.

De ce a renunțat atunci federa
ția de ciclism la organizarea Tu
rului R. P. Romîne ?

Porție suplimentară
Proba de biatlon, care a inau

gurat concursul de schi din Poia
na Brașovului, a reținut atenția 
mai ales prin ineditul ei : o cursă 
de schi-fond, plus o probă de tir. 
Dar spre dezamăgirea celor pre- 
zenți, și în primul rînd a concu- 
renților, această probă a scos în 
evidență intervenția arbitrară a... 
unor arbitri.

Necunoscînd bine regulamentul 
și traseul pîrtiei, cîțiva arbitri 
i-au obligat pe schiori să mai 
parcurgă încă un kilometru și 
ceva tocmai cînd cursa trebuia 
să se termine. „Porția suplimenta
ră“ de kilometri n-a fost însă ofe
rită tuturor concurenților, astfel 
că, spre regretul tuturor, rezulta
tul întrecerii de schi — și, firește, 
și al probei — a fost viciat. Este 
de neînțeles de ce organizatorii 
au numit în corpul de arbitri al 
acestui concurs, oameni care nu 
se pricep la arbitraj.

La hochei pe gheața 

București — Curtina Ba 4-4

CORTINA D’AMPEZZO 20 
(Agerpres). — Selecționata 
de hochei pe gheață a ora
șului București a jucat în 
Italia, la Cortina d’Am
pezzo, cu echipa „Cortina 
Rex“, campioana Italiei. 
Meciul, dirz disputat și de

un bun nivel tehnic, s-a 
încheiat la egalitate : 4—4 
(2—2; 2—2; 0—0). Punctele 
formației bucureștene au 
fost înscrise de Takacs, 
Szabo I, Ionescu și Cala
mar. Pentru gazde au mar
cat Farnfield, Ghezzi, Zan- 
degiacomo și Darin,

Aseară^ la baschet

Honved Budapesta-Steaua București 83-53
Sala Floreasca din Capi

tală a găzduit ieri seară 
întîlnirea retur Steaua 
București—Honved Buda
pesta din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni’’ la bas
chet.

Deși porneau cu un han
dicap minim (în întîlnirea 
de la Budapesta, Steaua 
cedase la scorul strîns de 
73—74), în meciul de ieri 
campioana noastră nu nu
mai că n-a reușit să se 
califice, dar a pierdut la 
un scor categoric.

Meciul a fost dominat 
de echipa maghiară, care 
a condus în permanență, 
uneori chiar la diferențe 
mari. Echipa Steaua — lip
sită de aportul celor doi 
pivoți ai săi (Novacek și 
Demian)—a fost dominată 
autoritar sub panou, iar în 
jocul de cîmp și mai ales

în aruncările la coș a fost 
exasperant de ineficace.

Este de mirare cum o 
echipă cu experiență, cu 
jucători de certă valoare 
ca Folbert, Nedef, Nicule- 
scu și alții să rateze atît 
de mult și să comită gre
șeli de orientare tactică. 
Echipa bucureșteană n-a 
știut, de pildă, să contra
careze apărarea în zonă a 
oaspeților și nici să-și im
pună ritmul specific, an- 
grenîndu-se în jocul lent al 
adversarilor.

Se pare că jucătorii no
ștri au anticipat prea ușor 
victoria în meciul lor de 
aseară, subestimînd șan
sele de calificare ale ad
versarilor lor. Oricum ar 
fi privit, meciul de aseară 
constituie o lecție ustură- 
toare pentru echipa noa
stră campioană.

M. POPESCU

Campionatele
republicane de volei

S-a încheiat turul campiona
telor republicane da volei. 
lafS cîteva rezultate : mascu
lin : Rapid—C.S.M. Cluj 3—1 ; 
Olimpia București—Dinamo o- 
raș dr. P, Groza 1—3; Știința 
Timișoara — Fulgerul 3—1 ; 
Steaua—C.S.O. Bala Mare

3—0; Dinamo București—Fa
rul 3—1.

Feminin : Progresul—C.S.O. 
Craiova 3—2 ; Știința Bucu
rești—C.S.M. Sibiu 3—1 ; 
C. S. O. Timișoara—C. S. M. 
Cluj 0—3 ; Farul—Partizanul 
Roșu 3—0.

(Țfe. iernat
DIN TOATĂ TARA
EXCURSII Șl TURISAA. Pentru acest 

an, Oficiul Național de Turism „Carpați" 
organizează numeroase excursii cu 
caracter insfructiv-educativ pe teme de 
fo-lcior, geografie, istorie, științe natu
rale, industrie, agricultură etc, în loca
lități de munte și de pe litoral, oame
nii muncii își vor putea petrece conce
diul de odihnă sau zilele libere de la 
sfîrșit de săptămină. Modernele nave 
fluviale „Oltenița” și „Carpați” vor sta 
la dispoziția celor care vor să cunoască 
frumusețile Deltei. Tn excursii speciale, 
elevii își vor putea completa cuno
ștințele acumulate la cursuri.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ LA DO
MICILIU. In vederea unei mai bune 
deserviri a populației, la Tg. Mureș 
s-a înființat și un serviciu de asis
tență medicală la domiciliu. Noul 
serviciu funcționează pe lingă poli
clinica nr. 3. Prin introducerea aces
tui sistem, bolnavii pot primi la ce
rere asistență medicală la domiciliu 
zilnic între orele 13—20.

ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCA
TIVE PENTRU FEMEI. în satele ra
ionului Săveni au loc numeroase ac
tivități cultural-educative pentru fe
mei. Un loc important ocupă activi
tatea de râspîndlre a cunoștințelor 
agrozootehnice. Peste 1 100 de co
lectiviste participă la cursurile în- 
vățămlntului agrozootehnic de trei 
ani. Cu sprijinul comitetului raional 
de partid au fost organizate la sate 
88 de cicluri de lecții privind crește
rea păsărilor, a viermilor de mătase 
și cultura legumelor, la care iau par
te 4 200 temei. Au iost initiate cercuri 
de „Sfaturi gospodărești’ și cercuri 
„Școala mamei“. S-au ținut confe
rințe pe teme cum sînt : „Prietenia 
dintre mamă și fiică", „îngrijirea să
nătății copiilor“ ș. a. (De la Gh. 
Zaiț, coresp. voluntar).

VÎNZĂTORI PENTRU MAGAZI
NELE SĂTEȘTI. La școala profesio
nală de ucenici de pe lingă centrul 
școlar cooperatist din Oradea se pre
gătesc vînzători pentru magazinele 
sătești din regiunile Crișana, Cluj, 
Banat și Maramureș. De curînd. cei 
360 de elevi au susținut examenul de 
absolvire. Din anul 1959 șl pînă 
în prezent, la această școală au ab
solvit cursurile 2 031 vînzători pen
tru magazinele sătești ale coopera
tivelor de consum.

LA „NOVA HUr
Hotărît lucru, frații Metodej și 

Frantisek Pravda și-au greșit so
cotelile. Judecați și dv. : în 1925 
au cumpărat moșia din Kuncice 
„cu tot ceea ce se află și se va 
afla pe ea", așa cum. scrie, negru 
pe alb, in cadastrul vremii. După 
25 de ani, la suprafața ei fume
gau oocseriile, după alți doi ani a 
început să producă primul furnal, 
iar astăzi fumegă cele 11 coșuri 
ale uzinelor „Nova Hut".

Nimic din toate acestea însă nu 
aparține familiei Pravda.

După Vitkovice — unde furna
lul nr. 6, abia 
intrat in funcțiu
ne, domină uzi
nele siderurgice 
— urmează „co
muna Păcii", 
lungi șiruri de barăci rămase în 
urma șantierului. Aici au locuit 
constructorii noului combinat, c.el 
mai mare combinat siderurgic din 
Cehoslovacia socialistă. 70 000 de 
tineri s-au perindat prin ele și 
toți își amintesc epopeea. Doar au 
scris-o cu mîinile lor, pagină 
după pagină: întâi cuptorul numă
rul 4, apoi celelalte trei, apoi oțe- 
lăria, laminorul și hale mai noi, 
mereu mai noi, mai moderne.

— Cum a fost, tovarășe Benko?
Pavel Benko a ucenicit aici, tț 

devenit muncitor calificat aici, a 
ajuns cel mai bun oțelar, a fost 
ales deputat în Adunarea Națio
nală.

— Cum a. fost ? Ca o furtună.
70 000 de tineri veniți din toate 

ungherele Cehoslovaciei au pus 
temelii trainice viitorului.

— De unde ești, tovarășe Srba?,
— Din Ceske Budejovice.
— Ce vînt te-a adus aici, toc

mai la cealaltă margine a țării ?,
E un vlăjgan înalt și vînjos, 

Vratislav Srba, și are un rîs con
tagios.

— Nu vînt, ci furtună. Așa era 
prin ‘950.

Intîi a lucrat la Vitkovice, tot 
la oțelărie. Apoi, cînd a început 
să fumege primul cuptor de la 
„Nova Hut", a trecut „peste 
drum“.

— Și s-a schimbat ceva, de- 
atunci, în uzină ?

Vratislav Srba a rîs din nou, 
ca de-o glumă.

— Dacă s-a schimbat ceva ? Fi
rește, se schimbă mereu cîte ceva, 
aproape in fiecare zi. Așa am în
vățat să ne organizăm mai bine 
munca, să lucrăm mai bine, să

-......... —------- —>
De la corespondentul 

nosiru la Praga

facem și cuptoarele să lucreze 
mai bine.

Are dreptate). Dacă primul 
furnal s-a construit în 28 de luni, 
al patrulea s-a i înălțat numai în 
7- luni. Dacă priimele patru baterii 
de cocsificare au cerut o muncă, 
dîrză de aprottpe cinci ani, cele
lalte patru aw intrat in funcțiune 
numai după doi ani și jumătate.

Dacă s-a schimbat cerea..? Com
binatul vuiește în toate ungherele. 
Vechile construcții și cele noi se 
întrepătrund, încep să facă corp 
comun. Se schițează dq pe acum 

turnătoria nr. 2, 
care va tripla 
producția. Fieră
ria nr. 2 va per
mite să se duble
ze producția.

Noua centraliă electrică va intra 
în curînd in șantier, in vederea 
alimentării primului cuptor elec
tric, programmât pentru anul 1964.

— Da, ai dreptate tovarășe 
Srba, mereu se schimbă ceva. Și 
cum îți marge cuptorul ?

— Bine. Doar e cel mai bun 
din Moravia de nord.

— De ce e cel mai bun ?
Vratislav Srba surîde jenat. Nu 

el a făcut această apreciere, ci 
inginerul-șef. El, Vratislav Srba, 
nu e nici măcar șeful brigăzii. A- 
cela-i Helmut Wolf — șl toată 
lumea-4 de acord că asemenea o- 
țelar e greu să găsești în Kuncice. 
El, Vratislav Srba, e numai șef de 
schimb în brigada lui Wolf.

Se sdarplnă în claia de păr și-și 
înclină capul într-o parte.

— Cum să spun ? Mare lucru 
nu facem noi, mai mult decît alții. 
Dar întreținem bine cuptorul, ne 
înțelegem bine între noi, ne aju
tăm. Vedeți (și ochii încep deo
dată să-i strălucească), e o muncă 
interesantă. Fiecare șarjă oferă 
ceva nou. Oțelarul trebuie să fie 
hotărît, să intervină atunci cînd 
apare primejdia rebutării. Se cere 
prezență de spirit și... cum să 
spun ?... Curaj !... Nu, nu atît cu
raj, cît pasiune. Știți, aici, la noi, 
se produce o treime din oțelul 
țării...

— Pasiune, tovarășe Srba ? 
Parcă așa spuneai.

Puțin nedumerit întîi, șeful de 
schimb al „cuptorului tineretu
lui" m-a privit apoi cu fermitate.

— Da, tovarășe redactor, fără 
asta nu se poate crea nimic.

„Cupa R. P. Romîne“ la schi
BRAȘOV (prin telefon). — Primul 

mare concurs de schi al anului — 
„Cupa R.P.R.” pe echipe — s-a des
fășurat sîmbătă și duminică în 
Poiana Brașovului. Atenția publicu
lui s-a împărțit între probele alpine 
disputate pe Postăvar (pîrtia Suli- 
nar) și cele de fond, programate pe 
pîrtiile din Poiana Brașovului.

Proba cea mai spectaculoasă a fost 
slalomul uriaș, care a prilejuit lui 
Gh. Bălan (Casa ofițerilor-Brașov) 
să obțină prima sa victorie din acest 
sezon în fața obișnuitului cîștigător 
al probelor alpine Cornel Tăbăraș 
(Carpați-Sinaia).

La senioare, Ilona Miclos (Dinamo) 
a terminat învingătoare cu 8 secun
de înaintea celei de-a doua clasate, 
Mihaela Stoenescu (Voința-Sinaia).

La juniori, învingător a fost Marin 
Focșeneanu (Carpați-Sinaia), iar la 
junioare Liliana Focșeneanu (Car
pați-Sinaia).

In probele de fond, schiorii idina-

moviștl au repurtat un net succes, 
ocupînd — prin P. Dinu, Gh. Bă- 
descu șl G. Vilmos — primele 3 
locuri. La senioare dinamovista 
Bratu Marcela a sosit prima, înain
tea campioanei Tom Elena.

Duminică, pe pîrtia de la Sulinar 
a avut loc proba masculină de 
slalom special. A cîștigat dinamovis- 
tul Kurt Gohn, care a realizat în 
cele două manșe 1’ 58” (pîrtia a mă
surat 600 m cu 60 porți). Pe locurile 
următoare s-au clasat C. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) 2’ și N. Iovicl (Dina
mo) — 2’05” 7/10. La feminin, victo
ria a revenit sportivei Ilona Miclos 
(Dinamo) cu 1’ 24” 6/10 (concursul 
feminin s-a disputat în Kantzer, pe o 
pistă de 400 m).

Echipa masculină a clubului Di
namo Brașov a cucerit primul loc în 
proba de ștafetă 3 X10 km cu timpul 
de 2h 01’30” 2/10. Ștafeta feminină 
de 3 X 5 km a fost cîștigată de Trac
torul Brașov cu lhl8’37”,

M Â GÂZI M
Redactori de sport din 32 

de țări ale Europei și A- 
mericii de Sud au răspuns 
la o anchetă fotbalistică 
făcută de ziarul „Nép 
sport” din Budapesta. Po
trivit anchetei, cei mai 
buni fotbaliști din lume pe 
anul 1962 au fost : 1—2 
Pele, Garrincha (Brazilia) 
32 puncte -, 3 Masopoust
(R. S. Cehoslovacă) 27 de 
puncte, 4 Sekularac (R.P.F. 
Iugoslavia), 8 puncte > 5.
Eusebio (Portugalia) 7 
puncte. Pe baza răspunsu
rilor au fost alcătuite 
o selecționată mondială : 
Schroif, D. Santos, Mauro, 
Iusufi, Zito, Masopoust, 
Garrincha, Sekularac, Va- 
va, Pele, Zagalo — și o 
selecționată a Europei !

Schroif, Armfield, Maldini, 
Iusufi, Sollimosi, Maso
poust, Sandor, Sekularac, 
Seiler, Tichi, Gento,

*
In fiecare an, In Olanda 

ara loc „maratonul ghetii”, 
un fel da tur al țării pe 
patine. Anul acesta, com
petiția a revenit lui Rainer 
Paping, învățător, in 
vîrstă de 31 de ani. El a 
străbătut 200 de km, cît a 
măsurat „maratonul ghe
tii’’, în 11 ore, 59 min. 27 
sec.

★
In acest an, la uzina 

de materiala sintetice din 
Varșovia se vor produce 
pentru export yahturi —

La bazinul Floreasca din Capitală

clasa „Olandezul zbură
tor”. Noile ambarcațiuni 
— construite din material 
plastic — slnt mai rezis
tente și se păstrează mai 
bine decît cele din lemn.

★
Din cauza zăpezii abun

dente și a gerului, pînă în 
prezent au fost aminate 
peste 150 da meciuri din 
campionatul sau „Cupa 
Angliei” la fotbal. Pentru 
prima oară în istoria de 90 
de ani a „Cupei Angliei”, 
federația britanică se vede 
nevoită să prelungească... 
sezonul.

★
Este cunoscut faptul că 

la 21 septembrie anul tre
cut „greul’t argentinean 
Alex Lavorante și-a pier
dut cunoștința în urma 
meciului pierdut prin KO 
în fata lui Riggins. De a- 
tunci și pînă astăzi Lavo
rante a suferit 3 operații 
la cap, fără a-și reveni. El 
continuă să fie hrănit ar
tificial. Medicii au decla
rat că Lavorante are 50 la 
sută șanse de a scăpa cu 
viată, dar el nu va mai 
putea fi util societății, ră- 
mînînd paralizat în parte. 
Iată cum termină cu glo
ria efemeră un tînăr în
căput pe mîinile afaceriș
tilor din boxul profesio
nist.

La scurt timp după ce a 
anunțat că dorește să găz
duiască Jocurile Olimpice 
din 1968, municipalitatea 
orașului elvețian Lausanne 
și-a retras candidatura. A- 
ceasta, datorită în princi
pal greutăților de natură 
financiară.

★
Tînărul înotător E. Ta- 

kase este considerat o 
mare speranță a natației 
japoneze. Acum, la vîrsta 
de 15 ani, parcurge distan
ta de 1 500 m în 19 mi
nute, anunțlndu-se un 
demn succesor al cunoscu- 
tulul recordman mondial 
Yamanaka.

Agențiile de presă 
transmit:

ȘAH. După trei runde, în turneul in
ternational feminin de șah de la Beverwijk 
(Olanda) conduce campioana lumii Nona 
Gaprlndașvill (U.R.S.S.), care totalizează 
3 puncte. Ea este urmată In clasament de 
Jovanovicl (Iugoslavia) cu 2 puncte șl o 
partidă întreruptă, Alexandra Nicolau 
(R. P. Romînă), Hemskerk (Olanda), fie
care cu cîte două puncte, Ljiljak (Iugo
slavia) cu 1,5 puncte etc.

Alexandra Nicolau a învins în runda a
2- a pe Iugoslava Bacîcl, Iar în runda a 
treia a cîștigat în fata cunoscutei cam
pioane olandeze Hemskerk.

ATLETISM. 2,20 m — acesta este re
zultatul cu care Valerl Brumei a cîștigat 
proba de săritură în înălțime la con
cursul disputat pe stadionul de lamă din 
Leningrad. Este cea mal valoroasă perfor
mantă a anului pe care Brumei îl începe 
sub bune auspicii, în ajunul plecării la 
New York.

RUGBI. Competiția Internațională de 
mgbi „Turneul celor 5 națiuni” a pro
gramat la Cardiff meciul : Țara Galilor — 
Anglia. Rugbîștll englezi au terminat vic
torioși cu scorul de 13—6 (5—0).

HANDBAL. Disputat în sala Șahtlor 
din Moscova, meciul feminin de handbal 
Trud (U.R.S.S.) — Spartak Sokolovo (R.S. 
Cehoslovacă) pentru „Cupa campionilor 
europeni” a fost ctștigat de sportivele 
sovietice cu scorul de 8—7 (4—3). A ar
bitrat Pândele Cîrligeanu (R. P. Romînă). 
Returul se va disputa la 27 ianuarie, la 
Praga.

BASCHET. Echipa feminină de baschet 
MTK Budapesta s-a calificat în sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni”, învingînd în meci retur cu 79—54 
(35—31) pe V. Niebelungen (R. F. Ger
mană). Cea mai bună realizatoare a echi
pei budapestane a fost Hegeduș, care a 
marcat 30 de puncte. Baschetbalistele 
maghiare ctștigaseră primul meci cu 
62—44.

HALTERE. Recordmanul mondial Iuri 
Vlasov se află de cîteva zile în vizită în 
Cuba. Recent el a ținut o conferință în 
sala de sport a Universității din Havana. 
După conferință, Vlasov a dat indicații 
practice tinerilor halterofili cubanezi.

HOCHEI. Pe patinoarul din Gheor- 
ghleni s-au încheiat meciurile de califi
care pentru campionatul republican de 
hochei pe gheață. In ultimele partide 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Steagul Roșu Brașov — Tîrnava Odorhei
3— 3 ; Avîntul Gheorghlenl — Dinamo 
București 3—2. Clasamentul definitiv : 
Steagul Roșu, Avîntul, Ttrnava, Dinamo. 
Primele două formații vor participa Ia 
turneul final al campionatului, alături de 
echipele Steaua, Voința Miercurea Ciuc, 
Știința București și Știința Cluj.

PRONOSPORT

Concursul nr. 3 din 20 ianuarie 1963
Catania — Torino (3—0) 1
Internazlonale — Mantova (1-0) 1
Juventus — Genoa (2-0) 1
Lanerossl — Bologna (0—0) X
Modena — Florentina (3—0) 1
Napoli — Roma (3—3) X
Sampdorla — Atalanta (2-0) 1
Spal — Palermo (1-0) 1
Alessandria — Catanzaro (3—1) 1
Como — Udlnese (0—0) X
Cosenza — Messina (0—0) X
Lazio — Barl (1-0) 1
Venezia — Milan (2-1) 1

HORIA LIMAN

Măsuri concrete pentru sporirea 
producției agricole în 1963

(Urmare din pag. I-a)

Uzăm producții cu mult mai mari, 
chiar în condiții climatice nefavo
rabile. Dovadă sînt rezultatele obți
nute în anul trecut pe suprafețele 
unde s-au aplicat mai bine metode
le agrotehnice. În timp ce pe 81 ha 
s-a realizat o producție de 1 925 kg 
grîu la hectar, pe 39 ha cîte 2 837 kg 
la ha, iar pe 25 ha cîte 2 399 kg la 
ha, pe alte parcele s-au realizat doar 
1 500 kg la hectar.

La fel stau lucrurile și la porumb, 
Brigada condusă de Olteanu Alexan
dru a realizat cîte 2 480 kg porumb 
boabe la hectar, iar echipa condusă 
de Nicolae Gărdescu cîte 4 800 kg la 
hectar. Brigăzile I și a Il-a, care 
au realizat producții mai mari, pe 
lîngă că au avut teren pregătit în 
cele mai bune condiții, au executat 
o prașilă în plus și au asigurat o 
densitate apropiată de cea optimă.

Pentru obținerea de producții spo
rite la grîu au fost luate încă de la 
pregătirea terenului măsuri de ferti
lizare a solului cu îngrășăminte orga
nice și chimice pe o suprafață de 
430 ha. Terenul a fost pregătit în 
cele mai bune condiții. Cu toată lipsa 
de umiditate, care a întărit solul, a- 
cesta a fost lucrat cu grapele-disc de 
cîte 2—3 ori pînă cînd s-a pregătit 
un pat germinativ bun. Am folosit 
sămînță din soiurile cele mai pro
ductive dînd la hectar, în funcție de 
soiurile cultivate, de la 195 kg 
pînă la 233 kg sămînță (canti
tatea medie dată la hectar s-a 
ridicat la 210 kg față de 190 kg cît 
s-a folosit în toamna anului 1961). La 
desprimăvărare, în funcție de starea 
de vegetație a culturii, vom executa 
lucrările de întreținere necesare.

Pentru porumb, încă din toamnă 
s-a făcut fertilizarea solului pe o 
suprafață de 385 ha și s-a executat 
arătura adîncă pe toată supra
fața care va fi cultivată. In 
plan prevedem ca în continuare să 
executăm următoarele lucrări : înda
tă ce se va putea ieși în cîmp, vom 
întreține solul pînă la semănat cu 
grapele reglabile, cultivatoare și 
grape cu disc. Semănatul îl vom exe
cuta la 10 cm adîncime, cu semănă
toarele mecanice 2 SPC. 2 de la 
S.M.T. Lehliu, Mecanizatorii și bri

găzile de cîmp își vor organiza în 
așa fel munca încît perioada semă
natului să nu fie mai mare de 7—8 
zile. Vom folosi numai sămînță du
blu hibridă. Am și adus în gospo
dărie o cantitate de 4 800 kg sămîn
ță porumb din hibrizii dubli 206, 208, 
409.

_ Pentru a se realiza o densitate op
timă a plantelor la hectar vom face 
rărirea manuală a porumbului. Ră- 
ritul porumbului se va face la prași- 
la I, ca să păstrăm cît mai multă 
hrană în sol pentru plante. Imediat 
după rărire, vom grapa porumbul 
cu grapa reglabilă, vom da cu sapa 
rotativă cînd porumbul va fi în 3 
foi și vom face trei prașile mecani
ce între rînduri și patru prașile ma
nuale pe rînd. întrucît avem sursă 
de apă, ne-am propus pentru anul 
acesta să irigăm porumbul pe 150 ha.

*
Paralel cu preocuparea pentru 

sporirea producției la hectar, la toa
te culturile, adunarea generală a a- 
cordat o mare atenție dezvoltării 
creșterii animalelor, care aduc veni
turi însemnate gospodăriei. Deși nu 
ne vom opri aici mai îndelung a- 
supra sectorului zootehnic, vom a- 
răta sarcinile principale stabilite.

Ținînd seama de posibilitățile gos
podăriei și de propunerile colectiviș
tilor în planul pe 1963 prevedem 
următoarele sarcini : bovine 470 (din 
care 250 vaci și juninci gestante), 
636 porcine (91 scroafe), 2 700 ovine, 
25 000 păsări și 110 stupi. Planificăm 
o producție de 2 500 litri de lapte de 
la fiecare vacă, 2,5 kg lînă de la fie
care oaie. Din acest sector, vom vin
de statului, pe bază de contracte, 149 
bovine, 400 porci grași, 353 ovine 
(totalizînd 76 tone de came), 120 000 
litri lapte vacă, 28 000 litri lapte de 
oaie, 4 500 kg lînă etc.

Asigurarea unei puternice baze 
furajere are o importanță hotărîtoa- 
re în sporirea producției de lapte, 
came, lînă, ouă etc. Tocmai de aceea 
în adunarea generală s-a dat o mare 
atenție acestei probleme. Ne-am 
propus să sporim suprafețele culti
vate cu porumb-siloz, lucerna, bor- 
ceag. iarbă de Sudan și altele. Vom 
organiza un conveier verde care să

asigure, în tot timpul verii, furaje 
îndestulătoare.
BUNA ORGANIZARE A MUNCII 

PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
OBIECTIVELOR PREVĂZUTE
Din propria noastră experiență 

știm că realizarea prevederilor pla
nului de producție depinde de buna 
organizare a muncii colectiviștilor. 
Brigăzile și echipele bine organizate 
și conduse au obținut rezultate bune. 
De aceea în adunarea generală s-a 
acordat o mare atenție întăririi bri
găzilor, pregătirilor pentru campa
nia agricolă de primăvară.

Aplicarea retribuției și după pro
ducția obținută sporește cointeresa
rea colectiviștilor in executarea lu
crărilor . la un înalt nivel agro
tehnic. Pentru a putea aplica a- 
ceastă formă de retribuire a 
muncii la culturile prășitoare, plani
ficarea producției s-a făcut diferen
țiat de la o brigadă la alta, iar în 
cadrul acestora de la o echipă la 
alta, in funcție de calitatea terenu
lui, planta premergătoare și lucră
rile de pregătire executate.

Și 'în zootehnie s-au luat o serie de 
măsuri pe linia organizării muncii. 
Planul de producție reflectă acest lu
cru. în anii trecuți, unii colectiviști 
îngrijeau de animale, iar alții erau 
mulgători. în felul acesta nu erau 
suficient cointeresați în muncă. A- 
cum s-a stabilit ca aceiași oameni 
să fie îngrijitori și mulgători. De a- 
semenea, am redus numărul vacilor 
date spre îngrijire unui om. Retri
buția muncii se face in funcție de 
producție, de creșterea în greutate a 
animalelor.

Noi ne-am convins că pentru a 
putea pune în practică metodele 
înaintate de lucru este nevoie ca toți 
colectiviștii să fie bine pregătiți. 
Pentru aceasta, în cadrul gospodăriei 
noastre au luat ființă 5 cercuri agro
zootehnice urmate de 252 cursanți. 
Cunoștințele pe care și le însușesc 
acum cursanții vor asigura o bună 
aplicare a regulilor științei înaintate 
în vederea obținerii unor producții 
sporite,

In încheierea adunării, colectiviștii 
s-au angajat să muncească cu toată 
hărnicia pentru realizarea obiective
lor prevăzute în planul de producție.



cu

DUPĂ ÎNTRERUPEREA TRATATIVELOR DE LA BRUXELLES

Vizite ale delegațiilor participante 
la Congresul P.S.U.G.

BERLIN 20 Trimisul special Ager
pres. St. Deju, transmite :

La 20 ianuarie, delegați și oaspeți 
la Congresul al VI-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania au de
pus coroane de flori la mormintele 
eroilor clasei muncitoare germane 
din cimitirul Friedrichsfelde și la 
monumentul din parcul Treptow, ri
dicat în cinstea ostașilor sovietici 
căzuți în luptele împotriva fascis
mului.

Au fost de față conducători ai 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania în frunte cu tovarășul Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., și delegați la cel de-al 
VI-lea Congres al P.S.U.G., delega
ția P.C.U.S. în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim secretar al

C.C. al P.C.U.S., delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., precum și reprezentanții 
celorlalte partide care iau parte la 
lucrările congresului.

La cimitirul Friedrichsfelde, în 
numele reprezentanților partidelor 
frățești a luat cuvîntul Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Francez, șeful 
delegației P. C. Francez.

în cursul după-amiezii, în Sala 
Sporturilor Dinamo din Berlin, con
ducători ai Partidului Socialist U- 
nit din Germania și reprezentanții 
partidelor frățești la Congresul al 
VI-lea al P.S.U.G. au luat parte la 
un concert festiv.

Declarația C.C. al P.C.U.S. în legătură 
cu interzicerea P. C. din Tunisia

MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că ziarul 
„Pravda* din 20 ianuarie publică o 
declarație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice în legătură cu interzicerea 
de către guvernul Tunisiei a Parti
dului Comunist din Tunisia. în de
clarație se arată că această măsură 
este un act antidemocratic care con
travine Constituției tunisiene.

Faptele atestă — se spune în de
clarație — că cercurile guvernante 
din Tunisia au recurs la interzicerea 
partidului comunist nu 
siuni din partea puterilor occiden
tale. Nu 
partidului comunist a coincis cu tra
tativele franco-tunisiene în proble
me economice și cu semnarea acor
dului cu S.U.A. în legătură cu acor
darea unor credite pentru Tunisia.

Persecutarea comuniștilor din 
Tunisia convine numai colonialiști
lor și imperialiștilor, înseamnă ex
tinderea asupra Tunisiei a isteriei 
anticomuniste ațîțate de aceștia, lo-

fără pre-

întîmplător interzicerea

vește în unitatea forțelor democra
tice ale poporului tunisian și va 
aduce fără îndoială mari prejudicii 
intereselor lui naționale. Toți demo
crații sinceri, toți luptătorii împo
triva imperialismului și colonialis
mului nu pot să nu condamne ac
țiunile antidemocratice ale guvernu
lui Tunisiei.

C.C. al P.C.U.S. își exprimă soli
daritatea cu Partidul Comunist din 
Tunisia și convingerea că comuniș
tii din Tunisia vor lupta și pe vii
tor cu abnegație pentru cauza de
mocrației și a progresului, pentru 
interesele vitale ale oamenilor mun
cii și pentru dezvoltarea democrati
că a patriei lor.

Patrioții din Kalimantanul 
de nord continuă lupta

DJAKARTA 20 (Agerpres). — Po
trivit informațiilor parvenite din 
Jesselton, tineretul din Kalimanta- 
nul de nord (colonie engleză) care se 
ascunde în junglă duce o luptă acti
vă de guerilă împotriva colonialiști
lor. In orașe se aud adeseori în cursul 
nopților schimburi de focuri și ex
plozii — partizanii atacă obiective 
strategice militare. în orașul Serja 
patrioții au scos din funcțiune o ra
finărie de petrol aparținînd unei so
cietăți engleze, în urma cărui fapt

trupele engleze au rămas cîteva zile 
fără carburanți.

Străduindu-se să înfrîngă rezis
tența populației, colonialiștii recurg 
la teroarea în masă. în ultima vre
me, aproximativ 3 500 de persoane 
au fost arestate, fiind bănuite de le
gături cu partizanii. Dat fiind că 
închisorile sînt arhipline, arestații 
sînt internați în lagăre de concen
trare amenajate în grabă. Zilele tre
cute 15 deținuți au fost împușcați 
pentru o „tentativă de evadare”.

In semn de 
solidaritate 
lupta greviștilor 

fabrica 
Elec- 

țăranii

le la
Yamato 

trical" 
din Akita (Japo
nia) le-au trimis 
în dar orez pen
tru hrană. In 
clișeu : Manifes
tația organizată 
de muncitori la 
primirea orezu
lui trimis de ță
rani.

Un apel al P.C. din Columbia
BOGOTA 20 (Agerpres). — Comi

tetul executiv al C.C. al P.C. din Co
lumbia a dat publicității un apel că
tre popor, în care condamnă „oli
garhia liberalo-conservatoare pentru 
că „împinge țara în haos“ și încear
că să iasă din criza economică prin 
„pauperizarea continuă a poporu
lui“.

Cerem ca țării să-i fie înapoiate 
imediat bogățiile sale petroliere și să 
fie lichidat monopolul imperialist 
nord-american asupra comerțului 
nostru exterior, ca tara noastră să-și 
poată vinde cafeaua pe piețele ță
rilor socialiste. în ciuda „prosperi
tății“ promise de „Alianța pentru 
progres“, poporul columbian este a- 
menințat de foamete și mizerie, se 
subliniază în apel.

Partidul comunist cheamă po
porul să întărească organizațiile sin
dicale, să lupte împotriva scumpetei, 
„pentru. o politică economică popu
lară, democratică și antiimperia- 
listă".

Consultări febrile în capitalele occidentale
ticipe primii miniștri ai țărilor scan
dinave, a fost lixată pentru începu
tul lunii februarie, în vederea dis
cutării acestei crize.

Agenția Associated Press, refe- 
rindu-se la anunțarea de către Casa 
Albă a unei vizite a președintelui 
Kennedy în Germania Federală, 
subliniază că această vizită „nu 
este o coincidență“ și că „momentul 
în care a fost făcut anunțul este 
menit în mod evident să atragă a- 
tenția cancelarului Adenauer asupra 
legăturilor strînse pe care trebuie 
să le întrețină cu Statele Unite și 
cu politica S.U.A.". După cum reiese 
din relatarea agenției citate, știrile 
despre vizita lui Kennedy sînt folo
site de Washington ca o presiune 
atît asupra lui Adenauer cît și asu
pra lui de Gaulle pentru a-i deter
mina să nu adopte o poziție comună 
ostilă aderării Angliei. Associated 
Press, citind cercuri politice ameri
cane, recunoaște gravitatea crizei în 
relațiile interoccidentale, arătînd că 
în capitala S.U.A. se fac eforturi 
pentru a aplana conflictul în legă
tură cu aderarea Angliei la Piața 
comună.

„A fost 
în care 
răsturnat
apropia de sfîrșit. Cărțile s-au răs- 
pîndit pe dușumea, cele mai multe 
din ele, pe față. Toți se întreabă ce 
s-a întîmplat, iar aceasta nu este 
de mirare...“. Astfel înfățișează co
respondentul ziarului londonez „Ob
server“ eșecul tratativelor de la 
Bruxelles.

LONDRA 20 (Agerpres). — După 
impasul tratativelor de la Bruxelles 
în problema aderării Angliei la Piața 
comună, în capitalele vest-europene 
au fost organizate în grabă consul
tări. Agenfia Reuter anunță că, la 
19 ianuarie, au avut loc la Londra 
„tiatative urgente“ între primul-mi- 
nistru Macmillan, ministrul de ex_ 
terne lordul Home și conducătorul 
delegației britanice la tratativele de 
Ia Bruxelles, Edward Heath. La Paris 
a avut loc, de asemenea, o reuniune 
a guvernului. în capitala R. F. 
Germane, în ajunul vizitei pe care 
cancelarul Adenauer o face cu în
cepere de duminică în Franța, re
prezentanții cercurilor de afaceri, în 
special președintele Federației in
dustriașilor vest-germani, Fritz Berg, 
au insistat pe 
sprijine cererea 
gliei.

Agenția U.P.I, 
că în cercurile politice scandinave 
se exprimă, de asemenea, îngrijo
rare față de eșecul tratativelor de 
la Bruxelles. O ședință a Consiliu
lui nordic, la care urmează să par-

SUCCES AL FIETALURGIȘTILOB 
DIN MADRID

PARIS 20 (Agerpres). — Agenția 
„Union Française d’information“ a- 
nunță că în urma unei lupte gre
viste încordate, metalurgiștii din 
Madrid au repurtat o importantă 
victorie. Ei au obținut majorarea 
salariilor, sporirea duratei concedii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
asistență medicală.

lingă Adenauer să 
de aderare a An-

transmite din Oslo

ca într-o partidă de bridge 
unul dintre jucători a 

masa atunci cînd jocul se

va asigura dezvoltarea

Din ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau

Surpriză neplăcută
SAIGON 20 (Agerpres). — Gene

ralul Wheeler, șef de stat major în 
armata S.U.A.. a avut o surpriză cît 
se poate de neplăcută la 19 ianuarie, 
înconjurat de întreaga sa suită, el 
s-a deplasat la Tan Tong, la 22 mile 
de Saigon, pentru a inspecta acest 
„punct fortificat model". Sosit la 
fața locului, înaltul inspector ameri
can nu a mai găsit nici un fel de 
punct fortificat, nici o garnizoană de 
soldați diemiști. Pe cine să inspec
teze ? 
aflînd 
lului 
punct 
luînd
ceastă unitate. După cum relatează 
agenția Associated Press, în timpul 
luptelor au fost capturate toate ar
mamentele și proviziile alimentare 
ale garnizoanei.

Partizanii sud-vietnamezi, 
de apropiata vizită a genera- 
american, au asaltat acest 
fortificat, distrugindu-l și 

prizonieri toți soldații din a-

Karl Oberg, fostul 
șef-suprem al Gesta- 
po-ului și al trupelor 
SS din Franța ocu
pată de naziști, supra
numit „călăul Parisu
lui", a părăsit închi
soarea din Mulhouse, 
odată ou adjunctul 
său, Helmut Knochen. 
Amîndoi au fost eli
berați și au plecat în 
Germania occidentală.

Iată, rezumată , în 
cîteva cuvinte, vestea 
care a provocat o vie, 
indignare în Franța. 
Căci din ordinele ce
lor doi criminali de 
război naziști, în pe
rioada 1942-1944 au 
fost asasinați peste 
80 000 de francezi, 
alte zeci de mii de 
victime au fost zvîr- 
lite în închisori și de
portate în lagăre de 
concentrare. Oberg or
donase împușcarea 
„tuturor rudelor a- 
propiate pe linie as
cendentă, a cumnați- 
lor și verilor" celor 
care luptau în Rezis
tență. El a poruncit să

le fie deportate soții
le, le-a zvîrlit copiii 
în închisori.

Dar toate crimele 
săvirșite de cei doi 
călăi au trecut 
planul al doilea în 
fața „necesităților" po
litice. Alianța Bonn-

NOTĂ EXTERNĂ

Paris a , influențat și 
destinele lui Oberg și 
Knochen. Tribunalul 
militar din Paris i-a 
condamnat la moarte, 
după un proces care 
a durat... zece ani. A- 
mînată timp de 4 ani. 
executarea 
n-a mai 
căci Oberg 
chen, cei
criminali de 
hitleriști judecați în 
Franța, 
tectori puternici. Sen
tința capitală le-a 
fost comutată mai în- 
tîi în închisoare pe 
viață, apoi în condam-

sentinței 
avut loc 

și Kno- 
mai mari 

război

aveau pro-

nari pe „termene” ce 
s-au tot scurtat, pînă 
cînd, la 28 noiembrie 
1962, cei doi călăi na
ziști au fost definitiv 

pe eliberați. (Exact în a- 
ceeași zi cu grațierea 
generalului Jouhaud, 
căpetenia O.A.S.-iști- 
lor din Algeria).

Hotărîrea a fost as
cunsă opiniei publice 
timp de șase săptă- 
mîni, Ea a fost anun
țată doar cu cîteva 
zile înaintea vizitei 
pe care Adenauer o 
începe azi la Paris.

Fiii patrioților îm
pușcați de Oberg, vă
duvele celor deportați 
de Knochen, și, îm-' 
preună cu ei, întregul 
popor francez, cuprins 
de îngrijorare — su
bliniază presa france
ză progresistă — se 
întreabă de ' ce este 
nevoie să fie .. cîșți- 
gată bunăvoința Bonn
ului prin eliberarea 
unor criminali de tea
pa lui Oberg și Kno
chen ?

Tiatatlvele de la Bruxelles în legătură cu aderarea Angliei la Piața 
comună șl împotrivirea guvernului francez la aceasta au sugerat ziaru
lui vest-german „Frankfurter Rundschau" desenul de mal sus. Pe placa 
de la intrarea hotelului Comunității Economice Europene Inscripția „se 
vorbește engleza" a fost tăiată, răminînd numai cele ce arată 
că acolo se vorbește germana șl franceza.

MOSCOVA. Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat scrisori de feli
citare constructorilor principalei hi
drocentrale a cascadei de pe rîul 
Vahș, în legătură cu darea în exi- 
ploatare a primelor agregate ale 
celei mai puternice centrale electrice 
din Asia Centrală. Această centrală 
electrică 
continuă a industriei și agriculturii 
din Tadjikistan și va permite desfă
șurarea construcției unui alt gigant 
energetic din Asia Centrală, tot pe 
rîul Vahș — hidrocentrala de la 
Nurek. La centrala electrică princi
pală deocamdată au fost date în ex-
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Drumul speranțelor neîmplinite
„...In flecare zl, trenurile ce se în

dreaptă spre nordul Italiei duc cu ele 
un crîmpei din Sicll’a, Tn ultimii zece 
ani 400 000 de sicilieni și-au părăsit de
finitiv locurile de baștină, iar 150 000 
temporar. Exodul este în continuă creș
tere : cam 120 000—130 000 de locuitori 
din sud își părăsesc anual satele.

Cu două ore înainte de plecarea tre
nului gara Palermo este plină de lu
me : femei, copii, părinți, rude vin sS-l 
conducă pe cei ce pleacă. Două ore 
de așteptare nu-i mult pentru un mun
citor sicilian, ob!șnuit să aștepte cu 
răbdare pînă cînd se ivește ceva de 
lucru...“. Astfel descrie un reporter al 
ziarului „l’Uniiâ“ drama emigrației din 
sudul Italiei.

poți fl vesel cînd îji părăsești satul, fa
milia. Dar nici nu poți piînge după 
infernul din care pleci".

La bursa neagră a brațelor
de muncă

Ca și cînd lumea ar fugi
de un flagel...

se jucau prin gunoaie îm- 
ceilalfi copii de vîrsta lor

Passantino emigrează pen-

unele loca'ilăfi procesu' de emi- 
capătă aspectul unu> exod în 
ca și cînd lumea ar fugi de un

în D"ovincia Agdgenfo, 
orimarul a iscălii 1 700 de 

objinerea de pașapoarte, 
are numa 5 500 de focu'fori. 
jn caz izolat La foppofo 
locuitori au plecat 982, Iar la 
din 2 759 locuitori au emigrat 

îndreaptă ce' ce

„Tn 
grare 
masă, 
flagel.

La Bivana, 
de pildă, 
acte pentru 
Ș' Bivana 
Nu este 
din 2 052 
Camasfra 
1 094. încotro se 
pleacă ? Acolo unde speră că o vor 
duce ma! bine : uni' în orașele din 
nord — M»ano, Torino — iar alții in 
afara Italie' —- în Franța, Belgia, Ger
mania occidentală. Put'n speră că 
vor putea agonisi ceva acolo unde se 
duc. Speră doar că vor reuși să trăiască 
ceva mai ușor. In „trenul soarelui’, 
care pleacă din Palermo (trenul din 
s.u.d) l-am înfRnit pe Gaetano Passanf'- 
no, un munci'or în vîrstă de 29 de ani, 
care pleca spre Torino împreună cu 
sofia și patru copii.

— Ce-ai 
frebat.

— Ceea 
fac numai

— Știi cui să te adresezi ?
— N-ar» nici o idee. Dacă voi găsi 

de lucru la Torino, bine. Dacă nu, voi 
pleca la Milano.

— Ai ceva rude sau prieteni în 
nord ?

— N-am pe nimeni.
„Casa" în care Passantino locuia la 

Palermo era o cămăruță de 2 pe 3 
metri, fără ferestre, fără apă și lurmnă 
electrică. Aici locuia cu întreaga fami
lie. Copiii 
preună cu 
din cartier.

Gaetano
fru a doua oară. Mai întîi, cu ze.ce luni 
în urmă, a plecat în Germania occi
dentală, unde n-a stal decîl 22 de zile. 
A fost încadrat ca muncitor metalurgist 
la fabrica „NO-Sag" din Bielefeld. 
După 15 zile a avut însă ideea 
de a organiza o grevă a tuturor mun
citorilor italieni din fabrică. Greva a 
reușit, dar Passantino împreună cu un 
alt muncitor italian, Giovanni Zuccala, 
au fos* concediafi pentru că au fost 
socoti» „comuniști". S-a întors la Pa
lermo. Acum pleacă în Nord.

Cîle înlimplări asemănătoare poți în- 
tîlni în cartierele din Palermo : Kalsa, 
Borgo, Capo ! Cînd împlinesc 20 de 
ani, copiii celor săraci 
copere mizeria în care 
(ele la care sînt supuși 
că, emigrează.

îfi trebuie curaj ca
mai mult curaj îfi trebuie ca să te 
forci — spunea un țăran din sud.

La Palermo am aflat că nu numai cine 
nu are nimic pleacă din Sicilia. Sînt 
muncitori calificați, muncitori construc
tori, mineri, care au luat drumul orașe
lor din nord Procesul de emigrare are 
loc și din centre oarecum industria
lizate. De la Racalmufo și Licata, unde 
se află o sucursală a 
Montecatinl și Edison, a 
sută din populație.

Trenurile care pleacă
sînt încărcate cu emigranfi 
furnicare. Oamenii nu sînt veseli.

încep să des- 
trăiesc, umilin- 
și atunci plea-

să pleci, dar 
în-

să faci la Torino ? l-am în-

ce la Palermo reușesc să 
cîteva luni pe an.

monopolurilor 
emigrat 18 la

din Palermo 
ca niște 

Nu

Ds curînd, la Milano, poliția a des
coperit o organizație 
se ocupa cu vinderea 
jelor de muncă.

„Odată cu primele 
de emigranfi venifi di 
caute de lucru — relatează „l’Unitâ1 
la Milano au început să apară diverse 
agenfii de plasare semiclandesfine. Cei 
dornici să muncească erau aduși pe un 
șantier sau într-o fabrică, ev un salariu 
de 250 lire pe oră, fără drept de asi
gurări sociale și fără alte ajutoare pen
tru familie. Pentru fiecare oră de muncă 
însă, agenfii de plasare încasau 350 și 
chiar 450 lire, dife
rență care, 
reprezintă 
lor.

Una din 
le acestui 
clandestin" 
Gaetano

Acum șase 
Gaetano a 
din Sicilia, împreu
nă cu sofia, să cau
te de lucru la Mila
no. Nu cunoștea 
pe nimeni. Spera 
numai că acolo va 
putea găsi de lucru.

— Căuta(i de lu
cru ? — !-a întrebat 
în gară un „domn“, 
pe nume Fran
cesco Motta. V-aș 
putea găsi un post 
și încă în con- 
difii avantajoase. 
Aceasta este cartea 
mea de vizită. 
Ave)i și adresa.

— Ce noroc pe 
noii s-a gîndit Gae
tano Barbet», gră- 
bindu-se să se pre
zinte la adresa in
dicată.

clandestină care 
„la negru” a bra-

grupuri mai mari 
lin sudul Italiei să 

n

— De carte de muncă n-ai nevoie, 
l-a mai Spus F. Mofta. Salariul este de 
320 lire pe oră, fără să primești alocații 
pentru familie și fără asigurări sociale.

Tînărul Gaetano a început să lucreze 
pe șantierul „STIPEL". Salariul îl primea 
însă în fiecare sîmbăfă nu de la con
ducerea șantierului, ci de la cel care îl 
adusese aici. Nu exista nici un fel de 
sîaf de plată. Mai erau pe șanfier încă 
vreo 20 de emigranfi care depindeau, 
ca și el, de „agentul de plasare”. După 
15 zile, Moffa îl mufă pe un alf șanfier, 
„Siemens". Și aici a întîlnif muncitori 
clandestini veniți din Sud. Pe noul 
șanfier Gaetano suferă un accident 
foarte grav. Cade de la o mare înălți
me și este internat în spital în stare de 
inconștientă cu o fractură a bazei cra
niului. Va trebui să rămînă patru luni în 
spital, deci în imposibilitate de a munci 
și fără asigurări sociale.

Sofia, care așfeapfă un copil, va tre
bui să caufe de lucru.

Francesco Molia, omul „comerfului cu 
brațele de muncă”, vine din cînd în 
cînd la spital. Nu pentru ca să se inte
reseze de starea sănătății lui Gaetano, 
ci pentru a-l face atent : „Ai grijă, dacă 
mă denunfi, am martori care vor dovedi 
că te-ai aruncat de sus pentru 

sinucizi".

ploatare două 
de cite 35 000 
puterea ei va 
fost construită prima linie de înaltă 
tensiune de 220 kW pînă în capitala 
R.S.S. Tadjice — Dușanbe.

.TUNIS. La 1 aprilie se va deschide 
la Tunis sub egida U.N.E.S.C.O, o confe
rință cu privire la dezvoltarea agenfii- 
lo- de presă din Africa. La conferință 
vor fi dezbătute problemele legate de 
constituirea unor agenjii de presă na
tionale în fările africane în care ase
menea instituții nu există încă, dezvol
tarea agenfiilor 
răspîndirii de știri 
cane în întreaga

NEW YORK, 
ziarul „Miami 
mentul de Stat 
în orașul Miami (statul Florida) un 
birou special care are misiunea de a 
face legătura între Casa Albă, De
partamentul de Stat, Pentagon și 
Agenția Centrală de Investigații, pe 
de o parte, și organizația contrare
voluționarilor cubani, care își are 
sediul la Miami, pe de altă parte.

ROMA. Un grup de senatori ita
lieni, comuniști, socialiști și inde
pendenți, au adresat președintelui 
Tunisiei, Burghiba, o scrisoare în 
care condamnă hotărîrea cu privire 
la interzicerea Partidului Comunist 
din Tunisia și cer anularea acestei 
hotărîri.

agregate cu o putere 
kW fiecare. In viitor 
fi de 210 000 kW. A

existenfe, extinderea 
despre țările afri- 

lume.

După cum anunță 
Herald“, Departa- 
al S.U.A. a înființat

firește, 
cîșfigul

vicfime- 
„comerj 
a fost și 
Barbet», 

luni, 
plecai

că voiai

In trecut aici era un lagăr nazist in care și-au pier
dut viața 5 000 de prizonieri italieni. Azi, pe aceleași 
locuri, în apropierea orașului vest-german Frankfurt 
locuiesc in barăci mizere muncitori italieni.

CAIRO. Ziarul „Progrès Egyptien” 
anunță că Ministerul învățămîntu- 
lui din R.A.U. a elaborat un program 
care prevede lichidarea totală a 
analfabetismului în R.A.U. pînă în 
anul 1975. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului învățămîntului din 
R.A.U., scrie ziarul, a declarat că 
toți cetățenii din R.A.U. pînă la vîr
sta de 40 de ani, în prezent neștiu
tori de carte, vor urma cursurile de 
alfabetizare.

ATENA. Sîmbătă seara, ambasad.o- 
rul R. P. Romine la Atena. Mircea 
Bălănescu, a oferit un dineu cu pri
lejul trecerii prin capitala Greciei a 
tov. Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior al R. P. Romine. 
La dineu au participat P. Pipinelis, 
ministrul comerțului al Greciei, am
basadorul Sgurdeos, șeful direcției 
economice din Ministerul Afacerilor 
Externe, și Komitsas, director gene
ral în Ministerul Comerțului. Dineul 

atmosferăs-a desfășurat într-o 
cordială.

DJAKARTA. Agenfia 
Anfara transmite declarafia 
tor de cuvînf al forjelor aeriene indo
neziene în care se arată că avioane 
străine, neidentificafe, au efectuat în 
ultima vreme zboruri de spionaj și în 
alte scopuri deasupra teritoriului Indo
neziei, de-a lungul frontierei cu colonia 
britanică Borneo de nord. Purtătorul de 
cuvînf a declarat că comandamentul 
forjelor aeriene indoneziene a dat dis
poziții unităjilor de frontieră să doboa
re orice avion străin care violează teri
toriul Indoneziei. Declarafia purtătorului 
de cuvînf se referă în mod evident la 
avioanele britanice care desfășoară 
operafiuni împotriva răsculafilor din co
loniile engleze dip Borneo de nord și 
care și în trecut au violat în mai multe 
rînduri spafiul aerian al Indoneziei.

BUENOS AIRES. Luptînd pentru 
drepturile lor, muncitorii din Ar
gentina recurg tot mai des la mă
suri hotărîte. Muncitorii din Buenos 
Aires au ocupat o mare fabrică tex
tilă, cerînd să li se plătească sala
riile neachitate. Recent, muncitorii 
de la compania de automobile nord- 
americană „Chrysler Argentina“ au 
ocupat, de asemenea, uzina pe care 
patronii voiau s-o închidă datorită 
dificultăților în domeniul desfacerii. 
Incercînd să zădărnicească greva 
muncitorilor din ■ transporturi, Mi
nisterul Muncii a declarat că ale
gerile recente în conducerea sindi
catului feroviarilor, care are un

indoneziană 
unui purtă-

număr de 200 000 de membri, 
sînt valabile.

WASHINGTON. Casa Albă a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că Hassan al Il-lea, regele 
Marocului, va face o vizită oficială 
în Statele Unite la sfîrșitul lunii 
martie, la invitația președintelui 
Kennedy.

DELHI. La 20 ianuarie.primuLmi- 
nistru Jawaharlal Nehru l-a primit 
la reședința sa pe cosmonautul so
vietic. maiorul A- G. Nikolaev, care 
a făcut un popas în India în drum 
spre Indonezia. Salutîndu-1 pe A. G. 
Nikolaev, Nehru a spus : „Sînt foar
te bucuros să vă întîlnesc. Dv. re- 
prezentați spiritul lumii noi”. A. G. 
Nikolaev a transmis primului-mini- 
stru al Indiei cele mai bune urări 
din partea cosmonauților sovietici și 
a întregului popor sovietic. După 
aceea, cosmonautul sovietic a fost 
oaspete la un prînz oferit de șeful 
guvernului indian. în după-amiaza 
aceleiași zile, A; G. Nikolaev a făcut 
o vizită vicepreședintelui Indiei, dr. 
Zahir Hussein.

DÜSSELDORF. Conform datelor 
Institutului vestgerman de cercetări 
economice din Renania-Westfalia, 
se prevede ca în 1965 cinci exploa
tări carbonifere, a căror producție 
este de aproximativ 4 200 000 de to
ne, să fie închise.

DURBAN. Corespondentul agen
ției U.P.I. anunță că, în noaptea de 
18 spre 19 ianuarie, un grup de ra
siști din Uniunea Sud-Africană au 
aruncat în aer sediul publicației 
„Die Nataler”, care apare la Durban, 
cunoscută pentru poziția sa antira- 
sistă.

BRASILIA. Senatul brazilian a 
adoptat un proiect de lege care anu
lează hotărîrea parlamentului din 2 
septembrie 1961 privind introduce
rea formei parlamentare de guver
nământ și prevede 'revenirea la 
forma prezidențială de guvernământ.
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TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romine: Recital de canto șl balet 
— (orele 19,30). Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (Sala Savoy): Tănase și Re
vista — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor În
flăcărați — film pentru ecran panoramic- 
Patria (bd. Magheru 12—14). Balada hu
sarilor: Republica (bd. Magheru 2), Bucu
rești (bd. 6 Martie 6). Gh. Doja (cal. Gri- 
vițel 80), 23 August (bd. Dimitrov 113). 
Volga (șos. Iile Plntilie Gl). Transportul 
rulează la cinematografele Magheru (bd. 
Magheru 29). Elena Pavel (bd. 6 Martie 
14). Marile speranțe rulează la cinemato 
graful V. Alecsandrl (str. Grigorescu 24). 
Meșter la toate rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). Unirea 
(bd. 1 Mal 143). Sub cupola albastră: Ti
neretului (dimineața) (cal. Victoriei 48) 
8 Martie (str. Buzești 9—11). Drumul serii 
(str. Drumul serii 30). O întîmplare ex- 
traord'nară — ambele scrii (după-amla- 
ză): Tineretului (cal. Victoriei 48). Nu
mai o glumă: Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Soțul soției sale; Lumina (bd. G Martie 
12). Arta (cal. Călărași 153). G. Bacovia 
(șos. Giurgiului 3). Dă-1 inainte, fără 
grijă: Central (bd. 6 Martie 2). Olga Ban
de (cal. 13 Septembrie 196), Aurel Vlalcu 
(șos Cotroceni 9). Program special pen
tru copii — dimineața: 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). NopțilexCabiriei — după-a
miază: 13 Septembrie (str. Doamnei 9). 
Filme documentare rulează la cinemato
graful Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Ma-

glstratul rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (13 Decembrie 5—7), 16 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie 89). Căzută din 
lună — cinemascop: înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștil-Nol), 8 Mai (str. Li- 
zeanu 19). Vaporul lui Emil — cinema
scop: 1 Mal (bd. 1 Mai 322), Alex. Sahia 
(cal. Văcărești 21), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1) 
Povestiri vesele: Cultural (cal. Grivițe! 
196). Telefonista rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (cal. Grivițet 137), Fla
căra (cal. Dudești 22). Pentru un zîmbet 
senin: Grlvlța (piața Ilie Plntilie 2). Don- 
ca Simo (str. Avrig 1). Pedro pleacă în 
Sierra: C-tin David (șos. Crîngașl 42). 
Contele de Monte Cristo — cinemascop 
(ambele serii): V. Roaitä (bd. 1 Mai 57). 
In noaptea spre 13; T- Vladimlrescu (cal 
Dudești 97). Mirajul : Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Luceafărul (cal. Rahovel 118). 
Omul de lingă tine: Popular (str. Mătă- 
sari 31). B. Delavrancea (bd. Libertății 
70—72). Pompierul atomic: Moșilor (cal. 
Moșjlor 221). Tinerii -r cinemascop: ru
lează la cinematografele M. Eminescu 
(str. M Eminescu 127). 30 Decembrie (cal. 
Ferentari 86). Perle negre: Ilie Plntilie 
(șos. Colentina 84). Cartouche — cinema
scop: Libertății (str. 11 Iunie 75).

TELEVIZIUNE. Orele 19.00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil. 19,35 — 
Un înaintaș al muzicii romîneștl: Alexan
dru Flechtenmacher. 20,00 — Filmul artis
tic : „Oameni șl fiare' (seria I), o co-

producție a Studioului cinematografic 
„Maxim Gorki" din Moscova și a Stu
dioului ..Defa'-Berlin. 21,40 — Telesport. 
In încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost umedă 

s-a încălzit ușor șl treptat aproape 
toate regiunile, exceptînd Moldova 
zona depreslonară a Transilvaniei, unde 
a rămas geroasă. A nins intermitent. Iar 
local, pe litoral, ninsoarea s-a transfor
mat temporar în ploaie. Vîntul a suflat 
în general slab, iar după-amiază s-a In
tensificat în Bărăgan. Dobrogea șl sudul 
Moldovei, unde a viscolit zăpada. Tem
peratura aerului la ora 14 avea valori cu
prinse între plus 1 grad la Mangalia șl 
minus 23 grade la Avrămeni. Ieri în 
București : vremea s-a menținut umedă, 
cu cerul acoperit și ninsoare intermiten
tă. Vîntul a suflat potrivit în cursul zi
lei și s-a intensificat seara, predominînd 
din nord-est.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
șl 24 ianuarie, vreme rece cu cerul mal 
mult acoperit. Ninsori temporare vor că
dea mai ales la începutul Intervalului în 
cea mai mare parte a tării. Vînt potrivit, 
cu Intensificări din nord și nord-est. 
Temperatura în creștere ușoară la înce
put, apoi în scădere. Minimele vor fl cu
prinse între minus 8 șl minus 18 grade, 
local mal scăzute în Transilvania, tar ma
ximele, între minus 2 și minus 12 grade.

șl 
în 
și
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