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nleia
de mobilă

diferite

Noi tipuri
Fabricile producătoare de mobilă 

aparjinînd Ministerului Economiei Fo
restiere au expus în cadrul celui de-al 
IV-lea Pavilion de mostre 45 de 
garnituri de mobilă și piese separate, 
în urma aprecierilor făcute de vizita
tori au fost omologate și s-a stabilit 
intrarea în producție, în acest an, a 
24 garnituri de mobilă și 
piese.

Noile modele au o linie 
elegantă, sînt acoperite cu

Pregătiri pentru „Luna cărții“ la sateORADEA (coresp. „Scînteii“). — în vederea bunei desfășurări a tradiționalei acțiuni de masă „Luna cărții la sate“, comitetul pentru cultură și artă, în colaborare cu uniunea regională a cooperativelor de consum, au luat din timp o serie de măsuri pregătitoare. Astfel, s-a prevăzut organizarea unor expoziții ale cărții la librăriile raionale din Beiuș, Șimleu, Mar- ghita și Salonta. De asemenea, pe lîngă librăriile sătești, căminele culturale și unitățile agricole socialiste din regiune se vor organiza standuri, bazare, colțuri cu noutățile literare și expoziții de cărți cu vînzare. A fost inițiat un concurs pentru titlul de „Cel mai bun difuzor voluntar al cărții". Uniunea regională a cooperativelor de consum Crișana a tipărit un număr de 5 000 de afișe prin care se vor populariza principalele acțiuni din cadrul „Lunii cărții la sate“.

O nouă clădire 
pentru bibliotecă 

universitară
La Institutul medico-farmaceutic 

din Iași a fost dată în folosință o 
nouă clădire pentru bibliotecă. Lo
calul cuprinde 2 săli de lectură cu 
230 de locuri, o sală cu cărți de 
specialitate pentru medicii și stu
denții care pregătesc diferite lu
crări științifice, o sală cu cărți 
pentru împrumut etc. Biblioteca 
pune la dispoziția celor 3 800 de ci
titori, cîți are în prezent, un fond 
de peste 160 000 de cărți și reviste 
de specialitate.

(Agerpres)

simplă, 
furnire 

estetice superioare, în culori deschi
se și au finisaje de bună califate. Și 
tapițeria acestora prezintă noutăți :

maferialele clasice au fosf înlocuite 
cu materiale plastice spongioase pe 
chingi de cauciuc cu inserții textile, 
ceea ce oferă un aspect atrăgător și 
comoditate.

Printre loturile experimentale ce 
vor fi livrate magazinelor încă în 
cursul acestei luni sînt dormitorul și 
camera combinată „Orhideea", furni
ruită cu paltin alb combinat cu ma- 
hon. în serie mare se vor produce în 
primul trimestru camera combinată 
„Cormoran”, biblioteca „Paloma” în 
două variante, canapeaua extensibilă 
„Comoda”, fotoliul „Nehoiu" etc.

TELEGRAME

Uni+ăfi 
comerciale
In cartierul Andrei 

Mureșan din Cluj a 
fost dat în folosință 
un nou complex co
mercial. Acesta 
format dintr-un 
gazin alimentar 
autoservire, o 
täte pentru desface
rea cărnii și una 
pentru desfacerea 
pîinii, un magazin 
cu legume și fructe, 
etc.
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Crăițuirea cu arc electric si aer comprimat este o nouă metodă care se aplică în sectorul cazangene 
al Uzinelor „23 August“ din Capitală. Față de vechiul procedeu de crăițuire cu aparatul pneumatic, prin 
folosirea acestei metode se obține o creștere de 50 la șută a productivității muncii, se elimină în mare mă
sură zgomotul din sector, îmbunătățindu-se astfel condițiile de lucru. în fotografie : Cazangiii AlexandruQkuu ------------------- ----------— — — —------------ -- - —

Costescu și Niculae Rădulescu stabilesc, pe baza indi cațiilor controlului tehnic de calitate, porțiunea cusă
turii sudate unde vor aplica procedeul de crăițuire „arc-aer". (Foto : M. Andreescu)

Pentru perfecționarea 
procesului de laminareGALAȚI (coresp. „Scînteii“)— Colectivul de laminatori de la Uzina de tablă subțire din Galați desfășoară o susținută muncă pentru introducerea' în producție a metodelor tehnologice avansate, pentru mecanizarea și automatizarea unor o- perații de lucru. în uzină se studiază și se experimentează organizarea în flux tehnologic a tăierii și desfacerii pachetelor de tablă, ceea ce va permite înlocuirea muncii manuale a unui mare număr de muncitori. De asemenea, specialiștii uzinei, ajutați de tehnicieni și laminatori fruntași, caută soluții pentru îmbunătățirea tehnologiei de încărcare și descărcare a coșurilor la decaparea tablelor semifabricate, pentru alimentarea mecanizată a cuptoarelor de încălzire, stivuirea automată la foarfecă de platine, precum și aplicarea altor procedee moderne de lucru propuse cu prilejul adunărilor dezbatere a cifrelor de plan pe cest an. dea-

Cu ajutorul 
procedeelor avansateLa uzinele constructoare de utilaj petrolier din Ploiești și Cîmpina s-a extins turnarea centrifugală a pieselor din oțel cu ajutorul curenților de înaltă: frecvență și în forme cu modele ușor fuzibile. Mai mult de jumătate din numărul pieselor se toarnă aCum după aceste procedee, uzinele realizînd pe această cale economii anuale de peste 6 milioane lei.In uzinele constructoare de utilaj petrolier din regiune s-a extins, de asemenea, călirea prin curenți de înaltă frecvență a pieselor de precizie, sudura automată și semiauto- rr5tă a rezervoarelor și instalațiilor pentru foraj și rafinării, precum și controlul calității lucrărilor cu ajutorul izotppilor radioactivi.(Agerpres)

Măsuri gospodărești/ 
eficientePLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Colectivul uzinei „24 Ianuarie” din Ploiești a trecut să aplice în practică măsurile tehnico-organizatorice stabilite pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1963 și a angajamentelor luate în întrecere. Multe din aceste măsuri se referă la îmbunătățirea fluxului tehnologic, la introducerea și extinderea unor procedee moderne de lucru.în prezent se organizează un sector pentru debitarea centralizată a materialelor — măsură prin care se asigură o mai bună gospodărire a metalelor. Serviciul tehnologic al uzinei a întocmit documentația necesară pentru aplicarea la noi repere a planurilor de croire complexă și pentru aplicarea metodei de crai- țuire arc-aer. Aplicarea acestor măsuri și a altora de acest fel va contribui la creșterea simțitoare a productivității muncii și la realizarea de economii suplimentare la prețul de cost, în valoare de peste 400 000 lei. Consumul specific de metal va fi redus cu 40 de tone.

■

Mecanicii agricoli de la S.M.T. Bărcănești, raionul 
Ploiești, lucrează intens la repararea tractoarelor și 
a mașinilor agricole.In fotografie : Mecanicul Alexe Bogdan reparînd 
un tractor. (Foto : Agerpres)

Tovarășului 'JANOS KADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc 

Țărănesc Ungar
Tovarășului ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare BUDAPESTA

tăm experiența..qșeqză .t.ablele_.cq urmează a fi asamblate prin sudură automată) ; dispozitivul magnetic pentru asamblarea prin sudură automată printr-o singură trecere a virolelor necesare babalelor instalației de acostare ; mașina de șanfrenat, pentru prelucrarea marginilor tablei etc. S-a conceput și un dispozitiv care, a- daptat la capul de sudură al aparatelor semiautomate, menține poziția corectă în timpul executării sudurilor de colț.în șantierul nostru s-a experimentat și sudura cu aparate semiautomate în mediu de bioxid de carbon. Această metodă va fi aplicată larg în acest an la diferite lucrări.Asamblarea secțiilor de volum și a blocsecțiilor se face folosindu-se dispozitive speciale ca : paturi de asamblare mecanică perfect zontale, pentru secțiile plane,

© *->

In planul tehnic din acest an colectivul șantierului nostru și-a pus ca, pe baza bîndite, să extindă în continuare a- plicarea metodelor tehnologice moderne în producție. . Care sînt, principal, aceste din cele mai importante perfecționări tehnologice în fabricarea navelor a constituit-o trecerea de la construcția nituită a corpului navelor, la construcțiile sudate. Prin a- plicarea acestei tehnologii, corpul navelor se execută din prefabricate denumite secții plan, secții de volum și secții bloc.Pe baza tehnologiei noi, pentru a înlătura coroziu- ■ —nea corpului navelor, în < șantierului nostru s-a construit o instalație de curățire 
cu alice a tablelor de scorie și rugină. Cu ajutorul ei noi reușim să ridicăm calitatea suprafețelor tablelor, cerință importantă pentru protejarea lor contra coroziunii.Stația este dotată cu instalație de recuperare a alicelor, precum și cu o instalație de ventilație. Curățirea tablelor pe această cale se face la un cost simțitor redus față de curățirea manuală.Tablele și profilele, după ce fost curățate, trec în atelierul care are loc croirea combinată materialului. Această metodă extins îndeosebi la navele de serie, cum ar fi motonava de 2000 tone, ceamurile de 1 000 tone și remorcherele de 1 100 CP. Prin folosirea metodei de croire combinată am reușit să îmbunătățim simțitor indicele de utilizare a metalului, realizînd importante economii. Anul trecut secția construcții-corp a economisit în acest fel circa 54 tone de tablă.Tot în atelierul de croire se execută panourile plane și elementele de osatură a corpului navelor, folosind exclusiv sudura automată și 
semiautomată. Metoda de asamblare a elementelor corpului navelor prin sudură automată și semiautomată a fost introdusă la noi încă din 1957. Productivitatea mare là îmbinările sudate prin această metodă a făcut să crească capacitatea de producție a șantierului. în același timp s-a ridicat nivelul calitativ al produselor. Anul trecut circa 30 la sută din volumul total de sudură s-a făcut pe această cale.Pentru crearea unor condiții tot mai bune în vederea extinderii lucrărilor de asamblare prin sudură automată și semiautomată, în șantierul nostru s-au construit dispozitive speciale montate în flux tehnologic. Dintre cele mai importante, a- mintim : stendul magnetic (un platou prevăzut cu magneți pe care se

pro-experienței do-
înmetode ? Una

cadrul Din activitatea Șantierului 
Naval Oltenița

Ciiiji în pag, lll-a

au în a s-a

oii-_________ r_____ ( ... . Și stenduri pentru secțiile ce prezintă curburi. Stendurile sînt dispozitive ce urmăresc conturul exterior al navelor și dau posibilitate asamblării corecte a secțiilor ce prezintă diferite curburi. Utilizarea lor a contribuit la îmbunătățirea simțitoare a calității lucrărilor executate.în cadrul șantierului nostru introdus și metoda asamblării 
adaus de montaj a secțiilor din tea centrală a navelor, ceea ce

s-a 
fără par- 

adus la economii de material și de manoperă.în acest an, în cadrul întrecerii socialiste pentru îndeplinirea angajamentelor luate, colectivul nostru va extinde și mai larg metodele a- vansate de lucru, în vederea ridicării productivității muncii, reducerii prețului de cost și îmbunătățirii continue

«EEOMĂNDĂRILE SECȚIEI 
DE CEREALE ȘI PLANEE TEHNICE 

A CONSILIULUI SUPERIOR 
AL AGRICULTURII CU PRIVIRE 

LA CULTURA PORUMBULUI 
ÎN ANUL 1963

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, în numele poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dv., Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare și poporului frate ungar, un călduros salut tovărășesc și felicitări cordiale cu prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, între Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară.Sîntem convinși că relațiile nică statornicite între Republica Ungară, pe baza acestui tratat, se vor dezvolta și în viitor spre binele popoarelor romîn și ungar, al socialiste și al consolidării păcii în lume.în ziua acestei aniversări vă urăm dv., dragi tovarăși, și poporului frate ungar, tot mai mari succese în desăvîrșirea construirii socialis- rifûlui îmTtepüblicâ' Populară Ungară-prietenă. -........................GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

al

Miercuri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Berlin, delegația Partidului Muncitoresc Romîn care a participat la lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania.Din delegație au făcut parte tovarășii Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul delegației, Nicolae Ceaușescu, membru, al Biroului politic, secretar al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de propagandă și cultură a C.C. al P.M.R., Aldea Mili-

a delegației P. WL R. 
Congresul P. S. U. G. taru, prim-secretar al Comitetului regional Brașov al P.M.R. Din dele-* gație a făcut parte, de asemenea, Ștefan Cleja, ambasadorul R. P* Romîne în R.D. Germană.La sosire, în Gara de Nord, dele-* gația a fost întîmpinată de tovarășii Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R.4 activiști de partid.•Au fost prezenți dr. Siegfried Bock, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R.D. Germane în R.P. Ro-i mînă, șefi ai altor misiuni diploma-* tice acreditați în R.P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)'de prietenie trainică și colaborare rod- Populară Romînă și Republica Popularăîntăririi continue a comunității țărilor

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romînc

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne BUCUREȘTIDragi tovarăși,Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între Republica Populară Ungară și Republica Populară Romînă, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, al întregului popor ungar și în numele nostru personal, vă adresăm dv. și poporului romîn frate un salut și cele mai bune urări.Tratatul nostru de prietenie, colaborare și asistentă mutuală este o expresie a noului tip de relații dintre popoarele ungar și romîn și a prieteniei frățești dintre cele două popoare care pășesc pe calea construcției socialismului. A început o eră nouă în istoria relațiilor dintre popoarele noastre, eră bazată pe internaționalismul proletar, colaborarea și întrajutorarea frățească. Această colaborare pe bazele socialismului se lărgește și se întărește continuu și contribuie considerabil la succesul muncii constructive a ambelor popoare, la consolidarea unității lagărului socialist.Dorim din toată inima ca prietenia și colaborarea frățească dintre popoarele ungar și romîn să ducă la noi succese, la noi realizări considerabile, spre binele și fericirea popoarelor noastre, a cauzei socialismului și păcii în întreaga lume,ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

JÄNOS KÂDAR
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar 
Președintele Guvernului Revoluțio

nar Muncitoresc-Tărănesc Ungar

Pentru totdeauna va rămîne în- Fiind legată prin interese econo-* scrisă în istoria patriei' ziùa de r24 mice'cu ntoșierimea și urmărind să Ianuarie 1859, zi în care mișcarea împiedice avîntul luptei revoluționa-, re a maselor, cea mai mare parte ä burgheziei dorea ca Unirea să fie realizată în înțelegere cu boierimea, tindea la un acord cu aceasta scopul de a evita transformări : adinei în folosul maselor.De partea Unirii trecuse și o ] te a moșierimii, interesată în voltarea comerțului de cereale. Pă-i tura cea mai bogată a boierimii însă, temîndu-se că-și va pierde moșiile și puterea în stat, se opunea Unirii, pe față sau în ascuns.în împrejurările istorice date, Unirea principatelor romîne deve-< nise o problemă europeană care ä

a calității produselor livrate.
Ing. NICOLAE MOCANU 
Șantierul naval Oltenița

Noi blocuri de locuințe In cartierul „Tractorul" din Brașov

maselor populare de la orașe și a țărănimii a fmpus alegerea ca domn al Țării Romînești a lui Alexandru Ioan Cuza, ales cu puțin înainte domn al Moldovei. Astfel s-a realizat un act hotărîtor pe calea unirii principatelor romîne. Făurirea statului național unitar reprezintă un moment deosebit de important în cadrul luptelor purtate de poporul romîn, secole în șir, pentru independenta națională, pentru libertate și progres social.Ideea Unirii a însuflețit în decursul vremurilor pe cei mai străluciți reprezentanți ai poporului nostru. Nicolae Bălcescu scria bunăoa- ajuns în discuția marilor puteri la ră în 1850 că noua revoluție „va cere unitatea și libertatea națională”. M. Kogălniceanu, în „Dorințele partidei naționale în Moldova“, arăta că unirea Moldovei cu Țara Ro- mînească constituie „cheia boitei, fără care s-ar prăbuși tot edificiul național".Cèi mai hotărîți și mai înflăcărați luptători pentru Unire erau masele largi populare. Țărănimea lega de Unire nădejdea de a se elibera de servitutile feudale, de jugul io- băgiei și al stăpînirii otomane. Suferințele maselor țărănești sînt evocate în mod zguduitor în cunoscuta jalbă supusă divanului ad-hoc din Moldova, al cărei prim semnatar era deputatul pontaș Ion Roată, cu atîta strălucire înfățișat de Ion Creangă. „Pe viitorime săteanul să fie și el pus în rîndul oamenilor — se arăta în document — să nu mai fie ase- măluit cu dobitoacele necuvîntătoa- re... Dorința cea mai mare este căderea boierescului... Vroim să scăpăm, să ne răscumpărăm din robia în care sîntem... Să fim numai ai țării și să avem și noi o tiară...”Un rol însemnat în realizarea Unirii au avut, de asemenea, tîrgoveții. meseriașii, lucrătorii din ateliere și manufacturi care, însuflețiți de puternice sentimente patriotice, doreau să fie edictate reforme economice și sociale.Pentru înfăptuirea Unirii se pronunța în general și burghezia, interesată atît în crearea unei niete interne proprii cit și în crearea condițiilor în vederea unei participări mai active la conducerea statului. în rîndurile acestei clase se ciocneau însă tendințe deosebite. Cele mai avansate elemente -île burgheziei susțineau necesitatea înfăptuirii, concomitent cu Unirea principatelor. a unui șir de reforme democratice. printre care reforma a- grară. Exprimînd năzuințele patriotice ale maselor populare, în primele rînduri ale luptei pentru Unire au pășit cărturari și publiciști ca : M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Al. I. Cuza. C. Negri, V. Mălinescu. C. A. Rosetti. D. Bolinti- neanu, Cezar Bolliac și alții.

I înpreapar-* dez-«

Congresul de la Paris din 1856, întrunit pentru a încheia pacea îrț urma războiului Crimeei, Dintre sta-* tele participante la Franța, Rusia, Sardinia sprijineau revendicările romîni. Franța dorea Unirii să-și

slăbirea imperiului

Conferință, și Prusia unioniștilor ca în urma consolideze pozițiileeconomice și politice în sud-estul Europei. în acest scop împăratul Napoleon al III-Iea voia să impună la conducerea noului stat un prinț francez din dinastia sa. Rusia sprijinea crearea statului național romîn, deoarece aceasta ducea în mod nemijlocit la otoman.Amenințat de prăbușirea totală, imperiul otoman rii statului național romîn de tea-* mă că acesta se va proclama curînd independent și va servi ca exemplu mișcării revoluționare a popoarelor subjugate de turci în Balcani. Austria, care urmărea să-și extindă stă- pînirea în Moldova și Țara Romî- nească, se opunea de asemenea uni-* rii. Anglia, care se declarase la un moment dat partizană a unirii orin- cipatelor. a luat o atitudine ostila revendicării romînilor. spre a nu slăbi Imperiul otoman, piață de desfacere a mărfurilor ei și instrument ai politicii britanice în Orient,
* IEvenimentele premergătoare luî 24 Ianuarie 1859 atestă odată mai mult că Unirea a fost opera poporului. Datorită acțiunilor și protestelor hotărîte ale maselor nopu- lare, marile puteri au fost nevoite să anuleze alegerile care au avut loc în Moldova în vara anului 1857 în vederea creării adunării ad- hoc, alegeri pe care reacțiunea le falsificase cu scopul de a asigura o majoritate antiunionistă. Avînd loc noi alegeri, ele s-au soldat cu biruința unioniștilor.în adunările ad-hoc ale celor două principate, care-și încep lucrările la sfîrșitul anului 1857, a răsunat puternic voința nestrămutată a poporului romîn de a înfăptui Unirea și 

conf. univ. VASILE MACIU

se opunea formă-*

(Continuare in pag. Il-a)
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Buna desfășurare a învățămîntu- lui agrozootehnic de 3 ani preocupă îndeaproape biroul Comitetului regional de partid Ploiești. Această problemă a fost analizată pe larg în cadrul unei ședințe de birou care a avut loc zilele trecute. Informările prezentate și discuțiile purtate au e- vidențiat experiența bună acumulată; pe această bază au fost stabilite măsuri concrete pentru buna desfășurare în toate gospodăriile colective a acestei importante acțiuni de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale ale oamenilor muncii de la sate.Dornici să cunoască cît mai mult din tainele sporirii producției agricole, peste 45 000 de colectiviști, lucrători din gospodăriile de stat și S.M.T. s-au înscris la cursurile în- vățămîntului agrozootehnic de 3 ani. Atît înscrierea la cercuri cît și buna desfășurare a acestora au preocupat îndeaproape organizațiile de bază de la sate cît și organele de partid. Majoritatea cercurilor au fost deschise în prima parte a lunii noiembrie. Comitetul regional de partid Ploiești nu s-a mulțumit numai cu măsurile luate privind organizarea cercurilor și deschiderea la timp a cursurilor, ci s-a ocupat în continuare de tinerea cu regularitate a lecțiilor, de legarea lor de principalele probleme ale gospodăriei colective. între 4 și 16 decembrie, secția de propagandă și agitație a comitetului regional de partid a trimis în toate raioanele colective formate din activiști ai secției și din activul obștesc. Aceste colective au analizat felul cum se desfășoară învățămîn- tul agrozootehnic în 108 gospodării colective. Pe baza celor constatate s-au luat măsuri pentru popularizarea experienței bune acumulate de lectori și de conducerile gospodăriilor colective privind predarea lecțiilor și tinerea lor cu regularitate. Desfășurarea învățămîptului agrozootehnic a fost analizată si de comitetele raionale de partid Tîrgo- viște și Cislău luîndu-se operativ măsuri. pentru îndreptarea situației acolo unde s-au constatat lipsuri.O mare atenție acordă desfășurării învătămîntului agrozootehnic consiliile agricole ajuta la însușirea către colectiviști predate la lecții,regional a întocmit liste de planșe, diafilme, pliante și broșuri care pot fi utilizate ca material didactic la cursuri. De asemenea, lectorii au fost sprijiniți să ■ organizeze colecții de semințe, îngrășăminte chimice, insecte dăunătoare agriculturii și alte materiale didactice.

pund să tină lecții interesante, să lege cunoștințele predate de condițiile concrete locale, de nevoile producției din gospodăria respectivă. La gospodăria colectivă din comuna Glodeanu-Sărat s-au predat la fiecare cerc cite 15 lecții; conținutul lor a fost strîns legat de problemele locale ale sporirii producției. La lecția : „Solurile sărăturoase și ameliorarea lor”, tov. ing. Nicolae Mierloiu, lector la cercul pentru cultura plantelor de cîmp, a vorbit pe larg despre măsurile ce trebuie aplicate pentru luarea în cultură și ameliorarea celor peste 200 ha terenuri sărăturoase care se găsesc pe raza comunei. S-au și stabilit unele măsuri care vor fi aplicate în primăvara acestui an.Predînd lecția despre însilozarea furajelor, ing. Ilie Pădineanu de la G.A.C. Mihălăceni a demonstrat valoarea nutritivă a furajelor însilo- zate. El a prezentat cursanților cifre comparative despre producția de

a cunoștințelor predate, se cere ca pe lîngă prezentarea într-un mod interesant a lecțiilor, lectorul să folosească material didactic ajutător, să facă demonstrații și aplicații practice în casa-laborator sau pe teren. în cele mai multe locuri colectiviștii vin cu drag la asemenea lecții iar la sfîrșit nici nu le Vine să se despartă de lector tocmai datorită felului interesant în care a fost expusă lecția, datorită faptului că se folosesc grafice, scheme, colecții de plante, mulaje și diafilme. Așa procedează tov. Alexandru Vodarici, lector la cercul de creșterea animalelor la G. A ,C. Amaru.Dar nu peste tot se acordă atenția cuvenită folosirii materialului didactic. Așa au stat lucrurile la G.A.C. Șarînga.

IN EDITURĂ PENTRU LITERATURĂ!

• O nouă casetă din colecția „Liliput’'« 
Cele patru volume cuprind o selecție din 
versurile lui Alexandru MacedJ.utkl, 
George Bacovia, George Topîrceanu și 
Mihai Beniuc.

O Ultimele trei numere ale „Bibliotecii 
pentru toti” cuprind romanul „Frații 
Jderi” de Mihail Sadoveanu.

0 în colecția „Scriitori romîni” au apă
rut de curînd două volume din operele 
alese ale lui Gheorghe Brăescu. Volumele 
conțin o culegere din schitele, nuvelele 
și amintirile scriitorului.

® „Cercuri de copac”, poeme de Dan 
Deșliu.

O „Romeo, Julieta șl lumina”, repoN 
ta|e, de Vasile Nlcorovlci.

© „Contemporan cu ei” de Camll Bal- . 
tazar. Volumul cuprinde amintiri despre 
Tudor Arghezi, Vasile Demetrius, fA jda 
Isanos, Hortensia Papadat-Bengescuj[ Că
rnii Petrescu, Liviu Rebreanu, Mili.il. 
doveanu, Mihail Sebastian.

jda

iii Sa-

locale. Pentru a mai temeinică de a cunoștințelor consiliul- agricol

Lecții interesante, strîns legate
de nevoile producțieiMajoritatea lectorilor se străduiesc ca la cercurile de care răs-

Desfășurarea Invăfămînfulul 
agrozootehnic în discuția biroului 

Comitetului regional de partid 
Ploiești

lapte obținută pe timp de iarnă de la vacile hrănite cu asemenea furaje. Lecții interesante, strîns legate de problemele producției, țin și lectorii Octavian Iönescu de la G.A.C. Sihlea. Silvia Cantaragiu — G.A.C. Mizil, Gh. Carpen — G.A.C. Movila Banului, Alex. Vodarici — G.A.C. Amaru, și alții.Organele de partid și consiliile a- gricole au intervenit la timp pentru înlăturarea unor lipsuri în ce privește tematica lecțiilor, legarea conținutului acestora de problemele producției. Astfel, s-a constatat că lectorul de la cercul pentru cultura plantelor de cîmp de la gospodăria colectivă Fulga planul tematic lecții rile din zona alpină” rea solurilor nisipoase” podăria se găsește în plină cîmpie a Bărăganului. în schimb, lectorul nu a cuprins în tematică lecția despre solurile din gospodărie. în alte locuri, — la gospodăriile colective din Șarînga, Filipeștii de Pădure, Mislea — lectorii au înscris în planul tematic lecțiile cuprinse în tabla de materii a manualului fără să vadă dacă acestea corespund ori nu specificului gospodăriei și ocupației cursanților. De asemenea, la unele cercuri, lectorii nu leagă conținutul lecțiilor de realizările și experiența gospodăriei. în urma controlului exercitat de organele de partid și consiliile agricole și a măsurilor luate, asemenea lipsuri au putut fi remediate..-la timp.Pentru însușirea de către cursanți

a înscris în ca : „Solu- și „Ameliora- deși gos-

ÎN EDITURA PENTRU LITERATURĂ 
UNIVERSALĂReușita învățămîntului agrozootehnic este hotărîtă în mare măsură de ținerea cu regularitate a lecțiilor, în majoritatea raioanelor, organele de partid și consiliile agricole s-au ocupat cu răspundere de această problemă deosebit de importantă.. în raionul Rm. Sărat s-au deschis la timp toate cdle 158 de cercuri la care participă peste 6 300 cursanți. La majoritatea acestor cercuri au și fost ținute, pînă săptămîna trecută, în medie 13-14 lecții. De asemenea, conducerile gospodăriilor colective și organizațiile de partid de la G.A.C. Ciorăști, G.A.C. Buo'a și altele, s-au îngrijit de crearea ■ unor condiții bune pentru ținerea lecțiilor iar brigadierii și șefii de echipe au primit ca sarcină să anunțe din timp pe cursanți cînd se ține lecția, tema ce se predă. Majoritatea cursanților, pe lîngă faptul că participă cu regularitate la lecții și lucrări practice, iau notițe și dovedind că țele predate.în unele nu s-au ținut cu regularitate. . Așa. s-a întîmplat la gospodăriile colective din Sihlea și Zoița. raionul Rm. Sărat, la Posești, Olteni, Sfîrleanca, raionul Teleajen.în discuțiile purtate în cadrul ședinței biroului comitetului regional de partid s-a subliniat că buna desfășurare a cursurilor ’ la învă- țămîntul agrozootehnic trebuie să constituie o sarcină principală pentru organizațiile de partid din aceste unități, pentru consiliile de conducere și comitetele executive ale sfaturilor populare. Totodată s-a stabilit ca membrii biroului să meargă fiecare într-un raion și, împreună cu membrii birourilor raionale de partid, să stabilească măsuri concrete în fiecare gospodărie pentru buna desfășurare a cursurilor. în comune se va organiza cîte un colectiv format din instructorul comitetului raional de partid, secretarul organizației de partid, președintele gospodăriei colective, brigadieri, ceste colective trebuie toate condițiile pentru regularitate a lecțiilor, să aibă astfel mai mult timp pentru pregătirea lecțiilor și a materialului didactic necesar aplicațiilor practice.Ședința biroului regional de partid Ploiești a fost deosebit de idilă, iar măsurile luate vor contribui la buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic.

răspund la seminarii, și-au însușit cunoștin-locuri însă, lecțiile

Elevele Amira Trister și Erika Paulin!, din anul I-B al școlii iehnice do muncitori calificați de pe lingă
(Foto : M. Cioc)U.C.E.C.O.M., la practică în atelierul școlii.

Lacuri și vopsele 
din rășini sinteticeColectivul Laboratorului centralde cercetări pentru lacuri și cerneluri din cadrul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei a realizat în ultimul timp o serie de noi lacuri, vopsele și cerneluri pe bază de rășini sintetice pentru diferite sectoare de activitate. Astfel, a fost preparată o vopsea pe bază de rășini epoxidice care protejează, în bune condiții, conductele îngropate, împotriva a- genților corozivi, a umidității ețc. De asemenea, : pe bază ’de rășini' liuretanice, au fost realizate lacuri ■pentru parchete, care nu necesită decît o simplă spălare pentru a fi menținute curate, iar pe bază de rășini poliesterice nesaturate, lacuri pentru fabricile de mobilă cu care vopsirea se face într-un timp scurt.Cercetătorii laboratorului au obținut de asemenea cerneluri flexogra- fice pentru imprimarea pe celofan și folii metalice cu care se ambalează diferite produse alimentare, precum și cerneluri pentru ambalaje metalice sterilizate — cutii d'e conserve. A- ceste sortimente, care au fost experimentate cu. succes și omologate, vor fi realizate în lunile viitoare pe scară industrială. în cadrul laboratorului se află în curs de realizare vopsele pentru iȘlăei fibroleitinoasè Țu uscare la temperaturi înalte, lacuri cu uscare la aer prin întărire, pentru binale prefabricate, lacuri pentru nave și altele.

po-

6 Romanul .»Altfel nu face să trăiești’1 
de Vera Ketlinskaia.

® Opere voi. VIII de Balzac. Cuprinde 1 
nuvelele „Pierette”, „Pierre Grassou”, . 
„Un debut tu viată” șl romanul „Pescui- 1 
torii în apă tulbure".

ca fruntași 
executarea 
superioară, 
se străduiesc să valorifice cît mai 
bine cunoștințele acumulate în 
școală.

La sporirea, eficienței învățămîn
tului a contribuit în bună, măsură 
reprofilarea școlilor profesionale 
de ucenici, așa fel incit ele să asi
gure o deservire cît mai promptă și 
mai calificată a populației. în a-

tineri și tinere). Elevi ca Viorica 
Tănase, Mihai Gușă, Constantin 

.. Vătavu, astăzi mândria scolii vor 
fi, desigur, miine în rîndurile 
fruntașilor în producție.

Nu poți deveni specialist în me
serie fără un efort neîncetat de a 
ajunge la măiestrie profesională, 
de a învăța cit mai mult. Organi
zarea cursurilor de specializare dă 
muncitorilor calificați posibilitatea 
de a-si lărgi orizontul, de a-si făuri 
O cultură profesională. din ce în ce . 
.mai temeinică. In cadrul acestor 
cursUri sînt predate . cunoștințe 
tehnice, precum ■ si de construcție 
economică ". — despre rentabilita
tea unităților de cooperație, meto
dele de gospodărire socialistă etc. 
Numai în 1962 și-au ridicat nivelul 
profesional 450 de cooperatori. Pînă 
la sfîrșitul anului, cursurile serale 
de specializare din Capitală vor fi 
absolvite de 100 de muncitori.

Calificarea la . locul ' de muncă, 
cursurile de ridicare, a calificării

în întrecerea pentru 
■unor lucrări de calitate 

Reiese că foștii elevi.

în fața aparatului de radio de- , 
montat s-au strîns elevii din în
treaga clasă, Piesele componente 
ale noului tip de aparat au fost 
lesne recunoscute. Teoretic, deci, i 
lucrurile erau clare. Urma ceea ce 
se numește îmbinarea teoriei cu 
practica. Aparatul trebuia montat 
din nou.

— îndrăzniți, băieți ! i-a îndem
nat instructorul.

S-a apropiat tinărul Mihai Las- 
cu, ale cărui aptitudini au fosț.re- 

'. fevate cu prilejul concursului 
„Pentru cel mai bun în meserie”, 
organizat anul trecut. A cercetat 
încă odată desenul și a pornit la 
treabă, sub privirile atente ale co
legilor.

Muncitori-elevi... în zilele noa
stre este ceva cu totul și cu totul o- 
bișnuit. In zeci și sute de ateliere■ ale cooperației meșteșugărești, ca 
și în multe alte- locuri, întîlnești 
tineri care, sub îndrumarea instruc
torilor, pătrund tainele meseriei 
alese. Studiul sîrguincios este în
soțitorul permanent al muncii cre
atoare. Setea de a cunoaște, de a 
ști azi mai mult decît ieri îi ca
racterizează.

Schimbul de mîine în cooperația 
meșteșugărească este pregătit de .. 
pe acum,, cu grijă, temeinic, în f 'e- j 
lurite forme de învățământ. Numai i în școlile profesionale de ucenici 
se pregătesc 4977 tineri. Astfel de ' școli funcționează la București, ' 
Ploiești, Oradea, Timișoara, Galați, ' 
Craiova. .

Cunoștințele de specialitate și de 
cultură generală căpătate la . 
cursuri sînt întregite și dezvoltate Ï prin instruire practică în ateliere- ■ 
le-școală cît și în unitățile coopera- : 
ției meșteșugărești.Deși n-a trecut decît un an de- 
cînd au absolvit școala, muncitorii ' 
Gheorghe Ștefănescu, de la coope- ' 
rativa . „Tehnometalica". Ion Buleș 
de la „Mobilă și tapițerie" și Ma
rin Vlad de la „Avîntul îmbrăcă
mintei” din București, s-au afirmat 1

Cresc cadre caUificafce 
pentru cooperația 
meșteșugărească

cest scop a fost revizuit nomencla
torul de meserii, renunțîndu-se la 
profesiile ce nu erau specifice coo
perației meșteșugărești. în același 
timp au fost introduse altele, ceru- .-------.—r--~. -
te de nevoile deservirii populației, profesionale sînt și ele forme de 
c'a electromecanic pentru aparate învățământ, organizate chiar în. 
casnice, mecanic auto-moto, ceasor- Producție. Cunoștințele însușite în ' 
nicar, bijutier, electrician pentru cadrul lor îi ajută pe cooperatori 
aparatele de radio și de televiziune, 

. în anul școlar 1961^-1962 a fost 
inaugurată o nouă formă de învă
țământ : școala tehnică de munci
tori calificați. Numărul mare al 
aparatelor de radio și de televi
ziune puse la dispoziția cumpără
torilor prin comerțul de stat și 
cooperatist necesită cadre cu înaltă 
calificare pentru instalarea, și în
treținerea lor, atît în perioada de 
garanție, cît și după aceea. 319 ab
solvenți ai școlilor medii de cultu
ră generală sînt instruiți temeinic 
în atelierul' școală și în laborator, 
unde au la îndemână tot felul de 
scule, utilaje, instrumente de mă
sură și control, precum și o gamă 
variată de aparate de radio și tele
viziune pe care pot face aplicații 
practice. Anul acesta va părăsi 
băncile școlii prima promoție (110

să țină pasul cu perfecționările 
tehnice aduse mașinilor și utilaje
lor, să, facă, față exigenței cr.'eșcîn- 
ăe a populației.

Instructive s-au dovedit și schim
burile de experiență organizate de 
comitetul executiv al U.C.E.C.O.M. 
între cooperatorii unor unități cu 
specific similar de muncă, între 
unitățile cooperației meșteșugărești 
si întreprinderile industriale din 
întreagă țară. în afară de aceasta, 
diw anul 1961 și pînă azi au fost ...

'.trimiși în .schimb de experiență 
peste hotare — R. S. Cehoslovacă, . 
R.D. Germană, R.P. Ungară — 34 
tehnicieni.

Toate aceste forme de îmbogăți
re a cunoștințelor profesionale re
flectă grija permanentă față de 
pregătirea temeinică a celor care, 
miine, vor fi buni meseriași.

A. DAVÏDESCU

lectorii. A- să asigure tinerea cu iar lectorul
acțiunii de extindere a Depoul de locomotive

I. HERȚEG

(Urmare din pag. I-a) populare 14;orășeni,comer-
20
(15 on.
20.301 
rules 
Dav!*“ 
Cristo 
RoaHS

Florica Vasilescu este una dintre cele mai bune îngrijitoare de animale de la 
G.A.S. Popești-Leordeni, regiunea București. în 1962, datorită hrănirii și îngrijirii 
excepționale, tăurașii pe care îi are în primire au crescut zilnic în greutate cu 
1,300 kg față de 0,800 kg cît era prevăzut.

2)

Pe urmele materialelor publicate
((

Lucrări de mecanizareîn cadrul mecanizării, din Jibou a fost dotat în ultimul timp cu o serie de utilaje de mare productivitate. La atelierul de forjare, a fost instalat un ciocan pneumatic de mare capacitate. Lucrările din secția turnătorie, precum și instalațiile de ridicare de pe osii a locomotivelor au fost mecanizate. Aceste măsuri au dus la scurtarea timpului de staționare a locomotivelor intrate în reparație și lă îmbunătățirea calității lucrărilor.

în „Scînteia’ nr- 5738 din 10 decembrie 1962 a apărut materialul intitulat „Pe o rază de 20 de kilometri“. în articol ce arăta că în timp ce la unele exploatări miniere din bazinul maramureșean s-au obținut bune rezultate la o seamă de lucrări. în alte exploatări rezultatele lasă de dorit. Pentru insuficientă preocupare privind generalizarea experienței înaintate e- rau criticate organele regionale și locale sindicale ca și conducerea Trustului minier Maramureș și unele conduceri de exploatări.După apariția în ziar a articolului amintit, la redacție au sosit două răspunsuri. Spicuim din ele.
Consiliul regional al 

sindicatelor din Mara
mureș : „Articolul apărut în ziar a fost analizat de biroul executiv al consiliului regional al

sindicatelor. Considerăm că cele relatate în articol sînt juste întru- cît, deși au fost organizate unele schimburi de experiență la exploatările miniere Nistru. și Herja. au existat suii- ciente neajunsuri în pri- vinja răspîndirii experienței înaintate în întrecere.Au fost luate măsuri ca organele consiliilor locale ale sindicatelor să îndrume oermanent. cu grijă, grupele pe ramuri de producție, să le ajute să studieze mai aprofundat inițiativele valoroase care apar în întrecere să facă propuneri și să se ocupe de generalizarea acestora.Biroul executiv al consiliului regional al sindicatelor și-a propus șă organizeze în anul acesta o largă consfătuire pe tema experienței în creșterea viteze-

lor de înaintare din galerii și suitori.
Consiliul local al sin- 

dicatelor din Baia Mare: „Am recomandat conducerii Trustului minier 6ă aplice în mod permanent șl organizat, la toate caie experiența pozitivă, folositoare. objinutâ de minerii de la mina Nistru. Ca urmare, conducerea Trustului minier a prevăzut în planul de măsuri tehnice și organizatorice pe anul 1963 să întreprindă acjiuni. Amintim Organizarea de ale înaintărilor în toate exploatările miniere, sporirea numărului de brigăzi care vor face schimb de experiență,’ examinarea cu grijă a tuturor metodelor avansate și generalizarea lor la cît mai multe locuri de muncă din exploatările miniere.

exploatările pe le coordonează,

unele cîteva: brigăzi rapide

de a da țărilor romîne o nouă ganizare. Reprezentanții lui nu s-au limitat numai la a discuta așa numitele „reforme fundamentale“ ca : autonomia, unirea celor două țări, crearea unui guvern constituțional și reprezentativ. Ei au adus în discuție și unele deziderate de reforme social-politice, ca egalitatea înaintea legilor, desființarea privilegiilor de clasă, egalitatea la plata dărilor etc.Conferința de la Paris din 1858 a celor șapte puteri europene a respins cererea Adunărilor ad-hoc de a se forma un stat național, Romînia, prin unirea Moldovei și Țării Romînești. Ea a consimțit numai la federarea acestora sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Romînești, impunîndu-le însă o lege electorală care dădea puterea politică moșierimii și păturii celei mai bogate a burgheziei.în aceste împrejurări au fost convocate în ianuarie 1859, la Iași și București, Adunările elective pentru desemnarea domnitorilor. Folosind cu pricepere contradicțiile din sînul moșierimii, Partida națională din Moldova —| formată din exponenți ai burgheziei, ai boierimii liberale și ai boierimii conservatoare moderate — a reușit să impună, sub presiunea maselor. alegerea lui Al. I. Cuza, patriot, om înaintat al vremii sale. în Țara Romînească, unde căimăcămia boierească a falsificat în multe județe rezultatul alegerilor, grupările conservatoare aveau majoritatea în Adunare și erau hotărîte să aleagă pe Gh. Bibescu, fostul domn alungat de revoluție la 1848, ceea ce ar fi îngreunat și amînat Unirea.Partida națională munteană, în minoritate în Adunare, a făcut apel la popor pentru a împiedica uneltirile reacțiunii. Ținînd înconjurată clădirea Adunării, poporul a pătruns înarmat în mare număr în incintă, amenințînd pe deputății conservatori'. După-amiăză, o masă de 7000 de oameni a eliberat cu forța pe țăranii arestați cu o zi înainte și apoi a pătruns în casa pre-

fectului de Ilfov spre a-1 trage la răspundere pentru arestarea țăranilor. Străzile Capitalei erau sub stă- pînirea, de fapt, a cetelor înarmate.Mai bine de 30 000 de meseriași, lucrători, mici cianți și țărani din împrejurimile Bucureștiului — adevărată mare ce tălăzuia — năpădise dealul Mitropoliei, impunînd la 24 ianuarie ca domn al Țării Romînești tot pe Alexandru Ioan Cuza, alesul Moldovei.Proclamarea lui Cuza ca domn al Țării Romînești a provocat în ambele principate un mare entuziasm în rîndurile maselor orășenești și țărănești, care sperau că în sfîrșit le vor fi satisfăcute revendicările. Săptămîni de-a rîndul au ținut . manifestările de bucurie pentru triumful Unirii. Și în străinătate, oamenii înaintați — printre care revoluționarii democrați Cernîșevski, Dobroliubov, precum și Jules Michelet, Edgar Quinet și alți reprezentanți ai intelectualității progresiste — și-au noul
de-a

manifestat simpatia lor pentru stat romîn.
*în ianuarie 1862 s-a pășit la contopirea Moldovei și Țării Romînești într-un singur stat centralizat, cu numele de Romînia, avînd o singură Adunare și un singur guvern. Astfel s-a pus temelia Romî- niei moderne, a statului nostru na- - țional.Reformele care au urmat în scurt timp au favorizat lărgirea forțelor de producție, au creat condiții în vederea dezvoltării celei mai înaintate clase a societății — proletariatul.înfăptuirea Unirii a constituit o premiză importantă pentru cucerirea independentei de stat ca urmare a războiului din 1877—1878, marcînd o etapă nouă în dezvoltarea istorică a poporului nostru. Unirea Țării Romînești cu Moldova a contribuit la răspîndirea ideii unității naționale, unitate care a fost desă- vîrșită din punct de vedere stata) în 1918. prin unirea Transilvaniei cu Romînia.

Ca de atîtea alte ori în decursul istoriei poporului nostru și cu prilejul Unirii, de rodul luptei pline de sacrificii a maselor s-au bucurat clasele exploatatoare. Coaliția burgheziei și moșierimii l-a silit pe Cuza să abdice înscăunînd dinastia hohen- zollernilor — instrument al dominației celor mai reacționare cercuri ale claselor exploatatoare.Călcînd în picioare interesele naționale, „monstruoasa coaliție“ a dus o politică de menținere a unor puternice rămășițe feudale, împletite cu exploatarea capitalistă, a urmărit să frîneze prin toate mijloacele dezvoltarea democratică a țării, a aservit țara puterilor imperialiste, a înăbușit în sînge lupta poporului pentru un trai mai bun, pentru libertate și progres social,împotriva acestei politici antipopulare au luptat cu eroismlungul deceniilor cei mai buni fii ai ■ poporului, forțele progresiste în frunte cu clasa muncitoare. Tradițiile luptei patriotice și revoluționare a poporului au fost continuate și ridicate pe o treaptă superioară de clasa muncitoare, sub conducerea partidului comuniștilor.Idealurile făuritorilor Unirii, năzuințele pentru care s-au jertfit de-a lungul veacurilor nenumărați luptători pentru independență națională și progres social, au fost nu numai împlinite, dar și depășite în zilele noastre. Sub conducerea partidului, prin lupta maselor a fost instaurată puterea populară, cea mai democratică orînduire din întreaga istorie a poporului romîn, s-a lichidat definitiv orice exploatare și asuprire, am dobîndit victoria deplină a socialismului în patria noastră ; marile transformări înnoitoare au făcut din Romînia o țară înaintată în plin avînt al dezvoltării economico- sociale, situația și rolul ei în viața internațională s-au schimbat radical.Liber și stăpîn pe soarta sa, întregul nostru popor pășește, strîns unit în jurul partidului, î-n lupta pentru, înflorirea patriei sale socialiste, pentru triumful cauzei socialismului și a păcii.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne: Falstaff — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 15): Lysistrata — (orele 19.30). Fi
larmonica de stat „George Enescu” (Sala 
mică a Palatului R.P. Romîne) : Recital 
de clarinet — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) ; Cuza 
Vodă — (orele 19,30). (Sala Studio) : Si
ciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Cjocîrlia— (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Bucătăreasa - 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (bd. Schitu Mägureanu 1) ; O 
singură viață — '(orele 19.30). Sala Studio
— str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, Ianke 
și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul munci
toresc C.F.R.-Giuleșți : Hoții și vardiștil
— (Orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele .-/)). (Sala Liber
tatea) : Băiatul . din banca doua — 
(orele 17); Foștii copii — (orele 20). An
samblul de cîntcce șl dansuri al C.C.S.: 
Balada patriei — (orele 20). Teatrul sati
ric muzical „C. Tănase” (Sala Savoy) : 
Muzica bat-o vina — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — (o- 
rele 16). Circul de stat : Stelele Varșoviei
— prezentat de ansamblul circului polo
nez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15, 18; 21). Balada husarilor: 
Republica (10; 12, 15, 17; 19; 21), București 
(10; 12i 15; 17; 19; 21). Gh. Doja (9.45, 12; 
14,15; 16,30| 18,45; 21), 23 August (10: 12;
14.30, 16,45; 19. 21), Volga (10; 12; 14.30, 
16,45; 19; 21,15). Transportul, rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12, 15: 17, 
19; 21), Miorița (10; 12, 15, 17; 19; 21). 
Marile speranțe: rulează la cinematogra
fele Elena Pavel (9,30; 11.45, 14, 16,30; 19; 
21,15), v. Alecsandrl <10.30, 13: 15.30, 18:
20.30) . Meșter la toate : rulează la cine
matografele I. C. Frimu (10; 12; 14, 16.15, 
18.30; 20,45). Unirea (16; 18; 20). Sub cu
pola albastră: Tineretului (9; 11.15, 13 30). 
8 Martie (15.30, 18; 20.30), Drumul Serii 
(16; 18,15, 20.30), O întîmpiare extraordi
nară: ambele serii: Tineretului (16; 19,15) 
Expresul de seară: Victoria (10, 12.15,
14.30, 16,30: 18.30: 20.30). Soțul, soției sale:
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 14. după-amiază 16: 
18.30; 20,30). Arta (11; 16, 18; 20), G. Ba
covia (15,30: 18, 20.15). Dă-i înainte fără 
grijă; Central (10, 12; 14; 16.10, 18,20,
20.30) , Olga Bancip (15.30; 18; 20,30). Aurel
Vlaicu (15, 17; 19; 21). 
pentru copii: orele 10 
13 Septembrie. Nopțile 
tembrie (11.30, 13.45;
Araya — sport nr. 6/1962 i Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21), Magistratul : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (16; 18.15:
’n-30). Fetele — cinemascop : 16 Februa-

rie (16; 18; 20). Căzută, din ltină — cine
mascop: înfrățirea între popoare (15 30
I. 7,45: 20) 8 Mai (15,30; 18: 20.15)- Vaporii
lui Emil — cinemascop : 1 Mai (JOț'12 15 
15.30; 18; 20,30), Alex Sahia (10 " ”
16; 18.15; 20.30), Floreașca (16; 18.15< <’0 301 
G. Coșbuc (10; 12, 14; 16; 10: 20). MVestirl 
vesele: Cultural (16, 18.15; 20.15)J.Telefg- 
nlsta, rulează la cinematografele Alex 
Popov (în continuare de la orele 10 pîn-5 
la orele 21) și Flacăra. (16: 18.13; 
Pentru un zîmbet senin : Grivita 
18: 20,30) Donca Simo (16; 18.15, 
Tintin și misterul „linei de aur”, 
ză la cinematograful Cohștanțin 
(15.30, 18; 20,30). Cotitele de Monte 
— cinemascop (ambele serii)': v. __
(9.30-: 13, 16,30: 20). In noaptea spre 13 : 
T. Vladlmlrescu (15- T7: 19: 21). Mirajul 
Munca (16; 18,15: 20,30), Luceafărul (15: 17: 
19; 21). omul de lîngă tine : Popular (16. 
18,15; 20,30). B. Delavrancea (10; 13; 201
Pompierul atomic : Moșilor (16: 18; 20). 
Tinerii — cinemascop : rulează la cine
matografele M. Eminescu (11,30: 14; 16,30. 
19; 21.30), 30 Decembrie (16, 13,15; 20.30). 
Cartouche — cinemascop: Libertății (9,30;
II. 45; 14; 16.15, 18,30; 20.45).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii :’ Re
creația veselă” de Horia Aramă. 19.30 — 
Transmisiune de la Teatrul National ..I. 
L. Caragiale" — „Cuza Vodă” - de Mir
cea Ștefănescu. In pauză; Emisiune de 
artă plastică „Muzeul regional de artă 
plastică Iași : Galeria universală”. In în
cheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în tară: Vremea a fost geroasă, cu 

cerul variabil, mal mult senin în Ardeal. 
Oltenia șl Moldova, șl schimbător în ce
lelalte regiuni. A nins local în sudul și 
șud-estul.tării. Vîntul a suflat slab, pînă 

Inten- 
și lo- 
a vis- 
la ora 
minds

Program special 
la cinematograful 
Cablriel : 13 sep- 
15; 18.15) 20.30).

la potrivit din sectorul nordic cu 
sificărl pînă la tare în Dobrogea 
cal în Bărăgan, unde pe alocuri 
colit zăpada. Temperatura aerului 
14 înregistra valori cuprinse între
11 grade la Curtea de Argeș. Băilești,' Su, 
lina șl Tulcea. și minus 24 grade la Ts 
Mureș. în București: Vremea a fost fri
guroasă cu cerul schimbător, Vîntul a 
slăbit din intensitate sufl.înd slab. Tem
peratura maximă 
grade.

Timpul probabil
șl 27 Ianuarie, In tară: Vreme geroasă 
cu cerul variabil, temporar noros. Va 
ninge izolat. Vînt slab pînă la potrivii 
predominînd din est. Temperatura vi 
crește ușor în nordul tării menținîndu-s.i 
coborîtă în rest. Minimele vor fl cuprinșii 
între minus 16 grade șl minus 26 grade 
Iar maximele între minus 6 șl mtfuis 1< 
grade. Local ceată slabă și. chiciură, ții 
București: Vreme geroasă cu cerul va: 
rlabll. Ninsoare slabă. Vint potrivit, term 
pmatura se menține coborîtă. Ceață dl* 
mlneața.

a. fost de minus 12

pentru zilele de 25. 2f

Mili.il


Recomandările secției de cereale și plante tehnice a Consiliului
Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului in anul 1963

/ — ■ ■■ ................... ....................... ...........................................'................................................................................................................................... .........................-................. , —Porumbul, alături de grîu, este una din cele mai valoroase plante de cultură din țara noastră. Prin numeroasele calități nutritive, porumbul constituie furajul de bază pentru creșterea animalelor și o materie primă importantă pentru industria alimentară.Datorită condițiilor favorabile de cultură din țara noastră și a multiplelor sale întrebuințări, cultura porumbului a fost extinsă mereu. Totodată, ca urmare a transformării socialiste a agriculturii, înzestrării ei cu tractoare și mașini agricole, a aplicării pe scară'largă a cuceririlor științei, producția de porumb la hectar a sporit simțitor.r In anul trecut, deși condițiile climaterice ■j-au fost dintre cele mai prielnice, prin aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare au fost învinse în mare măsură efectele secetei și, ca urmare, numeroase gospodării de stat și colective au obținut recolte mari de porumb. Astfel, gospodăriile colective Cărpiniș, Uivar, Grabăț, Comloșu-Mare din regiunea Banat au realizat producții medii cuprinse între 5 100 și 5 400 kg la hectar pe suprafețe de 300—600 ha. Chiar și în regiunile puternic atinse de secetă, prin aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice recolta de porumb a fost bună. Gospodăria colectivă Fîntînele. regiunea Dobrogea, a realizat cite 5 050 kg porumb la hectar, iar gospodăria colectivă Vlădeni, regiunea București — cîte 4 050 kg la hectar pe 512 hectare. In regiunea Oltenia. G.A.C. Negoiu a realizat pe o suprafață de 265 ha o producție medie de 5 150 kg la hectar, iar pe 455 ha cîte 4 777 kg la hectar.■ Realizări însemnate au obținut gospodăriile de stal. Astfel, un număr de 70 gospodării de stat pe o suprafață de 30 000 ha au obținut o producție medie de peste 4 000 kg la hectar, iar 150 gospodării pe o suprafață de 63 700 ha au realizat între 3 000 și 4 000 kg în medie la hectar. Gospodăria de stat Bulgăruș. regiunea Banat, a recoltat în medie la hectar cîte 8 244 kg porumb boabe pe întreaga suprafață cultivată de 405 ha, iar G.A.S. Șandra cîte 5 400 kg pe 877 ha.Așa cum se arată în expunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ședința solemnă a Marii Adunări Naționale, cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării R.P. Romîne, în primăvara acestui an va trebui să se însă- mînțeze o suprafață cu porumb de circa
Extinderea în cultură a hibrizilor dubli 

de porumbProducția de porumb poate spori simțitor prin extinderea în cultură a celor mai valoroși hibrizi dubli. Rezultatele cercetărilor întreprinse în stațiunile experimentale și centrele de încercare și omologare a soiurilor, precum și producțiile obținute în unitățile agricole socialiste din toate zonele pedoclimatice din țară au demonstrat superioritatea hibrizilor dubli de porumb față de soiurile locale. In perioada anilor 1957—1962, în rețeaua stațiunilor experimentale ale Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice, hibrizii dubli de porumb au depășit producția soiurilor locale în medie cu 53 la sută. Cei mai valoroși hibrizi dubli s-au dovedit constanți în producție, menținîndu-și superioritatea atît în anii favorabili cît și în anii secetoși. Ei sînt rezistenți la boli, secetă și cădere. Prezentînd o mare uniformitate a plantelor și a inserției știuleților, permit mecanizarea lucrărilor de întreținere și recoltare. Hibrizii dubli sînt valoroși și datorită conținutului lor ridicat de proteină, amidon, grăsimi și alte elemente nutritive.Faptul că în perioada anilor 1957—1962 s-au experimentat un mare număr de hibrizi dubli autohtoni și străini, în con- .diții diferite de climă și sol, a permis să se îmbunătățească an de an sortimentul lor și să se reducă numărul hibrizilor recomandați pentru producție. Pe baza verificării timp de mai mulțî ani în condiții de experiență și producție s-au stabilit cei mai valoroși hibrizi de porumb care se recomandă pentru fiecare zonă naturală după cum urmează.
In cîmpia din sudul țării și Dobrogea se recomandă hibrizii dubli semitardivi și tardivi 311, 405 și 409. Pentru unitățile agricole socialiste care cultivă suprafețe -ț femnate de grîu după porumb se recomandă și hibrizii dubli 206 și 208 mai timpurii, care ajungînd la maturitate mai devreme, permit pregătirea terenului în bune condiții. și semănatul la timp a cerealelor de toamnă. In raioanele mai secetoase din această zonă au dat rezultate satisfăcătoare hibrizii sortoliniari : 196. 213 și 222.
Pentru cîmpia din vestul țării se recomandă hibrizii dubli : 306. 311, 405 și 409.
In platoul Transilvaniei, cele mai bune

Folosirea îngrășămintelorPorumbul dublu hibrid, avînd o mare capacitate de asimilare a substanțelor nutritive din sol, valorifică bine fertilitatea naturală a solului și îngrășămintele organice și minerale aplicate. Gunoiul de 
grajd în stare fermentată sau în stare 
proaspătă reprezintă unul din principalele 
mijloace de sporire a producției de po
rumb.în zona de stepă cu cernoziomuri castaniu și ciocolatiu, caracterizate prin fertilitate naturală ridicată, se recomandă folosirea a 15—20 tone gunoi la hectar. In zona de silvo-stepă cu cernoziomuri levigate, cantitatea de gunoi de grajd ce trebuie dată la cultura porumbului este de 20—25 tone la hectar, iar în zona umedă cu soluri brune și brun roșcate de pădure — 25—30 tone de gunoi la hectar. Folosit împreună cu îngrășămintele minerale, dozele recomandate se pot reduce pentru a fertiliza o suprafață de teren mai mare. Gunoiul de grajd își menține efectul asupra producției timp de 2—3 ani la rînd, în funcție de cantitatea aplicată.Gunoiul de grajd trebuie împrăștiat cît mai uniform pe suprafața terenului și încorporat sub arătura adîncă de vară, cînd porumbul urmează după culturi care părăsesc terenul devreme și sub arătura a- dîncă de toamnă cînd urmează după prășitoare care părăsesc terenul tîrziu. De a- semenea, terenurile rămase nearate din toamnă, se recomandă să fie îngrășate cu gunoi de grajd odată cu arătura care se execută în ferestrele de iarnă sau primăvară timpuriu.

Sporuri însemnate de producție la po
rumb se realizează și prin aplicarea îngră

4 milioane hectare ; cultura porumbului se va extinde în toate zonele favorabile și în special în lunca Dunării, unde pe terenuri neirigate se pot obține producții mari la hectar. Gospodăriile de stat au ca sarcină să sporească în primăvară suprafața cultivată cu porumb pentru boabe la 500 000 hectare. Există condiții din cele mai bune pentru realizarea acestor importante sarcini. Acum, întreaga agricultură fiind colectivizată, țărănimea noastră, lucrînd pămîntul în mari gospodării socialiste. are posibilitatea să aplice întregul complex de măsuri agrotehnice. Cadrele de specialiști din gospodăriile colective și gospodăriile de stat, avînd o a- numită vechime în muncă, ’cunosc mai bine condițiile climatice și caracteristicele solului, au cîștigat experiență în organizarea muncii și pot să folosească mai rațional mijloacele tehnice și materiale puse de stat la îndemîna agriculturii.In zilele de 15. 16 și 17 ianuarie a avut loc la București ședința Secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului, la care au participat, pe lîngă membrii secției, și oameni de știință din institutele de cercetări și învățămînt, cercetători din stațiunile experimentale, cadre do conducere și ingineri agronomi din gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective mai ales din zonele unde porumbul are o pondere mare în structura culturilor. Cu acest prilej s-a discutat desore realizările obținute în cultura porumbului și rezervele mari care există pentru sporirea recoltelor la hectar la această valoroasă cultură Referatele prezentate de către tov Nicolae Giosan. directorul Institutului central de cercetări agricole. Triță Făniță. director general adjunct al Trustului central Gostat. Desideriu Torje. președintele Comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, precum si cuvîntul numeroșilor participantă la discuții au scos la iveală rezervele mari de sporire a producției de porumb prin extinderea în cultură a celor mai valoroși hibrizi dubli si prin aplicarea metodelor dovedite ca cele mai eficace de lucru a solului, folosirea îngrășămintelor. combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor, precum și prin extinderea culturii irigate a porumbului. Ți- nînd seama de acestea se fac următoarele recomandări pentru producția de porumb în 1963 : 
rezultate se obțin cu hibrizii dubli : 103, 203 și 208.

In zonele de stepă și silvostepă ale Mol
dovei se recomandă hibrizii dubli: 103, 203 și 206.

Pentru zona dealurilor subcarpatice din întreaga țară se recomandă hibrizii dubli timpurii și semitimpurii: 101, 103, 108, 203 • și 206, iar în zonele premontane — soiurile Suceava 1. Galben timpuriu și alte soiuri cu perioadă de vegetație scurtă.
Folosirea hibrizilor dubli de porumb în 

cadrul fiecărei regiuni și unități în parte 
trebuie să se facă după o analiză temei
nică a condițiilor pedoclimatice și a rezul
tatelor de producție obținute în anii ante
riori în unitatea respectivă. Se recomandă ca fiecare gospodărie de stat sau gospodărie colectivă să cultive doi, trei hibrizi, dintre care unul să aibă perioada de vegetație mai scurtă pentru a se putea eșalona mai bine lucrările de întreținere și a se asigura eliberarea la timp a suprafețelor ce urmează a fi semănate cu grîu de toamnă.Consiliile agricole regionale si raionale, și trusturile G.A.S. vor trebui să ia măsuri din timp pentru aprovizionarea gospodăriilor agricole de stat cu semințe din hibrizii dubli generația I-a pentru toată suprafața ce s? va cultiva cu porumb pentru boabe și a gospodăriilor colective cu sămînță din hibrizii dubli generația I-a și a Il-a, urmind ca diferența să fie acoperită cu semințe din soiurile cele mai valoroase.încă de pe acum, fiecare unitate agricolă să transporte semințele necesare, să le păstreze în condiții corespunzătoare de înma- gazinare iar sămînța provenită din producție proprie să fie condiționată din timp, să i se verifice valoarea germinativă și în funcție de aceasta să se stabilească norma de însămînțare.

★In mod obișnuit porumbul se cultivă după cereale păioase. Rezultatele experimentale din ultimii ani au demonstrat că porumbul se poate cultiva după el însuși sau alte prășitoare mai mulți ani în șir, fără ca producția să se micșoreze, cu condiția ca să se ia măsuri de fertilizare a terenului, de efectuare a arăturilor adînci și de combatere a dăunătorilor.
șămintelor minerale, cînd acestea se folo
sesc în mod rațional.In zona de stepă din sudul și sud-estul țării, porumbul dă sporuri însemnate prin aplicarea îngrășămintelor minerale mai ales în anii ploioși sau în condiții de irigare. In această zonă este indicată folosirea îngrășămintelor minerale, cu deosebire în cazul monoculturii de porumb. Cînd porumbul se cultivă după grîu de toamnă sau alte păioase, îngrășămintele minerale se recomandă să se aplice la aceste culturi.In zona cernoziomurilor levigate și a solurilor brune roșcate de pădure, îngrășămintele minerale se aplică sub arătura a- dîncă de bază, folosind 150—200 kg azotat de amoniu la hectar și 200—300 kg super- fosfat la hectar.îngrășămintele cu fosfor trebuie aplicatf întotdeauna sub arătura de vară sau de toamnă pentru a fi încorporate adînc în sol. îngrășămintele cu azot se pot administra și în primăvară la lucrarea premergătoare semănatului. îngrășămintele azo- 
toase se dau primăvara mai ales în zonele 
cu precipitații mai abundente și în primă- 
vcriie reci și ploioase. îngrășămintele mi
nerale trebuie să fie folosite cît mai rațio
nal Ia cultura porumbului, în primul rînd 
acolo unde fertilitatea naturală a solului 
este mai redusă.O mare atenție trebuie acordată sporirii fertilității terenurilor podzolice și podzo- lite. Pe aceste terenuri, porumbul reacțin nează cel mai bine la aplicarea îngrășă mintelor organice. De aceea se recomandă să se aplice cantități mai mari de îngrășăminte : 30 40 tone la hectar. Ca îngrășăminte minerale se recomandă în primul 

rînd folosirea a 300 kg azotat de amoniu la hectar, iar în unele cazuri, alături de acestea, și 200—300 kg superfosfat la hectar.
Aplicarea amendamentelor pe solurile 

podzolite și podzolice, caracterizate prin 
reacție acidă și fertilitate scăzută fac ca 
efectul îngrășămintelor organice și mine
rale să fie mult mai mare. Pe aceste terenuri se recomandă să se aplice 5 000—6 000 kg amendamente calcaroase la hectar, după starea de aciditate a solului. Amendamentele se vor împrăștia uniform pe suprafața solului, după care terenul se dis- cuiește, se îngrașă cu gunoi de grajd, îngrășăminte minerale și apoi se execută a- rătura adîncă.

Lucrările soluluiDin complexul de măsuri agrotehnice, lucrările solului constituie un factor important de care depinde în mare măsură sporirea producției de porumb. In funcție de planta premergătoare și tipul de sol, lucrările de pregătire a terenului pentru porumb se execută în mod diferențiat după cum urmează :După cereale păioase sau alte culturi care părăsesc terenul devreme, pe toate tipurile de sol, în afară de podzol, se recomandă executarea arăturii de vară la 25—30 cm adîncime cu plugul în agregat cu grapa stelată, imediat după recoltarea plantei premergătoare.Cînd porumbul urmează după el însuși sau după alte culturi tîrzii, trebuie în mod obligatoriu să se facă arătura adîncă de toamnă la 25—30 cm sub care să se îngroape îngrășămintele organice și îngrășămintele chimice. In regiunile secetoase, și arătura de toamnă e bine să se execute în agregat cu grapa stelată.Pe terenurile în pantă, erodate, arăturile de vară sau de toamnă trebuie să se e- xecute paralel cu curbele de nivel și alternativ la diferite adîncimi, formîndu-se coame care stăvilesc spălarea solului, înmagazinează și păstrează în pămînt apa provenită din precipitații.Pe podzoluri și soluri podzolite. se re
Epoca și tehnica semănatuluiPentru asigurarea unei producții mari la hectar, o deosebită atenție trebuie a- cordată respectării epocii optime și tehnicii semănatului.

Epoca de semănat la porumb este în 
funcție de temperatura din sol la adînci
mea de încorporare a boabelor. Rezultatele experimentale și de producție arată 
că semănatul porumbului trebuie să în
ceapă cînd în sol, la adîncimea^ de îngro
pare a semințelor, se realizează tempera
tura de 10—12 grade C. In condițiile din țara noastră, această temperatură se realizează în anii normali în prima jumătate a lunii aprilie, în regiunile din sudul țării, și începînd de la 15 aprilie în partea centrală și nordul țării.

Semănatul trebuie să se termine în fie
care unitate în decurs de 8—10 zile în ca
drul epocii optime, astfel ca să fie folosită din plin umiditatea din sol pentru asigurarea răsăririi uniforme a tuturor boabelor de porumb semănate. Atunci cînd nu există mijloace suficiente care să asigure terminarea semănatului în cadrul epocii optime, este mai bine ca această lucrare să înceapă mai devreme, cînd temperatura solului este de 8 grade C. și timpul merge spre încălzire. In felul acesta nu se va depăși limita superioară a epocii optime. cînd de cele mai multe ori, din cauza uscăciunii solului, plantele răsar neuniform.

Adîncimea la care se seamănă porumbul 
influențează obținerea unei densități nor
male a plantelor. In funcție de natura și umiditatea solului, semănatul porumbului în zona de stepă se va face la 8—12 cm, în stratul unde umezeala asixură o bună răsărire. Pe solurile mai grele, cum sînt cele brun-roșcate de pădure, solurile de luncă și lăcoviștele, semănatul se recomandă să se facă la. adîncimea de 8—10 cm. iar pe solurile reci, brune podzolite și podzoluri. la 6—8 cm.

Densitatea optimă a plantelor are o im
portanță deosebită pentrii obținerea de 
producții mari la hectar. Tinîndu-se seama că în prezent pămîntul se lucrează maj bine, se fac arături de vară și de toamnă la adîncimi mai mari, se aplică mai multe îngrășăminte și se folosesc semințe de porumb de mare productivitate, prin asigurarea unui număr sporit de plante la hectar, se vor obține recolte bogate. Datele experimentale și rezultatele din producție arată că, spre deosebire de soiurile locale, la hibrizii dubli care au o capacitate ridicată de a valorifica fertilitatea solurilor, trebuie să se realizeze o densitate mai mare a plantelor la hectar.Pe cernoziomurile din sudul și sud-estul țării se recomandă o densitate de circa 30 000 plante la hectar. în condițiile în care aprovizionarea plantelor cu apă se face din pînza freatică, pe aluviunile lă-

Lucrările de întreținere
Lucrările de îngrijire aplicate la timp 

sînt hotărîtoare pentru obținerea de pro
ducții mari la porumb. Prin aceste lucrări se distrug buruienile, se micșorează efectul negativ al secetei prin păstrarea rezervei de apă din sol și se combat dăunătorii.Se recomandă ca la 4—5 zile după semănat să se grăpeze semănăturile de porumb cu grapa cu colți reglabili pentru distrugerea crustei și a buruienilor în curs de răsărire și nivelarea terenului. Cînd plantele au 4—5 frunze și pînă ajung la înălțimea de 15—20 cm se execută două lucrări cu sapa rotativă, la interval de 8—10 zile una de alta. Lucrarea cu. sapa rotativă se face la viteza maximă de înaintare a tractorului, pe timp frumos, cu soare, deoarece pe timp umed și în diminețile cu rouă plantele sînt fragile și se run cu ușurință.Intre cele două lucrări cu sapa rotativă, se execută prima prașilă mecanică între •înduri la adîncimea de 8—10 cm, folosind

Combaterea bolilor și dăunătorilorDintre bolile criptogamice care atacă porumbul, mai importante sînt fuzarioza, tăciunele paniculului și al știuletului și putrezirea în sol a semințelor. Combaterea a- cestora se face prin tratarea seminței înainte de semănat cu produsul Tiradin, folosind 300—350 g la 100 kg semințe sau cu Granodin în doză de 100 g la 100 kg semințe. Tratamentul cu Tiradin se face de

Pe lîngă aplicarea de îngrășăminte și amendamente, pe solurile' podzolice trebuie să se introducă în asolament culturi a- melioratoare : trifoi și alte leguminoase care îmbogățesc solul în azot.Pe toate tipurile de sol se recomandă ca la cultura porumbului să se folosească în primul rînd gunoiul de grajd și alte îngrășăminte organice și în al doilea rînd îngrășăminte minerale și îndeosebi cele azotoase. Lipsa îngrășămintelor organice poate fi suplinită prin îngroparea sub brazdă a paielor sau cocenilor tocați mărunt în amestec cu doze moderate de îngrășăminte chimice.
comandă ca arătura de vară sau de toamnă să se execute la 20 cm. însoțită de afîna- rea solului cu scormonitorul cu încă 10 cm. adîncime. Cînd se aplică îngrășăminte și amendamente, arătura trebuie executată la adîncimea de 25—30 cm cu întoarcerea în întregime a brazdei.O mare atenție’trebuie acordată îngrijirii arăturilor adînci. Cele făcute în vară vor fi menținute pînă la venirea iernii, a- fînate și curate de buruieni, prin lucrări cu grapa cu colți reglabili sau grapa cu discuri, pentru a asigura în sol o rezervă cît mai mare de apă. La desprimăvărare. arăturile de vară și de toamnă destinate culturii porumbului trebuie grăpate pentru nivelarea terenului și păstrarea umidității în sol. Ulterior, pentru distrugerea buruienilor în curs de răsărire, se lucrează cu grapa cu discuri sau Cultivatorul. Ultima lucrare pentru pregătirea patului germinativ se execută cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili, la a- dîncimea de îngropare a seminței, cu o zi înainte de semănat.Pe terenurile podzolice sau podzolite. cînd arătura de toamnă iese bătătorită din iarnă, se recomandă ca în primăvară să se execute o arătură superficială la a- dîncimea de 12—14 cm cu plugul fără cor- mană în agregat cu grapa stelată.
coviștite din lunca Dunării, precum șl pe lăcoviștile din luncile burilor interioare cu pămînturi fertile se recomandă să se semene mai des, asigurîndu-se 35 000—40 000 plante la hectar.In cîmpia din vestul țării, pe solurile fertile și îngrășate, se recomandă densitatea de 40 000—45 000 plante la hectar, iar pe solurile mai sărace și neîngrășate, densitatea va fi de 30 000—35 000 plante la hectar.In regiunile din centrul Transilvaniei. Moldovei și nordul țării, pe soluri fertile cum sînt cernoziomurile, brun roșcate de pădure și în general pe terenuri îngrășate, se recomandă densitatea de 40 000 plante la hectar, iar pe solurile nefertilizate 35 000 plante la hectar.Pe podzoluri și solurile podzolite din zonele submuntoase îngrășate și amendate, se recomandă densitatea de 40 000—45 000 plante, iar ne terenurile mai puțin fertile — 30 000—35 000 de plante la hectar.

Densitățile arătate reprezintă limitele 
minime și maxime pe diferite zone natu
rale, iar folosirea lor în producție trebuie 
făcută în mod diferențiat.Stabilirea densității optime trebuie să se facă de la o tarla la alta, după condițiile de climă și sol, cantitățile de îngrășăminte folosite, rezerva de apă acumulată și particularitățile biologice ale hibridului de porumb cultivat.In general, trebuie avut în vedere că în condiții naturale și de cultură asemănătoare, la hibrizii dubli timpurii densitatea trebuie să fie mai mare decît la hibrizii tîrzii : pe terenurile cu fertilitate naturală ridicată îngrășate și bine lucrate, densitatea plantelor va fi mai mare decît pe terenurile cu fertilitate mai scăzută : pe terenurile cu rezervă mai mare de apă în sol, densitatea de plante la hectar trebuie să fie mai mare comparativ cu terenurile slab aprovizionate cu apă și cu pînza freatică la adîncime mare.Pentru asigurarea numărului optim de plante recoltabile la hectar, se recomandă mărirea numărului de boabe la semănat cu 10—20 la sută.Porumbul se va semăna la distanța de 80—100 cm între rînduri în funcție de hibridul cultivat, iar distanța pe rînd variază după densitatea plantelor la hectar. Distanța de 100 cm între rînduri permite o mai bună aerisire a plantelor și o folosire rațională a mașinilor la mecanizarea lucrărilor de îngrijire.In scopul executării perfecte a semănatului cu mașina 2-SPC-2 și pentru a obține densitatea corespunzătoare a plantelor la hectar și repartizarea lor uniformă pe rînd, pe lîngă folosirea discului potrivit, 
este obligatoriu să nu se depășească viteza 
de 4,5 km pe oră a tractorului.

viteza I a tractorului. Prașilele mecanice următoare se execută mai în față, la 6—8 cm, folosind viteza a IlI-a sau a IV-a de înaintare a tractorului.Paralel cu prășitul mecanic între rînduri se execută prașiia manuală pe rînd și ră- ritul. Prășitul între rînduri și pe rînd trebuie să înceapă cît mai devreme, înainte de îmburuienarea solului.întîrzierea sau neaplicarea unei prașile micșorează recolta de porumb cu 400—50(1 kg la ha. Se recomandă aplicarea unui număr corespunzător de lucrări de întreținere determinat de cerințele plantei și starea solului, executîndu-se cel puțin 3 pra- 
jile, pentru ca în permanență cultura de porumb să fie menținută curată de buruieni.Unitățile socialiste mari producătoare de porumb, care dispun de ierbicide, vor aplica aceste substanțe folosind rezultatele și experiența Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice.
către stațiunile de calibrat sămînța de pu rumb care dispun de utilajul necesar.Dintre dăunători cei mai frecvenți sînt viermele sîrmă. rățișoara, cărăbușul de stepă, buha semănăturilor și sfredelitorul porumbului. Pentru combaterea viermelui sîrmă și buha semănăturilor se recomandă ca o dată cu lucrările de pregătire a semănatului, să se aplice Heclotox 3 la sută 

în cantitate de 35—40 kg la ha sau Aldrin 20 la sută în cantitate de 25—30 kg la ha. Cărăbușul de stepă se combate prin tratarea solului înainte de semănat cu Heclotox 3 la sută în cantitate de 70—75 kg la hectar. Pentru combaterea rățișoarei porumbului se recomandă tratarea solului înainte de semănat cu Heclotox 3 la sută în cantitate de 30 kg la ha, Aldrin 20 la sută sau Duplitox 3—5 la sută în cantitate de 20—25 kg la hectar. Pe parcelele puter-
Culfura porumbuluiIn regiunile de stepă și silvostepă din țara noastră, irigarea este mijlocul cel mai 

eficace de combatere a secetei și de obți
nere a unor producții mari de porumb. Pentru culturile irigate se recomandă cultivarea hibrizilor dubli: 409, 412, 405 și 311, care, în condiții de agrotehnică corespunzătoare, asigură producții de 10 000 kg boabe la hectar.In sistemele amenajate pentru irigație porumbul se seamănă, pe majoritatea suprafețelor, după el însuși, în monocultură. sau după alte prășitoare. In astfel de condiții, pentru obținerea de producții mari este necesar ca solul să se fertilizeze anual cu îngrășăminte organice și minerale și să se aplice o agrotehnică superioară.Porumbul irigat se recomandă să fie îngrășat în fiecare an cu 20 tone gunoi la hectar împreună cu 200—300 kg azotat de amoniu și 200—300 kg superfosfat la hectar, încorporate în sol sub arătura adîncă de toamnă. In lipsa gunoiului, se folosesc cu rezultate bune paiele și cocenii tocați mărunt la care se adaugă 300—400 kg azotat de amoniu și 150—200 kg superfosfat la hectar. Cînd îngrășarea se face numai cu îngrășăminte minerale, se administrează 300—400 kg azotat de amoniu și 300—400 kg superfosfat la hectar.Pe solurile mijlocii, arătura se execută la 30 cm adîncime în agregat cu grapa stelată, iar pe soluri mai grele (cum sînt lăcoviștele), se face și afînarea cu scormonitorul la încă 10 cm.La desprimăvărare, arătura de toamnă se grăpează îndată ce solul se zvintă. înaintea semănatului, terenul se lucrează cu grapa cu discuri urmată de grapa stelată cînd solul este mai uscat, sau cu grapa cu colți reglabili cînd solul este mai umed.

*
Pentru obținerea de producții mari la 

porumbul pentru siloz se aplică aceeași 
agrotehnică ca și la porumbul pentru 
boabe, atît în cultura neirigată cît și în 
cea irigată.Pentru producția de siloz se recomandă solele cultivate cu hibrizi dubli tardivi și semitardivi care asigură producții marj de masă verde și de știuleți în faza de coacere lapte-ceară, realizînd un nutreț însilozat cu valoare nutritivă ridicată.In gospodăriile din partea de nord a țării. în cazul cînd se organizează sole speciale pentru cultura de siloz se recomandă însămînțarea unui amestec format

Cultura porumbului pentru siloz 
si masă verde în mirișteIn condițiile din țara noastră sînt posibilități în aproape toate regiunile pentru extinderea culturilor duble de porumb după borceagurile de toamnă și în miriștea culturilor de păioase care se recoltează devreme.Reușita culturii duble de porumb în miriște este condiționată în primul rînd de umiditatea din sol în momentul semănatului. In culturile de păioase în care s-a aplicat o agrotehnică bună, solul este mai bine aprovizionat cu apă și pregătirea lui pentru semănatul culturii duble trebuie făcută cît mai repede după ridicarea recoltei. In acest scop, concomitent cu recoltarea se ridică paiele de pe teren și se execută o arătură la adîncimea de 15—18 cm în agregat cu grapa stelată cu care ocazie se îngroapă sub brazdă și îngrășămintele chimice : azotatul de amoniu și superfosfatul.După miriștea de păioase, la cultura neirigată se seamănă hibrizi dubli de porumb timpurii, care pot asigura producții corespunzătoare de masă verde la venirea brumelor de toamnă.Adîncimea de semănat, densitatea și lucrările de întreținere sînt aceleași ca și la porumbul în cultură principală, cu deosebire că la semănat este necesară tă-

Cultura intercalată de porumb cu fasole 
și dovîeciIn cadrul gospodăriilor agricole colective și pe loturile personale ale colectiviștilor există posibilități pentru sporirea veniturilor, prin cultivarea pe aceeași suprafață a porumbului intercalat cu fasole și do- vleci.Țărănimea noastră are o bogată experiență în această privință și rezultatele obținute de numeroase gospodării agricole colective din aproape toate regiunile tării, arată că sînt condiții pentru extinderea 

culturilor intercalate de fasole s> dovleci 
prin porumb fără a se diminua producția 
de porumb boabe.Pentru obținerea de producții bune atît la porumb cît și la fasole este necesar ca la cultura intercalată semănatul fasolei să se facă la cel de-al 2-lea sau al 3-lea rînd de porumb, la distanță de 80—100 cm cuib de cuib, realizîndu-se 4 000—5 000 cuiburi la hectar. Aceasta înseamnă că recolta de porumb nu se va diminua și se va obține și o producție bună de fasole.In zonele unde nu există pericolul brumelor tîrzii de primăvară, semănatul fasolei se execută o dată cu semănatul porumbului, folosind mașina 2-SPC-2 adaptată. In acest scop, se utilizează dispozitivul de la cutiile pentru împrăștiat îngrășăminte minerale ale căror brăzdare se ridică în așa fel, ca fasolea să se îngroape Ia adîncime mai mică decît porumbul cu2— 3 cm.Semănatul fasolei printre porumb se execută și manual după răsărirea porum bului. în deosebi în zonele unde există pericol de brume tîrzii. In acest caz se recomandă semănatul fasolei în cuiburi pe fiecare rînd de porumb sau la fiecare al3- lea rînd de porumb, la distanța de cca 1.20 m respectiv 60 cm un cuib de fasole de altul. In fiecare cuib se pun 4—5 boabe de fasole.

Prin metoda culturilor intercalate se pot 
obține și importante producții de nutreț 
suculent, semânînd printre porumb do
vleci furajeri. Dovlecii se seamănă manual în cuiburi după răsărirea porumbu

nie infestate este necesar uneori să se repete tratamentul cu unul din insecticidele amintite și după răsăritul plantelor.Sfredelitorul porumbului se combate prin măsuri preventive. In acest scop, se recomandă ca resturile vegetale de porumb să fie bine îngropate sub brazdă la arătura de toamnă, strujenii de porumb să fie transformați în gunoi, iar cei nefolosiți pînă în primăvară să fie distruși prin ardere.
în condiții de irigareDensitatea optimă de plante la hectar în condiții de irigare este de 50 000—60 000 plante recoltabile la hectar.Lucrările de întreținere care se recomandă la porumbul irigat sînt aceleași ca și la porumbul neirigat, avîndu-se grijă să se execute din vreme, înainte ca solul să se îmburuieneze. precum și îndată ce solul se zvîntă după fiecare udare.Cu privire la regimul de irigație, se recomandă ca toamna să se execute irigația de aprovizionare folosind 1 000—1 500 m c apă la hectar. Acolo unde nu s-a aplicat toamna, irigația de aprovizionare se face la desprimăvărare. Dacă la semănat, pămîntul este bine aprovizionat cu apă pînă la 1.5 m adîncime. iar prin lucrările de întreținere se păstrează această rezervă, porumbul nu are nevoie să fie udat pînă aproape de înspicat, cînd începe să crească mai intens. Udările se fac cu regularitate la intervale de 10—15 zile pînă la coacerea în lapte-ceară. Intre înspicat și formarea bobului, udările se fac la intervale de 7—8 zile. Porumbul trebuie udat de cel puțin 3—4 ori cu cîte 500—800 m c apă la hectar. In primăverile secetoase și cînd solul nu'este suficient aprovizionat cu apă este necesar ca udatul să înceapă cînd plantele au ont frunze.

Pentru stabilirea momentului optim de 
aplicare a fiecărei udări se ține seamă de 
gradul de uscăciune a solului, comporta
rea plantelor și rezultatul determinărilor 
de umiditate.Pe suprafețele unde după porumb irigat urmează griul de toamnă ultima udare se aplică în faza de coacere lapte-ceară. Prin această udare se creează condiții favorabile pentru pregătirea terenului în vederea însămînțării griului.*din 75 la sută sămînță dintr-un hibrid mai tardiv și 25 la sută din hibridul care se cultivă în gospodărie pentru producția de boabe. In felul acesta se obține în a- ceste zone nutreț însilozat cu valoare nutritivă ridicată, datorită conținutului sporit de știuleți.In scopul obținerii unei producții mari de furaje însilozate este necesar să se a- sigure densitatea optimă de plante la hectar.Recoltarea porumbului de siloz se execută la începutul fazei de coacere în lapte astfel ca să se termine în faza de coacere lapte-ceară.
vălugirea semănăturii pentru a grăbi germinația boabelor. Semănatul porumbului în miriște se execută la distanța de 80 cm între rînduri, pentru ca plantele să umbrească terenul cît mai devreme.In condiții de irigare, după borceagul de toamnă și în miriștea cerealelor de toamnă se poate cultiva porumbul pentru siloz, ob- ținîndu-se producții asemănătoare ca și în cultura directă de porumb destinată pentru siloz.Pentru mărirea valorii nutritive a porumbului de siloz și îndeosebi a conținutului de proteine, se recomandă cultura porumbului în amestec cu leguminoase furajere. soia, mazăre, bob, etc. Acestea se seamănă intercalat cu porumbul în benzi de cîte două sau patru rînduri. folosind densitatea normală de planle la hectar pentru fiecare plantă în-parte. Pentru executarea mecanizată a lucrărilor de întreținere, distanța de semănat atît la porumb cît și la soia trebuie să fie aceeași și anume 80—100 cm iar numărul și lucrările de întreținere se execută la fel ca la porumbul pentru boabe.Prin cultura porumbului masă verde în miriște se realizează două culturi într-un an agricol, obținînd producții totale mai mari și variate pe unitatea de suprafață.
lui, punînd în fiecare cuib cîte 4—5 semințe. Se recomandă semănatul dovlecilor pe fiecare al 3-lea rînd de porumb, la distanța de circa 2 m cuib de cuib.Cu ocazia prașilei manuale, firele de dovleci se răresc pe rînd la distanța de 2 m unul de altul, iar pentru a nu Se împiedica prășitul mecanic printre rînduri. vrejii de dovleci se îndreaptă pe lungimea rîn- durilor de porumb. *Aceste recomandări trebuie aplicate diferențiat. tinindu-se seama de condițiile locale de climă și sol etc., din fiecare uni- tate.agricolă socialistă. In condițiile actuale cînd fiecare gospodărie colectivă este înzestrată cu cadre de ingineri agronomi acest lucru este pe deplin posihil Inginerii și tehnicienii agronomi din unitățile agricole socialiste și din cadrul consiliilor agricole locale sînt chemați să adapteze aceste recomandări specificului local și să lupte oentru aplicarea întregului complex de măsuri agrotehniceIn acest scop trebuie luate din vreme măsuri tehnice și organizatorice pentru aprovizionarea cu semințe din hibrizii cei mai valoroși, repararea mașinilor și utilajului agricol folosit la nregătirea terenului și executarea însămînțăr’lor. De asemenea, trebuie luate măsuri Dentru instruirea temeinică a tehnicienilor, brigadierilor și a tuturor muncitorilor si colectiviștilor, pentru. ca să cunoască și să-și însușească cît Țai metodele de folosire chibzuită a îngrășămintelor organice și minerale, a metodelor de semănat și îngrijire a culturilor, de extindere a mecanizării și de ex- oloatare intensivă a sistemelor de irigații existente, factori hotărîtori pentru obținerea d? recolte mari de porumb.Aplicînd în mod diferențiat complexul de măsuri agrofitotehnice, muncind pentru generalizarea experienței bogate a științei și a unităților fruntașe în producție, vom realiza și vom depăși sarcinile de producție la porumb.
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Recomandările pentru Premiul de Stat

ing. VALERIU ANGHEL, 
ANA PARTENE :

semicocsului
prin procedeul carbofluid“

Ing. DUMITRU IONESCU, 
ing. AUREL PĂUN și ing.

„Fabricarea

Fabricarea semicocsului prin procedeul carbofluid, lucrare recomandată recent pentru a fi distinsă cu Premiul de Stat, prezintă o importanță deosebită pentru economia națională.Procedeul are la bază o soluție tehnică modernă. în locul transmiterii de căldură pe cale indirectă, cum se practica în cazul vechii metode, se folosește un agent véhiculant de căldură — gaze arse fierbinți — introdus în camera de semicarbonizare pentru a se asigura un contact direct cu cărbunele supus tratamentului. Cărbunii mărunți, transportați în camera de pirogenare, vin în contact cu un curent continuu de gaze arse fierbinți, insuflate pe la baza camerei care are un profil aerodinamic corespunzător. Suprafața mare de contact direct a particole- lor de cărbune cu agentul fluidi- zant purtător de căldură asigură o semicarbonizare rapidă, iar curentul ascensional al agentului gazos

ține într-o mișcare permanentă particolele de cărbune. Procedeul este continuu. Semicocsul se scurge printr-un deversor spre agregatul de răcire și transport, iar gazele și gudroanele antrenate de agentul de fluidizare sînt evacuate spre instalația de captare.O importanță deosebită prezintă faptul că, față de vechea metodă, prin aplicarea noului procedeu se poate obține o productivitate a muncii de 10 ori mai mare și o economie de circa 20 de milioane lei anual.Autorii procedeului au desfășurat în ultimii ani o activitate complexă și vastă de cercetare. Valoroasa lor realizare este un rod al condițiilor excepționale create activității de cercetare tehnico-științi- fice din țara noastră și merită cu prisosință această înaltă distincție.
Prof. ing. I. BLUM 

doctor în științe tehnice, 
șeful catedrei de tehnologie 
organică și combustibili din 
Institutul politehnic-București

Acad. GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI 
și prof. IRIMIA STAICU

„Agrotehnica^ (voi. § și 11$ 1958) dezvoltată separat problema eroziunii solului și a măsurilor de combatere, problema secetei și mijloacele de luptă contra ei, precum și problema valorificării nisipurilor, terenurilor inundabile și a terenurilor salinizate.întreaga lucrare este străbătută de preocuparea de a se aplica în orice împrejurare nu rețete rigide, ci o agrotehnică diferențiată, elaborată de fiecar.e specialist la fața locului, în funcție de condițiile fiecărei gospodării.Agrotehnica, știință vastă, așezată la răscrucea de drumuri a numeroase științe învecinate — de la biologie și chimie la climatologie și fitotehnie — avea nevoie să fie prezentată de specialiști recunos- cuți. care să îmbine erudiția cu experiența practică, spiritul analitic cu o mare putere de sinteză creatoare. Autorii lucrării „Agrotehnica“ au fost la, înălțimea a- cestei cerințe, reușind să elaboreze nu numai o documentată călăuză utilă specialiștilor noștri agricoli, ci și un valoros tratat de importanță teoretică.Pentru aceste motive socotim că lucrarea „Agrotehnica11 merită pe deplin a fi distinsă cu Premiul de Stat pe anul 1962.
Prof. N. ZAMFIRESCU, 
Prof. N. SĂULESCU 
Institutul agronomic 

„N. Bălcescu”-Bucureștl

mai fecund aplicabil în și-a luat-o acad. prof. Ionescu-Sisești în cola- prof. Irimia Staicu, prin

Sarcina de a face o sinteză închegată a ceea ce străduințele celor mai renumit! cercetători ro- mîni și străini din domeniul agrotehnicii au putut preciza mai important și producție, Gheorghe borare curedactarea lucrării „Agrotehnica“.în cele 12 părți, bine echilibrate, sînt grupate cunoștințele fundamentale din vastul domeniu al agrotehnicii : regiunile climatice ale tării, numeroasele tipuri de sol, îngrășămintele și asolamentele, lucrările solului, combaterea buruienilor etc. Toate aceste capitole ale agrotehnicii sînt prezentate în lumina ultimelor date experimentale și expuse la un înalt nivel științific. într-un stil limpede' și atrăgător. în tratarea acestor probleme autorii aduc nu numai o informare completă din cele mai noi cercetări, ci și o documentație bazată pe o vastă activitate științifică personală desfășurată timp de mai multe decenii în laboratoarele și pe cîmpurile experimentale ale facultăților de agronomie și ale institutelor de cercetări agricole, fapt care imprimă un caracter de originalitate acestei lucrări de sinteză.Capitole speciale tratează linele probleme importante, de interes deosebit pentru economia noastră națională. Astfel, este

Evoluția Teatrului Național din Cluj 
oferă o imagine elocventă a felului 
cum conducerea unui teatru, climatul 
de creație pe care ea îl asigură, in
fluențează direct asupra nivelului artis
tic al colectivului. Tn urmă cu cîțiva 
ani activitatea teatru'ui se desfășura 
la un nivel scăzut. Și iată că spectaco
lele din ultima staqiune și jumătate au 
arătat că teatrul dispune de multe ta
lente care — avînd acum o conducere 
corespunzătoare — capătă posibilita
tea să se manifeste din plin.

Formarea unei atmosfere de cultură 
în teatru a pornit de la preocuparea 
pentru un repertoriu bogat în conți
nut, variat. Colectivul și-a propus sarci
na de a fi printre primii care să pro
moveze noi lucrări originale, care să 
reia lucrări interesante din moștenirea 
noastră literară ori să joace piese noi, 
înaintate ale unor autori de peste ho
tare. După ce s-au jucat, în sta
giunea trecută, piese ca 
care tac" de Al. Voitin, 
cu șorțurile schimbate11 de 
Bratu, a fost prezentată aproape 
prem'eră pe țară piesa „Febre11 de H. 
Lovinescu, iar de curînd „Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară" de Eugen Barbu în 
premieră pe țară. Se pregătește „focul 
de-a vacanța“ de Mihail Sebastian — 
în cadrul unui „studio" — și există 
intenția de a se pune în scenă „Act 
venețian11 de Camil Petrescu, spre 
a contribui astfel la revalorificarea 
operei unuia din cei mai de seama 
dramaturgi a! noștri. Teatrul a luat 
de asemenea inițiativa de a juca una 
dintre lucrările mai recente ale drama- 
kirqiei sovietice, „Casa mare de Ion 
Druță, scriitor deosebit de talentat din 
R.S.S. Moldovenească. Țoale acestea, 
într-un repertoriu care mai cuprinde 
piese de Delavrancea, Musset, Cehov, 
Tennessee Williams. încep să se contu
reze preocupări de perspectivă, de for
mare a unui repertoriu permanent a1 
teatrului. Fără îndcală. în acest sec
tor ma' sînt multe de făcut. Publicul 
clujean, tineretul așteaptă ca în pro- 
gramu' artistic a* teatrului să capete 
o mal mare pondere operele de bază 
ale dramaturgiei clasice, corespunză
toare profilului de Teatru Național. 
Pe de altă parte, într-un centru al 
vieții noastre literare cum este Clujul 
există mari posibilități de lucru cu au-

O vsziiă
la Teatrul Național din Cluj

în
„Oameni 

„Povestea 
Constanta 

în

forii locali — încă prea pufin folo
site. în acest sens, direcția teatrului 
și secretariatul literar au în fafa lor 
un cîmp vas* de activitate.

Cîteva din producțiile recente ale 
Teatrului National din Cluj, pe care 
le-am văzut, arată că s-a creat un spi
rit de emulație și în domeniul artei 
spectacolului. „Febre" se remarcă prin
tr-o regie sobră și viguroasă (C. Ana- 
fol), care a dat un relief deosebit sce
nelor de masă din satul de pescari 
unde se petrece aefiunea. în acord 
cu tonul întregului spectacol, decorul 

de
cu

Din

realizat 
simplu. 
Deltei, 
frija Dorina 
ferpretare adînc
Spre final 
naturaliste, e excesiv

M. Malcaboji sugerează 
multă poezie, atmosfera 
distribute s-a detașat ac- 
Stanca (Neli) printr-o in- 

trăită, convingătoare, 
își fac loc unele accente 

mimată panica

Prof. OSCAR SAGER:

„Diencefalul“ și „Morfofiziologia 
formației iPentru mine, ca neurolog, este o mare bucurie că lucrările „Dien- cefalul” (un volum, 1960) și ,,Mor- fofiziologia formației reticulate” (monografie, 1959) ale prof. O. Sager, membru corespondent al Academiei R- P. Romîne, au fost recomandate pentru Premiul de Stat.Autorul, pionier în cercetările a- supra diencefalului. și-a sintetizat cunoștințele bogate într-o lucrare amplă. După apariția importantelor monografii, devenite astăzi a- proape clasice ale lui Le Gros Clark și Hess, cercetătorii de specialitate au dorit ca și un neuro- fiziolog și clinician, dispunînd de o experiență atît de vastă ca a profesorului O. Sager să-și publice rezultatele și observațiile sale despre acest important segment cerebral într-o lucrare cuprinzătoare și metodic sistematizată. Intr-o formă foarte concisă și în același timp clară, utilizînd iconografia cea mai caracteristică, atît personală cît și din literatura mondială, prof. O. Sager ne călăuzește în embriologia; structura anatomică și conexiunile diencefalului. El prezintă rezultatele experiențelor fiziologice cunoscute pînă în prezent. Ne introduce apoi în capitolul important al vascularizării diencefalului in vederea elucidării modificărilor patologice distrofice ale diencefalului și interpretării

SpctlaioreasaȘT. LUCHIAN
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e

Acad. prof.
dr. MISKOLCZY DESZÖ 

Tîrgu-Mureș

reticulate“corecte a semnelor clinice corespunzătoare. Evident că și somnul și starea de veghe, precum și problema tulburărilor de conștiință devin lămurite în lumina celor mai noi date experimentale și clinice.După apariție, lucrarea „Dien- cefalul” a suscitat în cercurile medicale de specialitate un interes viu ; acest interes este legitim, deoarece un studiu asemănător care să înfățișeze în mod sintetic pe baza cunoștințelor actuale problema diencefalului nu numai sub aspectele ei teoretice ci și din punct de vedere clinic, nu se cunoaște încă în literatura mondială.Continuînd opera cunoscutului om de știință Gh. Marinescu și pătruns de spiritul concepției lui Pavlov, activitatea științifică a profesorului O. Sager este valoroasă. Tocmai de aceea am convingerea că acordarea Premiului de Stat va fi primită cu sinceră bucurie de toți neurologii din țară. A- ceastă distincție este menită să constituie o recompensă pe deplin meritată nu numai pentru cele două lucrări, ci și pentru îndelungata sa activitate științifică pe care a desfășurat-o cu deosebită pricepere și un neobosit devotament.

iBilih^HhB

DR. NICOLAE TEODOREANU Șl DR. SAVA TIMARU 

Crearea unei rase noi de oi 
lină fină—Merinosui de Palascu 66

Comitetul pentru Cultură

Consiliul agricol regional Dobrogea și specialiștii care semnează această scrisoare consideră că propunerea privind acordarea Premiului de Stat pe 1962 tovarășilor dr. Nicolae Teodoreanu, membru corespondent al Academiei R. P. Rogiîne, și dr. Sava Timaru pentru crearea rasei de oi Merinos de Palas, constituie o înaltă apreciere a activității îndelungate de cercetare, strîns legate de nevoile dezvoltării producției.Prin folosirea unei scheme de încrucișare judicios întocmite și a unei alimentații care să pună în e- vidență calitățile dorite s-a realizat o îmbinare foarte bună a însușirilor valoroase. Rasa Merinos de Palas este adaptată condițiilor de stepă și dă producții mari. Cercetătorii și-au îmbunătățit tematica de lucru pe linia creșterii greutății corporale a merihosului, îmbunătățirii fineții, creșterii desimii lînii, extinderea acesteia pe abdomen, cap și picioare. Totodată, prin încrucișări cu Merinos Caucazian și Grosnesk s-a obținut lînă cu șuviță lungă și fină. Dacă la început de la oile Merinos de Palas se obțineau 5 kg lînă, în anul 1962 la turma de 1200 oi de la stațiunea experimentală Dobrogea producția medie a fost de 9,2 kg.

în mod deo- 
este marea

Ceea ce se remarcă 
sebit la această rasă 
capacitate amelioratoare pentru ra
sele locale. Pe această bază, Meri- nosul de Palas s-a extins mult și în gospodăriile colective din rece a contribuit la rasei de oi locale și producției de lînă. nuclee din această rasă în G.A.C. Șipote, Topraisar, Tătaru, Pantelimonu de Jos, Chir- nogeni etc. Numai în ultimii 7 ani Stațiunea experimentală Dobrogea a difuzat în regiune peste 4200 berbeci și 3 500 mieluțe. De asemenea, centrele de însămînțări artificiale dețin peste 250 berbeci Merinos de Palas.Folosirea intensă a acestui material de producție prin introducerea însămînțărilor artificiale- a determinat schimbarea structurii între rase în favoarea rasei Merinos și varietății Spancă, care reprezintă astăzi în regiune 90 la sută din totalul ovinelor.

giune, ceea îmbunătățirea la creștereaAstăzi avem

ing. CAZIMIR MOLDOVAN 
vicepreședinte ai Consiliului 

agricol regional. Dobrogea 
Ing. STAN ȚÎRLEA

Trustul Gostat Constanta 
ing. ION OPRIȘ 
G.A.C. Topraisar

I

adre- 
dintre 
agifa- 

af ir—

provocată de izbucnirea epidemiei de 
tifos ; regizorul a avut însă buna idee 
de a estompa pufin aspectul strict fizic 
al morfi1 lui Neli, plasîndu-l discret în 
spatele unui văl străveziu. Un specta
col de finufă este de asemenea „Or- 
feu în infern“. Regizorul Ofto Rappa- 
port a creat pe scenă o puternică 
tensiune dramatică, evocînd mediul 
sordid, insuportabil, al negustorilor și 
proprietarilor din sudul Statelor Unite. 
Am reținut în mod deosebit jocul 
Silviei Ghelan (actrița a exprimat emo
ționant mîndda Ladyei Torrance, o 
mîndrie în care clocotește dorinja de 
răzbunare împotriva unei lumi în care 
totul se cumpără și se vinde) și al Li- 
giei Moga, care a adus în scenă ma
rea fristete a prea veselei Carol.

Pentru Concursul tinerilor artiști, tea
trul a pregătit „Generalul și nebunul" 
de A. Vagensiein. Nu vom intra aici în 
analiza piesei. In ce privește spectaco
lul, el a fost expresia preocupării 
pentru o varietate a stilurilor inter
pretative. Regia (Victor Tudor Popa) 

folosit mod spiritual

și Octavian Cosmuja în „FebreDorina Stanca

7
-, : i

mente de caricatură, de șarje la 
sa militarismului, dînd unora 
momente un caracter direct 
foric. Au avut prilejul să se 
me aci actori ca Marin D. Aurelian,
Bucur Stan (care au objinut distincții 
la concurs), Melania Ursu, Florin Dum
bravă, Ligia Moga, George Gherasim 
și, alături de această echipă fînără, 
Gheorghe Radu. Important este că 
procedeele scenice folosite aveau, în 
cea mai mare parte, un sens satiric 
precis, spre deosebire de spectacolul 
cu aceeași piesă prezentat în Con
cursul tinerilor artiști de Teatrul din 
Piatra Neamj, unde convenția devenea 
adeseori un scop în sine. Unele com
parații sînt utile : în vreme ce la Cluj 
Judecătorul era un nazist semi-de- 
menf, ridicol și periculos totodată, la 
Piatra Neamj personajul avea în mod 
absurd... masca și ticurile cunoscutului 
actor Stan Laurel și umbla împleticin- 
du-se ; cei trei nebuni, machiaji ase
mănător, erau la Cluj o întruchipare a 
uniformizării unor minfi îndopate cu 
propagandă militarists, fascistă, pe 
cînd la Piatra Neamj aveau capetele 
învelite înfr-o mătase ca de ciorap 
și executau diverse clovnerii, urmărind 
un amuzament ieftin ș.a.m.d. Regia 
spectacolului din Piatra Neamj (Cornel 
Todea), deși a avut la dispozijie un 
colectiv foarte talentat, n-a dat posi
bilitate majorității actorilor să expri
me prm jocul lor un mesaj artistic, ci 
le-a imprimat arbitrar anumite automa
tisme (voit comice) îngroșate și repe
tate excesiv. E drept că anumite exa
gerări s-au făcut simțite și în spectaco
lul clujean. Decorul de pildă (semnat 
de înzestratul scenograf T. Th. Ciupe), 
prea încărcat cu figuri grotești, deve
nea confuz.

Încurajînd încercările creatoare de 
a introduce noi mijloace de expresie 
în arta spectacolului, trebuie totodată 
să combatem orice atitudine nihilistă 
fajă de tradițiile realiste ale teatrului : 
fantezia, originalitatea rămîn în limi
tele arte1 numai dacă sînt puse în 
serviciul conținutului de idei, dacă slu
jesc transmiterii limpezi a conjinutului, 
în primul rînd prin jocul actorului.

O tentativă de a trata un text cla
sic înfr-o viziune nouă s-a făcut la 
Teatrul National din Cluj cu „Apus de 
soare“ de Delavrancea. Regizorul Ion 
Olteanu a urmărit să releve mărejia, 
monumentalitatea figurii lui Ștefan cel 
Mare. Pentru aceasta el a recurs însă 
mai ales le unele mijloace exterioare : 
a subliniat la maximum protocolul 
Curjii, cu mișcările studiate ala gărzi-

Recent și Artă al orașului București a organizat o consfătuire a brigăzilor științifice din Capitală. Consfătuirea a prilejuit un larg schimb de experiență, contribuind la evidențierea u- nor metode de lucru bune folosite în acest domeniu, al răspîndirii cunoștințelor cultural-științifice. Totodată, a reieșit mai clar spre ce probleme trebuie să ne concentrăm atenția în viitorul apropiat.Fiecare din cele 57 de brigăzi științifice din Capitală, din care fac parte peste 600 de intelectuali, se deplasează de cel pufin două ori ne lună în mijlocul colectiviștilor din comunele situate în jurul Bucureștiu- lui.Succesul, activității brigăzilor științifice depinde în bună măsură de felul cum membrii acestora se străduiesc să cunoască în profunzime problemele specifice ale comunelor unde își desfășoară activitatea. Cu 5—6 zile înainte de a se prezenta în fața colectiviștilor, membrii celor mai bune brigăzi își pregătesc temeinic răspunsurile pe baza unei documentări ample. Remarcăm în a- ceastă privință activitatea unor membri ai brigăzilor științifice din raionul „16 Februarie", printre care prof. Constantin Ghiță (brigada din comuna Popești-Leordeni), Ileana Merișescu (brigada din comuna Sîn- tești), ing. agronom Victor Buliga de la G.A.C. „30 Decembrie", inginer agronom Constantin Somicescu de la G.A.C. „Octombrie Roșu", medicul veterinar Emil Petcu (brigada din satul Manolache), prof. Alexandru Dabija și alții. Dar nu peste tot se ține seama de faptul că ’■ăspun-

șurile trebuig să fie bine documentate din punct de vedere științific și, în același timp, accesibile. Bogatul material intuitiv — planșe, hărți, planigloburi, diafilme care există atît la căminele culturale, cît și la școli — nu este folosit totdeauna în activitatea brigăzilor științifice.Menționăm preocuparea comisiilor raionale „Nicolae Bălcescu" și „Lenin“ pentru îndrumarea metodică a brigăzilor. Aceste comisii au organizat trimestrial, întîlniri între membrii brigăzilor științifice pentru schimb de experiență. De asemenea merită să fie relevată inițiativa comisiei raionale 1 Mai care a invitat la o deplasare- model a unei brigăzi științifice în comuna Tunari pe toți membrii brigăzilor din raion. Discuțiile care au avut loc cu acest prilej au dus la un larg schimb de păreri în legătură cu metodele de pregătire și expunere a răspunsurilor, cu folosirea materialului didactic intuitiv etc. Vom

Initia mai des asemenea acțiuni de îndrumare metodică.S-au ivit și unele probleme privind mai buna organizare a brigăzilor. în unele raioane — mai a- les „23 August" și „benin" — activează aproape în exclusivitate cadre didactice din învățămîntul elementar și mediu. Ei fac o treabă bună, dar nu pot fi.universali și nu pot .răspunde cu competență la marea varietate de întrebări pe care le pun auditorii. în schimb în alte raioane, unde sînt concentrate numeroase instituții științifice și culturale, un mare număr de intelectuali de specialități diferite își manifestă dorința de a participa la munca de răspîndire a cunoștințelor la sate. De aceea, ne preocupă problema organizării mal complexe a briqăzi- lor, prin atragerea în cadrul lor a unor intelectuali din diferite raioane ale Capitalei.
AL. HOAJÄ 

secretarul Comisiei pentru 
răspîndirea cunoștințelor 

științifice-orașul București

Fiecare mtihire cw
îememfc

țăranii colectiviști 
pregătită

lor și ale pajilor, cu ritualul adunării 
boierilor și al primirii domnitbrului — 
înfr-un cuvînt, a dat Curfii de la Su
ceava un aspect somptuos, favorizat și 
de decorurile și costumele de mare 
bogăfie și chiar virtuozitate coloris- 
fică ale lui Mircea Marosin. întreg a- 
cest ceremonial, frumos de privit, face 
să se piardă în bună măsură ideea afît 
de actuală a piesei — legătura con
ducătorului cu poporul său, cu masele 
de răzeși, în fruntea cărora a luptat și 
cărora le-a luat nu o dată apărarea îm
potriva boierilor. în spectacol se re
marcă totuși unele prezenje actoricești, 
începînd cu interprefi foarte experi
mentați ca artistul 
Etraborescu, artistul 
dru Marius (care dau un exemplu de 
conștiinciozitate profesională în roluri 
de mică întindere), artista emerită 
Maria Cupcea, iar în rolul principal 
Liviu Doctor, cu reale însușiri, deși 
prea mult tributar modelului creat pe 
scena Naționalului bucureștean.

Presa a consemnat în ultima vreme 
succesul unor actor1 prea puțin uti
lizați înainte sau neufilizați la reala 
lor valoare. E necesară în continuare 
o preocupare consecventă pentru creș
terea măiestriei actoricești, mai ales 
pentru îmbunătățirea dicțiunii și culti
varea unei frumoase vorbiri scenice — 
aceasta fiind de multă vreme una 
slăbiciunile vizibile (și... auzibile) 
colectivului.

în Teatrul Național din Cluj se 
tăreșfe tot mai mult tendința spre o 
colaborare creatoare între regizori, do
rința de a clarifica probleme artistice 
de interes general prin schimburi de 
păreri și dezbateri tovărășești ; s-a do
vedit rodnică inițiativa de a se invita 
pentru realizarea unor spectacole re
gizori și scenografi dintr-un teatru în 
altul, în cadrul regiunii. în sprijinul 
activității teatrale pol veni numeroși 
oameni de cultură, scriitori, artiști, 
contribuind cu sugestii, cu păreri, cu 
observații critice constructive — unii 
dintre ei chiar în consiliile artistice.

Criticii îi revine obligația de a da 
un ajutor mult mai activ teatrului. Ne 
referim atît la publicațiile locale cîf și 
la cele centrale, care nu și-au mai tri
mis de mult cronicarii la Cluj. înțele- 
gînd procesele înnoitoare ce se petrec 
în acest teatru, urmărlndu-le îndea
proape, cu căldură dar ș1 cu deplină 
exigență, critica va ajuta eficient Na
ționalul clujean să se ridice la înălți
mea misiunii sale artistice.

ANDREI BALEANU

poporului Ștefan 
emerit Alexan

din 
ale

în-

Din brigada noastră științifică fac 
parte un profesor de geografie, unul 
de științele naturii și altul de fizică, un 
inginer agronom, un medic și un jurist. 
De mai bine de doi ani, ne deplasăm 
împreună din Huedin în comunele ra
ionului pentru a răspunde la întrebă
rile colectiviștilor. Pe țăranii colectiviști 
îi preocupă în mod deosebit proble
me referitoare la înfădrea gospodăriilor 

ramurilor de 
interes pen
ale politicii 

internationale,

colective, la dezvoltarea 
produefie. Ei arată mulf 
tru problemele actuale 
perfidului, ale sifuajiei 
precum și pentru chestiuni cu caracter 
științific mai general. La fiecare în- 
fîlnire cu sătenii, înainte de a răspun
de la întrebări, unul din membrii bri
găzii, pregătit din timp, prezintă o 
scurtă informare asupra evenimentelor 
politice din săpfămîna precedentă.

Ne deplasăm mai ales în satele 
Dretea, Negreni și Călătele. Am reușit 
astfel să cunoaștem mai bine via|a gos
podăriilor colective din aceste locali
tăți, preocupările oamenilor, probleme
le spre care trebuie să ne concentrăm 
®’ePpa.' activitatea noastră sînfem 
sprijinifi de organizațiile de partid și 
sfaturile populare locale. De asemenea, 
(inem o sfrînsă legătură cu intelectualii 
din comune, ei înșiși participant! activi 
la munca de răspîndire a cunoștințelor 
cu It u ra I-ș t i i n| i f i ce în rîndul colectiviș
tilor.

In funefie de numărul și conținutul în
trebărilor primite de la săteni, briga
da iși întocmește un plan de aejiune

în care se arată cine șl la ce între
bări dă răspuns, unde și în ce zi ne 
deplasăm etc.

Fiecare membru al brigăzii își pregă
tește temeinic răspunsurile. Pentru a 
lămuri unele întrebări e nevoie de o 
documentație specială. Profesorul de 
fizică, de pildă, care a avut de dat ex
plicații cu privire la zborurile cosmice, 
a studiat cîteva zile o serie de lucrări 
la bibliotecă. Membrii brigăzii se i
consultă între ei, cele mai importante 
răspunsuri fiind elaborate în colectiv.

Deseori sătenii pun și întrebări la 
care brigada răspunde pe loc. Cînd 
este nevoie de o documentare specia
lă, se dă răspunsul cu prilejul înfîlnirii 
următoare, iar dacă este nevoie adu
cem cu noi un specialist în domeniul 
respectiv. La o î-ntîlnire cu colectiviștii 
din Ardeova, de pildă, s-au ridicat nu
meroase probleme legate de dezQ ta
rea sectorului zootehnic, combat,.i ea 
unor boli la an'male. In comună s-a 
deplasat un medic veterinar care a dat 
sătenilor lămuririle necesare.

Folosim în munca de popularizare a 
cunoștințelor un bogat material intuitiv: 
harți, planșe, aparate de laborator etc. 
în felul acesta nu numai că sătenii în
țeleg mai bine explicațiile dar și nouă, 
membrilor brigăzii, ne vine mal lesne 
sa răspundem la întrebări.

ILIE MARPOZAN 
profesor Ia Școala medie 

din Huedin, 
responsabil de brigadă 

științifică

T
1 OOO OOO de 

spectatori

Teatrul de stat din 
Reșița a prezentat cea 
de-a treia premieră 
din actuala stagiune 
cu piesa „Fata cu 
pistrui" de A. Uspen
ski. Regia este semna
tă de Eugen Vancea. 
iar scenografia aparți
ne lui Ovidiu Moșin- 
schi. De la înființare 
Si pînă în prezent tea
trul a prezentat peste 
3800 spectacole care 
au fost vizionate de 
1 000 000 de spectatori.

Manîiestări 
culturale 

pentru tineretder „Joia tineretu
lui", organizată recent 
la casa de cultură a 
tineretului din raionul 
Grivița Roșie, peste 500 de muncitori, elevi 
din școlile profesiona
le și medii au ascultat

expunerea intitulată 
„Comportarea în viață 
oglindită în proverbe, 
zicători și. epigrame". 
Pentru viitoarea „Joie 
a tineretului" este 
programată expune
rea : „Despre vis și 
cutezanță“.

Casa raională de cul
tură organizează di
ferite manifestări cul
turale și în între
prinderile raionului. 
Da „Textila Grivița" a 
avut loc de curînd o 
seară literară pe te
ma „Figura muncito
rului oglindită în pro
za noastră, contem
porană" : un simpo
zion : „Cartea tehnică 
in sprijinul procesului 
de producție" s-a ți
nut la uzina dp lami
nate neferoase.

Spectacole 
în întreprinderi

care : Rodica Sanda 
Țuțuianu. Cdstea A- 
vram. George Tres- 
tian. Nelly Cutava, 
Eugenia Boșînceanu, 
Grigore Anghel Sece- 
leanu. Constantin Irod, 
Costel Zaharia. Flori- 
ca Baciu. Doina lones- 
cu. Cornel Elefterescu. 
Manea Enaehe — au 
fost recent oaspeți ai 
muncitorilor de la 
Uzinele textile .7 No
iembrie" Ei au pre
zentat spectacolul 
„Bucătăreasa" de A. 
Sofronov în regia lui 
Mircea Avram.

Orchestra
Lăutaru" a prezentat 
la clubul 
„Republica" un 
cert de muzică popu
lară dirijat de Florian 
Economii. Printre sofiști ; Maria Lătăretu 
Ana Ispas. Ion Cristo- 
reanu Vl.ad Dionisie

„Barbu

Uzinelor 
con-

Arfisțj ni Teatrului
„O. Nottara". printre
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Bucegii văzuți din avion. (Foto : A. Cartojan)

Ä ctmefal corespondentului 
la Moscova

înapoierea
tov« Gogu Rădulescu 

în CapitalăMiercuri dimineață s-a reîntors în Capitală tovarășul Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior al R.P. Romîne, care a vizitat Republica Arabă Unită la invitația ministrului finanțelor și planificării acestei țări, dr. Abdel Moneim El-Kaissuni.La sosire, în Gara de Nord, erau prezenți membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Comerțului Exterior, funcționari superiori din aceste ministere.Au fost de față reprezentanți ai 'Ambasadei Republicii Arabe Unite în R. P. Romînă. (Agerpres)
Pe scurt HKW TOATÀ TÆHA

LECȚII Șl CONFERINȚE PENTRU FE
MEI. în regiunea Hunedoara au fost or- 
qanizafe în perioada de iarnă diferite 
forme de antrenare a femeilor la activi
tatea culfural-educafivă. La căminele cul
turale și la casele de cultură se fin în a- 
ceasfă perioadă cicluri de lecții pe teme 
ca: „Rolul colectivistelor în întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.”, „Prie
tenia dintre mamă și fiică”, „Respect și 
încredere reciprocă în familie" etc. La 
serile literare organizate pe timp de 
iarnă au participat pînă acum peste 6500 
'de femei.

CURSURI DE INSTRUIRE A ÎN
GRIJITORILOR DE ANIMALE. La 
gospodăria de stat Focșani s-a orga
nizat un curs de 8 zile la care parti
cipă îngrijitori de animale din gos
podăriile agricole colective ale raio
nului Focșani. Prin rotație, toți în
grijitorii de taurine din gospodăriile 
agricole colective din raion vor lua 
parte la acest curs. Ei au posibilita
tea să cunoască experiența fruntași
lor in creșterea și îngrijirea rațio
nală a animalelor.

O nouă victorie la handbal

IR* Komina — Norvegia. 2® -81
Cu o lună înaintea turneului ce-l vor 
ireprincle în țările nordice, handba- 

știi noștri fruntași au primit replica u- 
leia dintre redutabilele formații ale a- 

cestei părți a continentului: reprezenta
tiva Norvegiei. Meciul, disputat aseară 
la Floreasca, a stîrnit un interes deose
bit în rîndul iubitorilor noștri de sport, 
mai ales că oaspejii ne vizitau pentru 
prima dată. Din nou tribunele sălii s-au 
dovedit neîncăpăfoare, mulji amatori 
de handbal făcînd cale-întoarsă pentru 
„a prinde“ cel pufin la radio sau la te
levizor faze din meci. A fost apreciat 
deci faptul că radioteleviziunea a trans
mis — chiar dacă numai parțial — 
partida amintită.

întrecerea handbalișfilor romîni și 
norvegieni s-a caracterizat prin faze 
dinamice, de un nivel tehnic ridicat. 
Evolufia scorului a lăsat de la început 
să se întrevadă victoria echipei romî
ne (în min, 9, conducea cu 4—0, în 
min. 21 cu 10—4). Totuși meciul n-a 
pierdut cîfuși de pujin din frumusefe. 
Oaspejii s-au dovedit buni tehnicieni și,

69 echipe în turneul olimpic de fotbal
în primul tur : R. P. Romînă —CAIRO (Agerpres). — Zilele aces

tea a avut loc la Cairo ședința co
mitetului executiv al Federației in
ternaționale de fotbal (F.I.F.A.). Cu 
acest prilej s-a procedat la repartiza
rea echipelor pe zone geografice (din 
Europa 5 echipe, Africa 3, Asia 3, 
America de Sud 2, America de Nord 
1). A fost efectuată tragerea la sorți 
a jocurilor din primul tur al preli
minariilor turneului olimpic și s-au 
stabilit — tot prin tragere la sorți — 
grupele în cadrul cărora se vor în- 
tîlni echipele.

După cum se știe la actuala ediție 
a turneului olimpic s-au înscris un 
număr record de țări : 69.

Se califică direct în turneul final 
echipele Japoniei, ca țară organiza
toare, și Iugoslaviei, cîștigătoarea ul
timei ediții a Olimpiadei. Celelalte 
echipe vor disputa meciuri elimi
natorii pentru a se ajunge la. numă
rul de 14 echipe, care împreună cu 
Japonia și Iugoslavia vor forma gru-

Ședința Consiliului agricol 
regional BucureștiIntre 21—23 ianuarie s-au desfășurat în Capitală lucrările ședinței plenare a Consiliului agricol regional București. Din referatele și dezbaterile care au avut loc cu a- cest prilej a reieșit că în această mare regiune agricolă a țării, cu toate condițiile mai puțin favorabile din anul trecut, numeroase u- nități socialiste au realizat recolte mari. Aceste recolte se datoresc a- plicării diferențiate a regulilor a- grotehnice potrivit condițiilor spe-

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE ECHIPELE ARTISTICE. La o serie de cămine culturale din raionul Rîmnicu-Sărat au avut loc recent schimburi de experiență între echipele artistice. Formația de artiști amatori de la Vîlcele, de exemplu, s-a deplasat la căminul cultural din Boldu, brigada artistică de agitație a colectiviștilor din Joița a mers în mijlocul sătenilor din Costieni etc. La spectacolele prezentate cu acest prilej au asistat peste 5 000 de colectiviști.SPECTACOLE ÎN ȚARA OAȘULUI. De curînd, Teatrul de stat din Baia Mare a prezentat la Negrești două spectacole. Teatrul de stat din Satu-Mare, precum și Ansamblul de cîntece și dansuri al Sfatului popular regional Maramureș, s-au deplasat în ultimul timp la Bixad, Negrești, Livada și în alte localități unde au susținut mai multe programe artistice.

ceea ce este de remarcat, n-au slăbit 
ritmul de joc. Echipa noastră și-a im
pus superioritatea printr-o rapidă cir
culație a mingiei, printr-un joc eficace. 
Handbalișfii noștri au șutat des la poar
tă, chiar din poziții mai pujin optime. 
Ivănescu și Mozer, gollgeteri ai atîtor 
meciuri, nu s-au desminfif nici de a- 
ceastă dată: primul a înscris 6 puncte, 
iar cel de-al doilea 8. De la oaspeji, 
cele mai multe puncte le-a marcat Gul
den (4).

Jocul a lost mai pasionant în prima 
repriză. Ambele echipe au acjionat vioi, 
cu pătrunderi periculoase spre poartă. 
La pauză echipa romînă conducea cu 
14—7. După aceea, s-a jucat ceva mai 
lent, echipa noastră preferind combi
națiile de efecr, fără a șuta. (Trecuse 
cam jumătate din repriza secundă și nu 
înscrisese decît 3 goluri). Spre sfîrșit, 
ritmul de joc se înviorează. Romînii 
marchează 3 goluri, iar oaspejii 4. Scor 
final 20—11 pentru selecjionata ro
mînă,

I. D.

Danemarca
pul de 16 participante la turneul 
final.

Selecționata R. P. Romîne va juca 
în primul tur cu echipa Danemarcei, 
finalistă a Jocurilor Olimpice de la 
Roma. Cum echipa daneză a fost 
trasă prima la sorți, rămîne la lati
tudinea acesteia să aleagă locul de 
desfășurare a meciului tur.

Echipa R.P. Romîne face parte din grupa A. Cîștigătoarea dintre R.P. 
Romînă și Danemarca va juca în 
turul doi cu învingătoarea meciuri
lor Luxemburg—R.P. Bulgaria sau 
R.P. Albania. Fotbaliștii bulgari și 
albanezi vor susține un meci pre- 
eliminatoriu.

Componența celorlalte grupe din 
zona europeană este următoarea : grupa B : Elveția—Spania ; R.P. Un
garăSuedia ; grupa C : U.R.S.S.— 
Finlanda ; Olanda—R. F. Germană ; grupa D : Italia—Turcia ; R.D. Ger
mană—R.P. Polonă ; grupa E : R.S. 
Cehoslovacă—Franța ; Grecia—Angli« sau Islanda. 

cifice fiecărei unități agricole, prin folosirea în mai mare măsură a bazei tehnico-materiale. Succese importante s-au obținut și în creșterea efectivelor de animale și în sporirea producției acestora. Realizările obținute au contribuit la dezvoltarea și consolidarea economică a gospodăriilor agricole colective.Participanții la ședință au hotărît ca, pentru generalizarea experienței bune a unităților fruntașe, consiliile agricole să organizeze a- nul acesta pe scară mai largă consfătuiri, schimburi de experiență și demonstrații. De asemenea, în vederea extinderii cercetării științifice, în fiecare raion se vor organiza puncte de sprijin ale institutelor de cercetări agricole în cîte 1—2 gospodării colective. In vederea dezvoltării și consolidării economico-or- ganizatorice a unor gospodării colective mai slab dezvoltate se vor forma colective de specialiști care să sprijine activitatea acestora la îmbunătățirea organizării muncii, pregătirea cadrelor, ridicarea nivelului de mecanizare a lucrărilor agricole. Lunar consiliile agricole vor a- naliza situația economică a acestor gospodării pentru a lua măsurile corespunzătoare. S-au prevăzut acțiuni privind creșterea suprafețelor arabile, ridicarea capacității de producție a terenurilor, sporirea producției la hectar la toate culturile, creșterea efectivelor de animale și a producției acestora, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe a cadrelor.(Agerpres)

„CUPA DINAM0“ IA SCHI
Programul competițional la schi con

tinuă la sfîrșitul acestei săptămîni cu 
„Cupa Dinamo”, fixată pentru zilele de 
26—27 ianuarie. Locul ales este Poiana 
Brașov, iar probele cuprinse în program 
sînt următoarele : slalom uriaș (seniori, 
senioare, juniori și junioare) la 26 ia
nuarie : coborirea (pentru aceleași ca
tegorii) și ștafetele (3x10 km seniori, 3x5 
km senioare, 3x5 km junioare și 4x5 km 
juniori) la 27 ianuarie.

In cîteva rîndurl
Turneul international de șah de la Bad 

Liebenstein (R. D. Germană) a continuat 
cu desfășurarea rundelor a 8-a și a 9-a. 
Reprezentantul tării noastre, Victor Cio- 
cîltea. a remizat cu Damianovici (Iugo
slavia) și a cîștigat in fața lui Baumbach 
(R. D. Germană). în fruntea clasamentu
lui se află Polugaevski (U.R.S.S.) cu 6,5 
puncte, urmat de iugoslavul Damianovici 
cu 6 puncte, Gipslis (U.R.S.S.) 5,5 punc
te, Karaklajici (Iugoslavia) 5 (1) puncte, 
Ciocîltea 5 puncte etc.

Ieri la Roma s-a disputat cel de-al trei
lea meci dintre echipele selecționate de 
fotbal ale R. P. Bulgaria și Portugaliei 
din cadrul „Cupei Europei”. Fotbaliștii 
bulgari au obtinut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0) prin punctul marcat de Aspa- 
ruhov în minutul 87. Echipa bulgară s-a 
calificat astfel pentru optimile de finală 
ale „Cupei Europei”.

*

Sportiva Tamara Bratus din Leningrad 
a cucerit pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioană unională la patinaj 
artistic. La perechi, pe primul loc s-au 
clasat, ca și anul trecut, Ludmila Belu- 
șova și Oleg Protopopov.

★

Șahistul iugoslav Bruno Parma conti
nuă să conducă în turneul internațional 
de la Beverwijk. După 12 runde, el are 
9 puncte; fiind urmat de Ivkov și Donner, 
cu cite 8 puncte, Matanovici și Bronstein 
— 7,5 puncte.

★

Un grav accident s-a produs marți pe 
pista olimpică de bob de la Innsbruck, 
unde se antrenează participanții la cam
pionatele mondiale de bob, care vor în
cepe simbătă. Bobul suedez condus de 
Gunnar Ahs a derapat la un viraj și a 
ieșit de pe pistă, după ce doi din ocu- 
panții săi au fost proiectați în afară. Cir- 
maciul bobului, Gunnar Ahs, a suferit 5 
fracturi la picioare, Iar coechipierul său 
Jehelbrand, dubla fractură a claviculei.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
A

In amintirea unui mare eveniment 
din istoria PolonieiVARȘOVIA 23 (Agerpres). — Cu 100 a’e ani în urmă, în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 1863, în Polonia a izbucnit răscoala de eliberare națională care a continuat 16 luni.In amintirea acestui eveniment, la Varșovia, pe locul unde au fost executați participanții la răscoală au fost, depuse coroane din partea C.C. al P.M.U.P., a Consiliului de Stat, a guvernului R. P. Polone, precum și din partea diferitelor organizații politice și obștești.

Declarația F. S. M. în legătură 
cu teroarea din Peru

PRAGA 23 (Agerpres). — Secretaria
tul Federajiei Sindicale Mondiale a dat 
publicități o declarafie în care con
damnă represiunile în masă împotriva 
mișcării sindicale și democratice din 
Peru. Junta militară, care a luat pu
terea prinfr-o lovitură de sfat în iulie 
1962, se spune în declarafie, folosește 
for|e polițienești și militare în vederea 
înăbușirii luptei muncitorilor și țărani
lor pentru satisfacerea revendicărilor 
lor, pentru majorarea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de trai și efectua
rea reformei agrare.

Federafia Sindicală Mondială pro

In lumea 
capitalului

Acțiuni ale muncitorilor 
și țăranilor

Greviștii americani 
continuă luptaNEW YORK 23 (Agerpres).—Peste 100 000 de muncitori americani se află în prezent în grevă în diferite sectoare ale economiei S.U.A.După cum arată agenția U.P.I., cele mai mari acțiuni revendicative care au loc în prezent în S.U.A. : greva docherilor de pe coasta Atlanticului și greva tipografilor din New York, nu au putut fi reglementate in ciuda „admonestărilor” președintelui Kennedy. La Cleveland, adaugă’ agenția U.P.I., de 54 de zile nu mai apar ziare, ca urmare a grevei ziariștilor și tipografilor. Un milion de locuitori ai orașului Philadelphia, scrie U.P.I., trebuie să-și caute în prezent alte mijloace de transport din cauza grevei conducătorilor de autobuze, troleibuze și a metroului, care intră în cea de-a doua săptă- mînă. într-o altă regiune a S.U.A., în statul Illinois, de 157 de zile continuă greva muncitorilor de la rafinăria companiei „Shell Oil“ situată în orașul Roxana.

Nemulțumirea fermierilor
LONDRA 23 (Agerpres). — Confe

rința anuală a Uniunii nationale a fer
mierilor englezi, care s-a deschis la 
Londra, și-a început lucrările sub sem
nul nemulțumirilor provocate de sfră- 
duinjele Angliei de a infra cu orice 
prej în Piafa comună. Cei pesle 600 de 
participant! la conferință, reprezenfînd 
aproape 200 000 de fermieri, au adop- 
faf o rezolufie în care declară că actua
la politică agricolă a Pieței comune 
„esfe inacceptabilă pentru fermierii 
britanici".

Solidaritate cu mineriiPARIS 23 (Agerpres). — în Spania franchistă, în ciuda terorii polițienești și a persecuțiilor crîncene, clasa muncitoare își intensifică lupta.
Fa ptele acuzăBONN 23 (Agerpres). — La Koblenz continuă procesul intentat unui număr de 12 criminali fasciști făcînd parte din detașamentele de pedepsire care au săvîrșit asasinate în masă în rîndul cetățenilor sovietici pe teritoriul Bielorusiei sovietice ocupate temporar în timpul războiului.Acuzatul principal Georg Heuser poartă răspunderea pentru asasinarea a peste 30 000 de cetățeni sovietici. In aceste crime grave sînt implicate și alte persoane care se află pe banca acuzaților alături de acest călău.Totuși organizatorii procesului încearcă să scoată basma curată pe asasinii fasciști, prezentînd ca martori persoane care nu pot avea nimic comun cu procesul, dar se pronunță în apărarea acuzaților.

Pe malul Mării Nordului, lîngă Rotterdam (Olanda) valurile de frig 
succesive au creat această originală ciupercă de ghiață pe care locui
torii orașului vin s-o admire.

în aceeași zi a avut loc deschiderea unui muzeu memorial consacrat istoriei răscoalei. La festivitatea inaugurării au luat parte W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, veterani ai mișcării muncitorești. A luat cuvîntul A. Zawadzki, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

testează împotriva represiunilor din 
Peru, împotriva lichidări libertăților 
sindicale și democratice, încălcării De
clarației drepturilor omului și își ex
primă convingerea că oamenii muncii 
și sindicatele din diferite tari vor spri
jini lupta dreaptă a muncitorilor și ță
ranilor din Peru.

Secretariatul F.S.M. a hotărît să pre
zinte o plîngere Biroului International 
al Muncii și să se adreseze Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, cerînd 
apărarea vieții și libertății oamenilor 
muncii și conducătorilor sindicali din 
Peru.

La începutul lunii ianuarie, arată ziarul ,,1’Humanité“, la una din minele aflate în împrejurimile Tu- ronului (Asturia), ca urmare a lipsei celor mai elementare norme de securitate a muncii, au pierit în mod tragic șapte mineri. Minerii de la această mină au refuzat să iasă la lucru cerînd măsuri urgente pentru asigurarea securității muncii. Greva a continuat și în ziua funeraliilor celor șapte mineri. La manifestația care a avut loc au participat și muncitori de la alte întreprinderi. în semn de solidaritate cu minerii, în această zi toate cinematografele și magazinele orașului Turon au fost închise.
Greve ale muncitorilor 

agricoli din SpaniaPARIS 23 (Agerpres). — Muncitorii agricoli din Almoravida do la Sierra (provincia spaniolă Saragosa) sînt în grevă de peste trei săptămîni.Muncitorii agricoli din Vecia (Murcia) au declarat o grevă pe timp de o săptămînă, cerînd stabilirea unui minim de salariu pentru muncile obișnuite și pentru strîngerea recoltei de măsline. Sute de muncitori au organizat demonstrații în fața clădirii sindicatului și pe străzile orașului în sprijinul revendicărilor lor.
Demonstrații țărănești 

la BogotaBOGOTA 23 (Agerpres). — Peste 1 000 de delegați s-au întrunit la 22 ianuarie în capitala Columbiei, Bogota, în cadrul Congresului național al agricultorilor columbieni. După cum transmite agenția Prensa Latina, înaintea începerii congresului, țăranii au organizat o demonstrație pe străzile Bogotei. După cum se știe, o demonstrație organizată vinerea trecută împotriva creșterii costului vieții a fost reprimată cu sălbăticie de poliție, o persoană fiind ucisă și 19 rănite.

PRIMA CARTE DESPRE COLUMBRecent, la mînăstirea din Falco- nara (Italia), s-a descoperit o prețioasă carte în care se vorbește pentru prima dată de Cristofor Co- lumb, de Amerigo Vespucci și de descoperirea Americii. Este vorba de o operă scrisă în limba latină și tipărită în 1513. Paginile nu sînt numerotate. Pentru prima dată, în această carte noul continent este numit America în loc de Noua Indie.
CINE POATE ÎNȚELEGE...

La cea de-a 66-a expoziție anuală 
de arte plastice, care a avut loc re
cent în S.U.A., tabloul denumit „Arta 
abstractă 1958—62", al unui oarecare 
E. Reinhardt, a fost distins cu un 
premiu de 1 000 de dolari. Cind spe
cialiștii au fost întrebați de ce acest

„Ora ucraineană"
Cine se abate în aceste zile la 

Dnepropetrovsk, în bazinul Done- 
fului sau la Harkov va vedea afi
șată la loc vizibil în incinta fabrici
lor și uzinelor, la cluburile muncito
rești o lozincă : „Luplafi pentru 
„Ora ucraineană“.

Ce înseamnă „Ora ucraineană"? 
Aceste două cuvinte exprimă 
telul unei întreceri. O întrecere 
pentru economie de minute.

„Ora ucraineană“ a luat naște
re la un miting care a avut loc la 
Kiev în preajma noului an. Parfi- 
cipanfii — muncitori fruntași, com- 
sonioPști din toate regiunile Ucrai
nei — au lansat de la tribuna mi
tingului chemarea : „Să economisim 
pe fiecare schimb cîfe o oră în 
care să dăm produse peste plan“.

în prima zi a anului nou, la cup
loarele de oțel de la Uzinele me
talurgice din Done|k au intrat în 
luptă cu minutele ofelarii brigăzi' 
lui V. D. Perebeinos, deputat în 
Sovietul Suprem. în zilele următoa
re, „Ora ucraineană" și-a cîșfigaf
mii și mii de susținători printre
muncitorii uzinelor din Harkov
și apoi și în alte uzine din R.S.S. 
Ucraineană.

„Mergeau spre răsărit"
...Tn apropierea Moscovei, la lizie

ra unei păduri de mesteceni, dom
nește o vie activitate cinematogra
fică. Aici a început turnarea primu
lui film italo-sovietic „Mergeau spre 
răsărit“. Regia filmului aparține lui 
Giuseppe de Santis și regizorilor 
sovietici D. Vasiliev, I. Paramonov 
și Isaak Vif,

„Primul film italo-sovietic — a 
declarat de Santis ziariștilor — va 
fi un film despre război și împotri
va războiului“.

„Mergeau spre răsărit“ e un crîm- 
pei din blestematul război dezlăn
țuit de fasciști, care a acoperit Eu
ropa cu ruine, un război pe care 
poporul italian l-a urît profund. 
Absurditatea lui, caracterul lui 
criminal le-au înțeles în cele din 
urmă și personajele filmului — 
simpli soldafi italieni, tîrîfi la moarte 
pe un pămînt străin pentru o cauză 
nedreaptă.

Actorii italieni vor împărfi roluri
le cu colegii sovietici. Pe afișul fil
mului, alături de Tatiana Samoilova, 
Jana Prohorenko, Otar Gogobe- 
ridze, vor figura numele lui Nino

Sala mașinilor de Ia centrala atomo-electrică din Novo-Voronej este 
Înzestrată cu turbine construite de uzina „S, M. Kirov” din Harkov și cu 
generatoare de 70 000 de kW, produse de uzina „Elektrosila” din Leningrad.

tablou, care se aseamănă cu o peli
culă fotografică expusă, a fost dis
tins cu un premiu atit de mare, 
mulți au dat pur și simplu din umeri. 
Directorul institutului de arte plasti
ce din Chicago, John Maxon, a decla
rat, jenat : „Am ajuns atit de departe, 
incit oamenii capabili să înțeleagă 
asemenea opere de artă sînt fie pic
torii înșiși, fie soțiile sau amantele 
lor, fie duhovnicii .sau medicii lor 
psihiatri".

TRAFIC CU STUPEFIANTE

Caravanele care traversează deșerlu- 
rile orientului au folosit în ultima vre
me o nouă metodă de a face contra
bandă cu opiu. Opiul se pune în niște 
capsule preparate special care se ad
ministrează cămilelor odafă cu mîn- 
carea. Cînd ajung la desfinafie cămilele 
sînf spintecate și capsulele de opiu 
scoase din stomacul lor. Ziarul „Die 
Tat” comentează că afîfa fimp cîf po
litia deșerfurilor nu va avea la dispo
ziție aparate Röntgen, nu se va pufea 
pune capăt acestui trafic de sfupefianle.

4 SĂLI DE CURS

PENTRU 9000 DE STUDENȚI

Facultatea de economie și comerț 
de pe lingă Universitatea din Roma 
caută pentru închiriat o sală de ci
nematograf unde să poată ține lec
țiile. Pentru 9 000 de studenți facul
tatea dispune de numai 4 săli de 
curs. Pină acum însă răspunsurile 
au fost negative : proprietarii sălilor 
de cinematograf se tem că prezența 
timp de cîteva ore pe zi a 700-800 de 
studenți ar putea deteriora mobilie
rul sălilor.

CĂRBUNE SCUMPîn ultimii 15 ani, în minele japoneze au fost accidentați mortal peste 10 000 de mineri. La fiecare milion de tone cărbune au pierit 12 oameni, iar alți 512 și-au pierdut sănătatea pentru tot restul vieții.
...$l TRIBUNA S-A PRĂBUȘITîn timpul unui miting electoral, Ralmundo Andrade, primarul unui 

Vingelli, un cunoscut artist al tea
trului napolitan, Raffaele Pisu, Ric
cardo Cuciolla, Andrea Chechi șl 
cîntăreful Andriano Celenfano,

— Noua coproducție cinemato
grafică, menită să strîngă legăturile 
culturale dintre Uniunea Sovietică și 
Italia, va fi terminată pînă la sfîr- 
șifu! verii — a declarat de Santis 
ziariștilor.

O excursie în ,,grădinile 
diamantelor”

Și acum, vă invităm, dragi cititori, 
într-o excursie prin... „grădinile dia
mantelor'' din Moscova. O grădină 
unde diamantele „răsar” și „cresc” 
ca niște flori sub mîinile grijulii ale 
grădinarilor...

Este vorba despre laboratorul de 
sinteză hidrotermală. Fornind de la 
studiul grafitului, care aidoma dia
mantului este o varietate a cărbu
nelui, fizicieni sovietic: au reușii cü 
ajulorul temperaturilor și presiuni
lor înalte să transforme grafitul în 
diamant.

Să privim și să ascultăm explica
țiile colaboratoarei științifice Nina 
lurevna Ikornikova. „Straturile” gră
dinii de nestemate au lua* înfățișa
rea unor autoclave înlăuntrul căro
ra se află substanța producătoare 
de cristale de diamant. Autoclavele 
sînt încălzite la temperaturi înalte 
sub o presiune de cîteva mii de at
mosfere. „Stimulate” de presiune și 
temperatură, diamantele se depun 
sau mai bine zis se cristalizează pe 
niște plăci speciale așezate sub ca
pacele autoclavelor.

...Mecanicul Sapojnikov deschide 
una din autoclave care între timp 
a devenit o adevărată comoară. 
Diamantele sînt „recoltate” și tre
cute din mină în mînă... în natură, 
majoritatea mineralelor iau naștere 
de-a lungul a mii de ani. Aici, în 
„grădina diamantelor" din Moscova, 
mileniile și secolele au fost reduse 
la cîteva luni și chiar zile. Un to
paz, de pildă, „crește" în 100 de 
zile.

Se știe că în Uniunea Sovietică 
au fost descoperite zăcăminte bo
gate de diamante naturale. Pro
ducția minelor de diamant din la- 
kufia ar putea să satisfacă nevoile 
industriei sovietice. Obținerea dia
mantului artificial costă însă mai 
pufin necesifînd invesfifii mai mici 
decît punerea în valoare a noi ză
căminte de „cărbune albastru”.

A. MUNTEANU

mic oraș din statul Rio de Janeiro (Brazilia) s-a adresat celor prezenți : „Opoziția afirmă că sînt necinstit, că mi-am însușit bani din fondurile municipiului. Este o minciună, și dacă ceea ce susțin ei este adevărat, să se prăbușească această tribună împreună cu mine" Primarul n-a terminat bine fraza și... tribuna s-a prăbușit. Oratorul s-a ales numai cu cîteva zgîrieturi, relatează „Cor- riere della Sera“, care scrie că realegerea lui în funcția de primar al orașului e îndoielnică.
UN BUNIC CU 400 DE COPII

$1 NEPOȚIZilele trecute a încetat din viață unul din cei mai în vîrstă locuitori din Ghana, Opanin Kwaku Nipa- Awi. El a trăit 130 de ani, fiind tată și bunic a 400 de copii si nepoți. Vî- nător priceput, Opanin Nipa-Awi a vînat în cursul vieții sale peste 300 de elefanți.
GHID ELECTRONIC

Tehnicienii sovietici au pus la. 
punct un robot electronic care va 
trebui să. servească de ghid vizita
torilor Muzeului politehnic din Mos
cova. El este confecționat din mate
rial plastic, are înălțimea de 1.73 m 
cîntărește 60 kg și înaintează cu 
pașii unui copilaș.

Robotul, care este condus cu aju
torul unor semnale transmise prin 
radio, posedă o voce omenească, și. 
cu ajutorul unui difuzor retransmite 
conferințe înregistrate In 4.6 minute 
ghidul-robot conduce ve vizitatori 
prin întregul muzeu.

URMĂRILE UNUI URAGANAsupra Japoniei s-a abătut un puternic uragan. La 75 mile nord de Tokio au fost dărîmate în ziua de 21 ianuarie peste 1 500 de case. în unele regiuni de pe litoral valurile mării ajungeau la o înălțime de 9 metri, iar viteza vîntului era de 80 mile pe oră. Comunicațiile feroviare au fost paralizate.
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La împlinirea a 15 ani de la semnarea Tratatului romîno-ungar

Prietenia frățească romino-ungară
Tratativele în problema încetării 
experiențelor cu arma nuclearăWASHINGTON 23 (Agerpres). — Ea 22 ianuarie, N. T. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., și S. K. Țarapkin, șeful delegației sovietice în Comitetul celor 18 pentru dezarmare, s-au întîlnit la Washington cu reprezentanții S.U.A. — W. Foster, directorul

Expoziția „Romînia în imagini“ 
în Republica Mali

Apropiata vizită 
a lui A. Gromîko 

în Norvegia și Danemarca

Agenției pentru dezarmare și control asupra armamentelor, și Stelle, locțiitorul șefului în Comitetul celor mare.întrevederea a problemei încetării arma nucleară.La întrevedereambasadorul Marii Britanii în S.U.À., Ormsby-Gore.

delegației S.U.A.18 pentru dezar-fost consacrată experiențelor cua luat parte și

BAMAKO 23 (Agerpres). La 21 ia
nuarie s-a deschis 
fia „Romînia în 
prezintă fotografii 
poporului romîn în 
re a socialismului.

La inaugurarea expoziției au fost 
de față Madeira Keifa, ministrul jus
tiției al Republicii Mali, reprezentînd 
pe președintele Modibo Keifa, Dosso- 
lo Traore și Jean de L'lsle, membri ai 
Biroului Politic al Partidului „Uniunea 
Sudaneză“, și alte persoane oficiale, 
precum și membri ai corpului diplo
matic. Ambasadorul Republicii Popu-

la Bamako expozi- 
imagini". Expozifia 

despre realizările 
opera de construi-

lare Romîne în Republica Mali, Gh. 
Popescu, a vorbit despre succesele 
poporului romîn și despre politica de 
pace a fării noastre. A răspuns Madeira 
Keita care a apreciat succesele obți
nute 
mare 
și-a 
blica 
va ani la București realizările sale.

După ceremonia inaugurării expozi
ției a fost prezentat un program 
filme romînești, care s-a bucurat 
succes.

în dezvoltarea Romîniei ca ur- 
a consfrucjiei socialismului. El 

exprimat convingerea că Repu- 
Mali va putea expune peste cîfi-

de 
de

Popoarele romîn și ungar aniversează astăzi un important eveniment din istoria relațiilor lor frățești — împlinirea a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R. R. Romînă și R. P. Ungară. „înaltele Părți Contractante — se spune in articolul I al tratatului — în interesul țărilor și popoarelor lor, au căzut de acord să-și afirme voința de a uni forțele lor pentru a realiza o politică de prietenie trainică, dezvoltînd și consolidînd raporturile de rare între cele două țări“.Prietenia romîno-ungară cauză scumpă a ambelor popoare. Ea este o prietenie bazată pe comunitatea
colabo-este o noastre sinceră

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite : Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., va vizita Norvegia și Danemarca la invitația guvernelor acestor țări. Vizita în Norvegia, care va dura o săptămînă, va începe la 27 februarie, iar la 6 martie Gromîko va sosi în Danemarca, unde va rămîne trei- patru zile.

Relații diplomatice intre Anglia 
și R. P. MongolăULAN BATOR 23 (Agerpres). După cum anunță agenția Monțame, guvernele Republicii Populare Mongole și Angliei au hotărît să stabilească relații diplomatice și să procedeze la un schimb de reprezentanți diplomatici cu rang de ambasadori.

Parlamentul brazilian a ratificat schimbările 
în forma de guvernare a tăriiRIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). '— Camera deputaților a Congresului National din Brazilia s-a pronunțat printr-o majoritate covîrșitoare de voturi pentru anularea de urgență a amendamentului la constituția țării în baza căruia au fost ciuntite în mod serios împuternicirile președintelui republicii. întrucît senatul a adoptat o hotărîre asemănătoare încă la 18 ianuarie, sistemul de guvernare parlamentar care a existat în Brazilia în ultimele 16 luni înce-

tează de a mai funcționa. în țară a fost introdusă din nou forma prezidențială de guvernare.Hotărîrea Congresului Național al Braziliei a fost adoptată în conformitate cu rezultatele referendumului, care a avut loc la 6 ianuarie și în cursul căruia majoritatea absolută a brazilienilor s-a pronunțat pentru înlocuirea formei parlamentare de guvernămînt impusă țării de reacțiune.Primul ministru al țării, Hermes Lima, a demisionat, urmînd ca noul guvern să fie format de președintele Braziliei, Goulart. Se așteaptă ca din guvern să facă parte și fostul prim-ministru Hermes Lima, fostul ministru de externe, Santiago Dan- tas, fostul prim-ministru Tancredo Neves, și o serie de alți fruntași politici din Brazilia.
Discuție publica ia Viena 

în problemele coexistenței 
pașnice

La reluarea sesiunii parlamentare în AngliaVii critici la adresa politicii de înarmareLONDRA 23 (Agerpres). — La reluarea sesiunii parlamentare în Marea Britanie primul ministru, Macmillan, a fost fnterpelat de numeroși deputafi în legătură cu „acordul din Bahamas" prin care Anglia a acceptat să primească rachete americane de tip „Polaris" și să participe la „forța nucleară N.A.T.O." Numeroși deputați, în special din rîndul opoziției laburiste, au criticat cu asprime politica de înarmare nucleară a Angliei. Deputatul laburist Frank Allaun a atras în special atenția a- supra faptului că dacă Marea Britanie își înzestrează forțele armate

maicu rachete nucleare ea nu va putea împiedica alte țări occidentale să acționeze la rîndul lor în vederea înarmării lor atomice. Un alt deputat, Woodrow, a subliniat că realizarea acordurilor din Bahamas va impune Angliei cheltuieli suplimentare în valoare de 500 milioane lire sterline. Shinwell, fost ministru de război din guvernul laburist, a declarat că condițiile tranzacției din Bahamas sînt considerate de opinia publică engleză drept jignitoare.La toate acestea, primul ministru Macmillan a evitat să dea răspunsuri concrete.
Arabia Saudită pregătește noi acțiuni 

agresive împotriva YemenuluiCAIRO 23 (Agerpres). —Ziarul „Al-Ahbar", care apare la Cairo, relatează că primul ministru al Arabiei Saudite. Feisal, caută în capitalele "Europei occidentale mercenari dornici să se angajeze în armata saudită ca piloți de avioane. Mercenarii-piloti urmează să înde-
plinească misiuni împotriva Yemenului. Mercenarilor li se oferă importante sume de bani.*SANAA. Potrivit unui comunicat, guvernul Republicii Arabe Yemen va continua „mobilizarea forjelor civile".

și trainică, de țeluri, pe stima reciprocă, pe colaborare și întrajutorare tovărășească.Umăr la umăr, popoarele romîn și ungar împreună cu celelalte țări frățești, pășesc pe drumul luminos al socialismului, călăuzite de invincibila învățătură marxist-leninistă.Cu adîncă simpatie și interes urmărește poporul nostru eforturile depuse de poporul-frate ungar, sub conducerea P.M.S.U., pentru înflorirea Ungariei socialiste. înfăptuirea cu succes a sarcinilor în primii ani ai planului cincinal în curs, noile uzine și combinate moderne, amploarea construcțiilor de locuințe, înfățișarea mereu mai frumoasă a Budapestei sînt roade îmbucurătoare ale acestor eforturi. Congresul al VIII-lea al P.M.S.U., care și-a încheiat de curînd lucrările, a consfințit terminarea construirii bazelor socialismului și a trasat sarcina de- săvîrșirii construcției socialiste, des- chizînd noi și mărețe perspective în fața oamenilor muncii din R. P. Ungară. Oamenii muncii din R. P. Romînă știu că și poporul ungar urmărește cu aceleași sentimente prietenești realizările obținute de poporul romîn, în lupta pentru înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, adoptat de Congresul al Ill-lea al P.M.R.Anii care s-au scurs de la sem-

narea Tratatului romîno-ungar au demonstrat cu tărie forța vitală a relațiilor de tip nou statornicite între țările noastre. Colaborarea economică dintre cele două țări' se adîn- cește continuu în interesul popoarelor romîn și ungar, al întăririi forțelor socialismului și păcii. Vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări au adus o contribuție importantă la dezvoltarea legăturilor economice, politice și culturale dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară, la întărirea prieteniei romîno-ungare, a unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste mondiale. Hotă- rîrile adoptă'te în cursul acestor vizite sînt traduse în viață. Protocolul semnat la București cu privire la lărgirea schimbului de mărfuri pe perioada 1963—1965 prevede majorarea schimbului între cele două țări cu 23 la sută față de volumul acordului comercial de durată.Se dezvoltă continuu colaborarea tehnico-științifică. Anul trecut a fost. semnat un protocol privind a- plicarea convenției de colaborare în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, precum și convenția și planul de colaborare pe 1962/1963 între Academia R.P. Romîne și Academia de științe a R.P. țJngare. La recenta sesiune a Comisiei romîno-ungare de colaborare tehnico-științifică. s-a convenit asupra intensificării schimbului reciproc de informații cu privire la realizările obținute în diferite ramuri ale economiei celor două țări. Schimburile de oameni de litere și oameni de artă din diferite domenii, manifestările artistice ungare la noi și romîneștî în țara vecină contribuie la o mai bună cunoaștere reci-

procă, la întărirea prieteniei popoarelor noastre. In cursul anului trecut au fost mult aplaudate la spectacolele Teatrului Național Budapesta, după cum iubitorii muzică din Ungaria au primit căldură concertele Filarmonicii stat „George Enescu”.R. P. Romînă și R. P. Ungară, alături de celelalte țări ale lagărului socialist, promovează cu consecvență pe plan extern linia spre consolidarea coexistentei pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, spre întrecerea economică între socialism și capitalism, șpre_ victoria socialismului în această întrecere, împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste. R. P. Romînă și R; P. Ungară militează pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale și sprijină inițiativele menite să ducă la interzicerea experiențelor cu arme nucleare, la consolidarea păcii în întreaga lume. Țările noastre consideră că pentru asigurarea securității în Europa este imperios necesară încheierea Tratatului de pace german și transformarea pe a- ceastă bază a Berlinului occidental într-un oraș liber. Cele două țări, alături de celelalte țări socialiste, militează pentru lărgirea colaborării internaționale, pentru zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste a- gresive, pentru pace și prietenie între popoare.Cu ocazia aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Romînă și R. P. Ungară, poporul romîn felicită călduros poporul frate ungar și îi urează din toată inima noi victorii tarea și înflorirea patriei liste.
TELEGRAME

noi din de cu de

în dezvol- sale socia-

15-a ani-Cu prilejul celei de-’a 15-a .■ani.-' Cu ocazia celei de-a versări a semnării Tratatului' de versări a semnării Tratatului- de prietenie, colaborare și asistență mu- prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară, tovarășul Corneliu Mănescu a adresat o telegramă de felicitări ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Peter Janos.Cu același prilej, tovarășbl Peter Janos à adresat o telegramă de felicitări ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu

Unul din elicopterele americane în 
timpul operațiilor în Vietnamul de 
sud împotriva forțelor patriotice. 
După relatările agenției Associated 
Press, la 22 ianuarie în Vietnamul de 
sud s-a prăbușit încă un elicopter 
trparținînd forțelor armate ale S.U.A.

VIENA 23 (Agerpres). — La Viena a avut loc o discuție publică deschisă asupra problemei coexistenței pașnice a țărilor cu orînduiri sociale diferite. Discuția a atras atenția deosebită a opiniei publice austriece.Majoritatea participanților la discuție, între care cunoscuții oameni de știință, profesorul de fizică Tierring, dr. Dheim și alții, au sprijinit cu căldură ideea coexistenței pașnice. Trebuie să obținem în primul rînd, a spus Tierring, înlăturarea primejdiei unei distrugeri mondiale, să scăpăm de uriașele cheltuieli pentru înarmare. De aceea, trebuie să sprijinim mișcarea pentru dezarmare.Dr. Dheim a declarat că în interesul coexistenței și destinderii încordării în întreaga lume este necesar, între altele, să se recunoască R. D. Germană și frontierele de est ale Germaniei.

LEOPOLDVILLE. La 22 ianuarie S. S. Nemcina, ambasadorul U.R.S.S. în Republica Congo, a predat Ministerului Ocrotirii Sănătății al Republicii Congo 500 000 de doze de vaccin antivariolic, în cadrul ajutorului pe care U.R.S.S. îl acordă a- Cestei țări. La festivitatea organizată cu acest prilej de Ministerul O- crotirii Sănătății al Congoului. S. S. Nemcina a rostit o cuvîntare. P. Bo- lia, ministrul ocrotirii sănătății al Congoului, a mulțumit călduros guvernului sovietic pentru ajutorul său dezinteresat.

vizită oficială. Corespondentul ziarului „Washington Post and Times Herald“ subliniază că în cursul tratativelor dintre Rusk și Muniz „s-a pus accentul principal” pe aplicarea unor sancțiuni împotriva Cubei de către Organizația Statelor Americane.

tuală -dintre Republica 'Populară Romînă și Republica Populară Ungară, tovarășul Leôntin Sălăjan a trimis- o telegramă de felicitări ministrului apărării ăl' Republicii Populare Ungare, Czinege Lajos.Cu același prilej, tovarășul Czinege Lajos a trimis o telegramă de fe_ licitări ministrului forțelor armate ale R. P. Romîne, Leontin Sălăjan.
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Mofiunea de neîncredere în guvern 
depusă de grupul de deputafi comu
niști va fi luată în discuție joi. Ea va 
transfera în incinta parlamentului ampla 
dezbatere politică ce se desfășoară de 
citeva săpfămîni în Italia,

După cum se știe, în Italia se află 
la putere un guvern zis de centru-slîn- 
ga, compus din reprezentanți ai parti
dului democrat-creștin. printre care și 
primul ministru Fântâni, ai partidului 
social-democrat și republican. Fără să 
facă parte din guvern, Partidul Socia
list Italian al lui Nenni acordă în parla
ment sprijinul său majorității guverna
mentale. Reamintim că partidu! demo
crat-creștin a ajuns la formarea 
cestui guvern nu 
de a inaugura un 
ci sub 
a maselor populare 
i-a 
să guverneze după formula guvernelor 
„centriste" sau cu sprijinul partidelor de 
dreapta. Recurgînd la noua formulă, 
pentru a nu pierde monopolul puterii, 
partidul democrat-creștin și-a continuat 
încercările de a scinda mișcarea 
muncitorească italiană. Pentru a face a- 
ceasfa și în primul rînd, pentru a a- 
trage partidul socialist pe calea rupe
rii totale a relațiilor cu partidul comu
nist. el s-a văzut nevoit să-și ia angaja
mentul de a aduce la îndeplinire înain
tea alegerilor un anumit program 
de guvernare, care finea seama de 
o serie de cerinfe ale maselor. 
Unul din punctele principale ale 
acestu; program îl constituie elaborarea 
și adoptarea legii cu privire la 
sfituirea regiunilor administrative, 
văzută încă în Constituția din 
constituirea regiunilor și sporirea atri- 
bufiilor lor gospodărești și sociale con
stituie una din revendicările centrale ale 
partidelor progresiste. Tocmai de a- 
ceea partidele de dreapta, precum și 
cercurile cele mai reacționare din ca
drul partidului democrat-creștin, au o-

atît din 
nou curs 

presiunea puternicei 
care, 

răpit posibilitatea de a

a-
dorinfa 
politic, 
mișcări 
practic, 

continua

con-
Pre- 

1946.

Serl culturale consacrate
R. P. Romîne

BELGRAD. La 23 ianuarie s-a deschis la Belgrad Congresul al VII-lea al Tineretului Popular din Iugoslavia. Printre delegațiile din alte țări se află și o delegație a Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. Romînă, condusă de tov. Nicolae Popescu, membru al Biroului C.C. al U.T.M., prim-secretar al Comitetului orășenesc al U.T.M. București.La începutul congresului, I. B. Tito a rostit o cuvîntare de salut.
Acțiune populară în Ecuador

QUITO Mii de cetățeni din Mac- 
hala, capitala provinciei El Oro (E- 
cuador), au participat la o puternică 
acțiune populară împotriva conduce
rii dictatoriale militare a acestei 
provincii și l-au constrîns pe guver
natorul Fernando Procel să demisio
neze. Administrația provincială a 
fost preluată de către un comitet ci
vil, format din reprezentanți ai di
feritelor organizații.

NEW YORK. La Washington au loc tratative între ministrul afacerilor externe al S. U. A., Dean Rusk, și ministrul afacerilor externe al Argentinei, Carloz Muniz, care se află în S. U. A. într-o

ROMA. In cursul săptămânii tre
cute au avut loc în mai multe loca
lități din provincia Bari citeva 
seri culturale consacrate Republicii 
Populare Romîne. S-au ținut confe
rințe despre succesele obținute de 
Republica Populară Romînă în di
ferite domenii ale construcției socia
liste. Conferințele au fost urmate 
de filme de lung metraj sau de filme 
documentare românești. La seara 
culturală care a fost organizată la 
Bari a luat cuvîntul profesorul Vit
torio Lovero care a vorbit, despre 
„Arta grafică în Romînia de azi“.

PARIS. Referindu-se la o sursă bine informată, agenția France Presse anunță că președintele Franței, de Gaulle, va pleca în iunie a.c. la Bonn.
U A.

WASHINGTON. La 22 ianuarie, președintele Kennedy a convocat o ședință a Consiliului național al securității S.U.A. După ședință, secretarul Casei Albe pentru problemele presei, Salinger, a declarat că scopul acestei ședințe a fost o trecere în revistă a situației internaționale.
ACCRA. La 22 ianuarie a sosit la Accrș o delegație a guvernului provizoriu al Republicii Togo. Delegația urmează șă se întîlnească cu președintele Ghanei, Kwame Nkrumah.
PNOM PENH. La 23 ianuarie prin

țul Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, a plecat într-o vizită 
oficială de 15 zile în India.

ACCRA. La un miting al partidului de guvernămînt din Ghana la care participa și președintele Nkrumah, poliția din Accra a arestat o persoană asupra căreia a fost găsită o bombă.
Vedere de la combinatul siderurgic din Dunaujvâros. (R. P. Ungară).Vedere de la combinatul siderurgic din Dunaujvâros. (R. P. Ungară).
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pus din totdeauna o înverșunată re
zistentă în calea organizării regiunilor.

In ciuda promisiunii făcute, condu
cerea democraf-creștină a amînat 
de mai multe ori elaborarea legii cu 
privire la regiuni. S-a creat astfel o si- 
tuajie neclară, care, odată cu apropie
rea alegerilo', începuse să deranjeze 
calculele electorale nu numai ale par
tidului socialist, dar șj ale partidului 
democrat-creștin. După cum au atras 
atenjia unii observatori, partidul socia
list se temea că, dacă nu va lua ati
tudine fafä de faptul că programul de 
guvernare rămîne neîmplinit, va pierde 
o carte din voturile oamenilor mun
cii. La rîndul lui partidul demo-

de-
Nenni 
aripii 
conti- 
în in

și con-

Corespondenjă 
din Roma

crat-creștin se temea că, în cazul în 
care nu va da clar de înfeles că rămî
ne ca și în trecut același garant fidel 
al intereselor claselor exploatatoare, 
va pierde, 
lor, o parte
De aceea cam pe la jumătatea lunii 
decembrie, partidul socialist a cerut con
ducerii democrat-creșfine „unele clarifi
cări" asupra intențiilor sale de a duce 
sau nu la bun sfîrșit programul de gu
vernare stabilit. La 8 ianuarie reprezen
tanții celor patru partide: democrat-creș. 
Un, social-democrat, republican și so
cialist s-au întîlnit la Camiluccia pentru 
examinarea situafiei. Infîlnirea a dovedit 
clar că forul de conducere democrat- 
creștin nu numai că nu intenționează 
să-și |ină angajamentul de a elabora 
legea organizării regionale înainte, de 
dizolvarea parlamentului, dar că men
ține unele rezerve chiar -și- pentru vii
tor. Intr-adevăr, în comunicatul publi
cat de secretariatul parFdului demo
crat-creștin, se spune că regiunile nu 
pot fi organizate deoarece lipsesc con- 
difiile Unei „stabilități politice". Din'

claselor exploatatoare, 
în favoarea liberali- 
din voturile dreptei.

precizările purtătorilor de cuvînt ai 
mocral-creșfinilor a reieșit că prin a- 
ceasfa se înjelege că rămîne desch'să 
posibilitatea ca în numeroase regiuni 
să se formeze guverne regionale cu 
participarea activă a comuniștilor, cu 
foaie că liderul P.S.I., Nenni, a exclus 
eventualitatea unei alianfe între so
cialiști și comuniști în cadrul acestor 
guverne.

După Camiluccia, aliafii „tradiționali" 
a< partidului democrat-creștin, partidele 
social-democrat și republican, s-au mul
țumit să ia notă de refuzul democra
ție* creștine de a-și menfine angajamen
tele luate cu privire la organizarea re
gională limitîndu-se să declare că 
după alegeri nu vor face parte din alte fiune proprie care să evite cele mai ris- 
guverne conduse de democrat-creșlini. 
Conducerea partidului socialist, sub pre
siunea puternicei aripi de sfînga din 
partid, a fost nevoită însă, să treacă la 
convocarea Comitetului său Central, 
care urma să ia o hotărîre.

In raportul său, Nenni, făcînd, proba
bil din motive electorale, un pas spre 
demascarea conducătorilor democrat- 
creșfini, i-a acuza» pe aceștia de „evi
dentă violare a acordurilor pe baza 
cărora a fost format guvernul de cen- 
tru-stînga“. în același timp el a prelins 
că deschiderea unei crize de guvern 
în acest moment, prin retragerea spri
jinului parlamentar acordat de socialiști 
guvernului Fântâni, ar face „jocul ce
lor de dreapta”. După părerea lui 
Nenni, P.S.I. trebuie numai să-și expu
nă pozifia în campania electorala, cri- 
•icîndu-i pe democrat-creșlini pentru 
că nu și-au finul cuvîntul și să aștepte 
aprecierea alegătorilor.

Reprezentanții aripii de stînga din 
P.S.I. au combătut părerile lui Nenni. 
Ei au prezentat o mofiune proprie în 
care se cerea ca partidul socialist să 
relragă sprijinul acordat guvernului. In 
moțiune se arată că, odată cu refuzul 
partidului democrat-creștin de a respec
ta programul de guvernămînt elaborat 
în comun, expedenfa de „cenlru-sfînga“
. .J ------~------------------- «„.p.

a luat de fapt sfîrșit. Mofiunea aripii de 
stînga sublinia totodată necesitatea unei 
acfiuni politice unitare cu comuniștii 
și cu forțele catolice de stînga.

In C.C. al P.S.I. mofiunea lui 
a primit 45 voturi, iar mofiunea 
de stînga 35 voturi. Discuțiile au 
nua) însă și după acest vot. atît 
ieriorul P.S.I. cît și între P.S.I. 
ducerea democrat-creșfinilor.

In ultimele zile în dezbateri a inter
venit un factor nou, de natură exter
nă. Sprijinitorii guvernului au pus în 
diferite formulări această întrebare : 
cum să fie doborî! guvernul, în mo
mentul cind, atît prin călătoria la 
Washington a primului ministru Fan
fani, cît și prin propunerea ministrului 
La Malfa cu privire la instituirea unei 
„axe" Roma-Londra, ca un fel de echi
libru față de „axa" Paris-Bonn, Italia 
încearcă în sfîrșit să întreprindă o ac-

cânte evolufii ale politicii atlantice ?
Faplele înseși daù răspuns acesiei în

trebări. ~ 
Fanfani 
ză în 
cleare 
la Nassau, strategie care tinde la crea
rea unei „forfe nucleare multilaterale a 
N.A.T.O.". In Italia, hotărîrea subscrisă 
de Fanfani la Washington este viu cri
ticată de acei ce militează pentru o 
reală contribufie la cauza dezarmării și 
păcii.

In ce privește dezbaterea parlamen
tară asupra moțiunii de neîncredere în 
guvern depuse de deputății comuniști, 
ziarul burghez „La Stampa“ din Tori
no scrie : „La încheierea dezbaterii, 
socialiștii se vor abjine de la vot, după 
cum s-au abținut cu prilejul primei 
prezentări a guvernului în fața Came
rei. Astfel guvernul va rămîne în func
țiune pe baza majorității formate la 
nașterea sa și, după un ultim vot par
lamentar care va fi confirmarea primu
lui va cere votul întregii țări". Este de 
presupus, într-adevăr, că dezbaterea 
politică ce se desfășoară în Italia se 
va lărgi și se va intensifica pe măsura 
apropierii alegerilor.

GIORGIO PASTORE

Ca rezultat al călătoriei lui 
la Washington, Italia se ralia- 
fond „noii" strategii nu- 
americano-engleze, adoptată

BONN. Agenția Associated Press anunță că fostul ministru de război vest-german, Josef Strauss, a fost a- les la 22 ianuarie președinte al grupului parlamentar din Bundestag al Uniunii creștin-sociale (fracțiunea din landul Bavaria a Partidului U- niunea creștin-democrată). Prin a- ceastă alegere, Strauss a devenit automat vicepreședinte al întregii fracțiuni parlamentare U.C.D.-U.C;Ș. După cum se subliniază în cercurile de presă de la Bonn, alegerea lui Strauss ca președinte al grupului parlamentar al'U.C.S.. în Bundestag reprezintă o încercare a acestuia de a-și relua din plin activitatea politică, după ce a fost silit recent să demisioneze din postul de ministru de război.
Senatorul Javits: „O alianjă 

N.A.T.O. cu excluderea 
Franfei"

WASHINGTON 23 (Agerpres).— Se
natorul Jacob Javits a cerut, într-un 
discurs pronunfat în fa|a Senatului, 
intervenția oficială a S.U.A. în spriji
nul cererii Angliei de a adera la Piafa 
comună. El a declarat că Statele Unite 
ar trebui — în eventualitatea că Fran
ța continuă să se opună acestei ce
reri — să constituie, împreună cu An
glia și alte fări occidentale, o „formă 
de asociere și coordonare a politicii 
economice" proprie. După părerea se
natorului american, această formulă, la 
care s-a» adăuga ulterior și măsuri 
concrete pentru crearea rapidă a unor 
forfe nucleare multilaterale fără Fran
ța, ar duce la izolarea guvernului de 
la Paris 
spusele 
această 
tei“ ar 
rămînă 
sibilifalea partenerilor anglo-americani 
să-și extindă invesfifiile și exporturile 
de capital și. în teritorii aflate în pre
zent în sfera de influentă franceză.

în cadrul alianței atlantice. Din 
senatorului american reiese că 
alianjă „cu excluderea Fran- 
face ca guvernul gaullist să 
„o forță minoră" și ar da po-

DUPĂ ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI ADENAUER LA PARIS
Un tratat care contravine intereselor păciisn 

laborarea militară între German (occidentală) și Franța să fie limita-'/ 
tă în mod expres la înarmarea con
vențională, .excluzîndu-se înarmarea 
atomică“, adăugind că „Republica 
Federală și-a asumat obligații ferme 
în ce privește posedarea și fabrica
rea de arme atomice“.Cu privire la caracterul tratatului de colaborare franco-vest-german, ziarul „LIBÉRATION“ scria : „Nu 
trebuie să ne înșelăm asupra carac
terului acestui tratat. Noua prietenie 
care se sărbătorește între Franța și 
Germania (occidentală) este pur și 
simplu o alianță a marilor indus
triași, o alianță a statelor majore... 
In orice caz popoarele nu înseamnă 
pentru acest tratat nimic“. Iar „L’Humanité“ aprecia că tratatul „a 
legat Franța mai strîns ca oricînd de 
soarta statului care este principalul 
dușman al păcii în Europa, ceea ce 
nu reprezintă nici pe departe o ade
vărată reconciliere franco-germană".

PARIS 23 (Agerpres). — Tratatul de colaborare franco-vest-german. semnat cu prilejul vizitei cancelarului Adenauer la Paris, concretizează dezvoltarea axei Bonn-Paris, și punînd accentul pe latura militară contravine intereselor, păcii și securității pe continentul european.Deși colaborarea în domeniul înarmării atomice nu figurează explicit printre clauzele tratatului, pentru a nu. se încălca formal acordurile de la Paris din 1954, care stipulează interdicția înarmării atomice, chimice și bactereologice a R.F.G., nu există nici un dubiu asupra intențiilor Bonnului de a obține acest armament prin intermediul Franței. Imediat după semnarea tratatului de către președintele de Gaulle și cancelarul Adenauer, în. conferința de presă organizată la Palatul Elysée, purtătorul de cuvînt francez, Lcbel, a declarat că „ar fi inutil ca în tratat co-
Succes sau insucces inBONN 23 (Agerpres). —Intr-o conferință de presă, organizată cu prilejul întoarcerii de la Paris, Adenauer și-a exprimat satisfacția în legătură cu semnarea tratatului franco-vest-german, întocmit, . potrivit propriilor sale declarații, din inițiativa sa. In ceea ce privește însă succesul sau insuccesul demersului pe care s-a angajat față de guvernul englez să-l întreprindă pe lîngă generalul de Gaulle, el s-a mulțumit să spună că „se va ști mai mult săptămîna viitoare, cînd cei șase se vor întîlnî la Bruxelles”.Corespondentul din Paris al agenției Associated Press-afirmă că președintele de Gaulle, a. ac.ceptat propunerea lui Adenauer de a se încredința așa-numitei comisii Hallstein sgrcina. de a .analiza-situația ■ tratativelor referitoare la primirea Angliei
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acțiunea de mediere ?în Piața comună. Potrivit acestui corespondent, Adenauer interpretează asentimentul guvernului francez ca un simplu gest de curtoazie la adresa sa și în nici un caz ca reflectând modificarea atitudinii negative a Franței față de admiterea Angliei în Piața comună.La puțin timp după întoarcerea cancelarului la Bonn, vicecancelarul Ludwig Erhard ministrul economiei al R.F.G., a făcut reprezentanților presei o declarație al cărei ton și conținut diferă întru totul de cele ale declarației lui Adenauer. El a spus că „nimeni nu are dreptul să întîr- z.ie sau să facă mai dificile tratativele cu Marea Britanie care constituie piatra de încercare” pentru voința diverselor țări vest-europene de a contribui la „integrare”.
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