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Numeroși colectiviști din comunele din Jurul Capitalei participă la cursul privind cultivarea legume
lor, organizat la Institutul de cercetări hortiviticole de la Băneasa. In fotografie : Specialiștii din cadrul insti
tutului explică modul de funcționare a mașinii de confecționat ghivece nutritive. (Foto : AGERPRES)

CONSFĂTUIREA LEGUMICULTORILOR DIN REGIUNEA DOOOGEÂ

Fgg&tt rsatte s^riSe & tegaas

Colectivul de pedologie al Academiei R. P. Romîne 
elaborează în colaborare cu alte instituții o lucrare 
de mare interes pentru economia națională ; harta so
lurilor țării, la scara 1/500 000. Ultimele studii, făcute 
în regiunea curburii Carpaților (bazinul mijlociu al 
rîului Buzău), .precum și în raionul Orșova, la Reșița, 
în Cîmpia Transilvaniei etc., au fost însoțite de stu
dii aeupra proceselor complexe de geneză, metodelor 
optime de folosire a terenurilor, de cercetări asupra 
asociațiilor vegetale și analize fizico-chimice de sol. 
Studiile servesc la lucrările de organizare a teritoriu
lui, amenajări silvice, stăvilirea eroziunii și punerea 
în valoare a terenurilor degradate — măsuri prin care 
se poate mări suprafața cultivabilă și spori producția 
agricolă a țării. (Agerpres)

Electricieni
La întreprinderea regională de e- 

lecfricitate Maramureș au luat sfîrșit 
cursurile de calificare a unei serii 
de electricieni caro vor lucra la 
sate. Asemenea cursuri, cu o durată 
de un an, funejionează pe lîngă toate 
întreprinderile regionale de electrici
tate. Ele sînt frecventate de peste 
450 de tineri care și-au exprimat do-
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Cinematografe cu ecran lat
IAȘI (coresp. „Scînteii”). — De 

curînd. la Iași au fost adaptate 
pentru proiecția pe ecran lat ci
nematografele r___ _____

„Maxim Gorki" 
și „Ilie Pinti- 
lie“. Instalații 
pentru astfel de 
proiecții se 
montează și la 
cinematografele 
„Pușkin“ și „Ti
neretului“ 
localitate.

pentru sate

din

»

pace și

p T
Desckiderea 
Congresului 

Mișcării italiene 
pentru pace

La 25 ianuarie s-au deschis la 
Livorno lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Mișcării ita
liene pentru pace. La Congres 
participă numeroase delegații

din întreaga Italie reprezentînd organizațiile locale 
și provinciale ale mișcării pentru pace, precum șl 
delegații ale luptătorilor pentru pace din numeroase 
țări străine. In cuvîntul de deschidere, senatorul 
Velio Spano, secretar general al Mișcării italiene 
pentru pace, a vorbit despre contribuția ps care o 
aduce poporul italian la lupta pentru apărarea păcii.

rinfa de a deveni muncitori calificați 
în această meserie.

La sfîrșitul acestei 
înceapă noi cursuri 
prinderile regionale 
din Brașov, Argeș, 
Autonomă Maghiară, Hunedoara, lași, 
Crișana, Cluj, iar în luna iulie va în
cepe cursurile cea de-a doua serie de 
electricieni pentru safe.

luni urmează să 
pe lingă înfre- 
de electricitate 
Oltenia, Mureș-

La sfîrșit de săptămină
Numeroși bucureșteni își petrec ziua 

de duminică în decorul minunat al 
munjilor. Ieri după-amiază, au plecat 
din Gara.de Nord spre cabanele Vîrful 
cu Dor, Cota 1 500, Trei Brazi și sta
giunile Sinaia, Bușteni și Predeal trei 
trenuri pline cu bucureșteni. Printre cei 
peste 2 300 de excursioniști, plecaji prin 
O.N.T.-Carpați-Bucureșfi, se aflau mun-

cifori de la uzinele „Vulcan“, de la 
„I.O.R.“, „Electromagnetica", ș.a.

De asemenea, numeroși bucureșteni 
au plecat în excursie cu autocarele pe 
Valea Oltului și pe Valea Prahovei. Azi 
dimineață vor pleca trei autocare cu 
peste 120 tineri de la diferite între
prinderi din Capitală. Cu acest prilej 
ei vor vizita muzeul Dolfana și muzeul 
Peleș din Sinaia.

SUCEAVA (co- 
resp. „Scînteii”).
— Filarmonica de 
Stat din Botoșani 
a prezentat ieri 
seară la Suceava 
un concert-lecție 
cu tema : „Muzica
— factor important 
în lupta poporului 
pentru
prietenie’’. Concer
tul, dirijat de Ervin 
Acel, a fost prece
dat de expunerea 
pe această temă a 
tovarășului George 
Pascu, conferențiar 
universitar la Con
servatorul din Iași.

Expunerea a fost 
ilustrată cu frag
mente din opere 
interpretate de or
chestra filarmoni
cii.

Lucrări de

Ciocniri armate 
în Venezuela

______________________________________

Ziarul „El Naclonal", caro a- 
paro la Caracas, anunță că în 
provincia Falcon au avut loc 
noi ciocniri între trupele gu

vernamentale șl partizani care s-au soldat cu morți
și răniți. Guvernul venezuelean a trimis în această 
regiune pe calea aerului alți 3 000 de soldați. In pro
vincia Falcon au loc arestări în masă în rînduiile 
persoanelor suspectate de colaborare cu partizanii.

Conform statisticilor săptămî- 
nale publicate de „Federal 
Reserve Bank" din New York, 

în ultima săptămină băncile străine au convertit în 
aur suma de 50 milioane de dolari. Recent Roosa, 
subsecretar de stat al Finanțelor, a declarat că S.U.A. 
trebuie să se aștepte la noi pierderi de aur în primul 
trimestru al anului în favoarea unor țări străine.

„Fuga” aurului 
american

(coresp. „Scîn-

a alimentării cu apă

Este cunoscut faptul că în trecut, 
chiar și pentru consumul foarte re
dus de legume al populației din ora
șele și satele dobrogene, era nevoie 
să se recurgă la „importuri” din 
alte părți ale țării. Dezvoltarea sta
țiunilor balneare de pe litoral, unde 
în cursul verii vin la tratament sau 
odihnă sute de mii de oameni ai 
muncii, creșterea populației orașelor 
și a cerințelor acesteia au pus în 
fața organelor locale sarcina de mare 
importanță de a lua măsuri pentru 
crearea unei baze proprii de aprovi
zionare cu legume.

In ultimii ani, datorită sprijinului 
acordat de stat și acțiunilor între
prinse de sfatul popular regional, 
sub îndrumarea comitetului regional 
de partid, în Dobrogea cultura le
gumelor s-a extins continuu ajun- 
gînd să ocupe în anul 1962 peste 
10 600 ha, din care 4 600 ha legume 
irigate. Prin aceasta s-a asigurat o 
îmbunătățire continuă a aprovizionă
rii cu legume. De remarcat că s-au 
obținut realizări și în producerea le-, 
gumelor forțate și timpurii.

Pentru ca în anul acesta să se ob
țină o recoltă și mai bogată, în 
fața consiliilor agricole și a condu
cerilor gospodăriilor de stat și co
lective stă sarcina de a mări supra
fețele cultivate cu legume și produci 
ția la hectar, îndeosebi la legumele 
timpurii pentru, acoperirea cerințe-, 
lor în lunile mai-iunie. Problemele 
multiple care trebuie rezolvate peni 
tru realizarea acestor sarcini au fost 
dezbătute pe larg în cadrul consfă
tuirii organizate de către consiliul 
egricol regional, la care au partici
pat membri ai consiliilor agricole ra
ionale, conducători de unități agri
cole, specialiști, lucrători fruntași în 
legumicultură.

Consfătuirea a fost un prilej de 
răspîndire a experienței cîștigate de 
gospodăriile de stat și colective frun
tașe, de stabilire a măsurilor care 
trebuie luate pentru dezvoltarea 
r toucției legumicole în acest an.

CUM SE POT OBȚINE 
PRODUCȚII TIMPURII 

DE LEGUME
'Anul trecut, G.A.C. Anadalchiol

cultivat cu legume 110 hectare, ob- 
ținînd din valorificarea producției 
2 316 000 lei. De reținut că partea cea

din 
rită 
țeaua de apă în
Noi, Coiciu etc. Va fi extinsă re
țeaua de distribuție a apei în sta
țiunile Eforie-nord și Techirghiol, 
iar conducta de apă potabilă din
tre Eforie-nord și Eforie-sud va fi 
dublată.

Constanța și altele. Va fi mă- 
cu încă 25 de kilometri re- 

cartierele Viile

CONSTANȚA 
teii"). — In vederea asigurării unui 
debit sporit de apă pentru aprovi
zionarea orașului Constanța și a 
stațiunilor de pe litoral. în prezent 
se execută o serie de lucrări prin
tre care : o stație de comandă la 
complexul Caragea-Derment, 0 sta
ție de pompare la Ovidiu, o stație 
de pompare la complexul „Kalinin“Cicluri lunare

cartofilor, metode prin care gospo
dăria a obținut cite 15 000 kg cartofi 
timpurii la hectar.

mai mare a veniturilor (1 250 400 lei) 
a fost adusă de legumele timpurii.

La baza succeselor obținute de 
gospodăria colectivă — a subliniat 
brigadierul I. Naparu — stă folosirea 
chibzuită a răsadnițelor și a supra
feței de teren amenajate pentru cul
turi irigate. El a arătat amănunțit 
cum s-a organizat producția de legu
me forțate în răsadnițe și de legume 
timpurii în cîmp. In răsadnițele gos
podăriei se rînduiesc de toamna și 
pînă spre sfîrșitul primăverii: sala
tă — castraveți sau ardei iuți — 
roșii și salată. In aceste zile, gospo
dăria valorifică roșii, ridichi, ardei, 
verdețuri. Cultivînd succesiv și în 
asociere diferite legume în răsadni
țe, gospodăria a realizat venituri de 
50—75 lei- la metru pătrat de răsad
nițe, fără a mai pune la socoteală 
că și-a asigurat răsaduri viguroase 
pentru culturile timpurii în cîmp.

Și terenul din cîmp este folosit 
din plin prin culturi succesive și a- 
sociate de legume. După spanacul 
semănat toamna, care este valorifi
cat primăvara timpuriu, urmează ră- 
dăcinoase sau vinete obținute în ghi
vece nutritive; după cartofii timpurii 
se cultivă varză de toamnă sau fa
sole păstăi; după roșii timpurii — 
fasole păstăi etc. Anul trecut, pen
tru a obține roșii timpurii, brigadie
rul Naparu a pregătit răsaduri vigu
roase pe care le-a plantat pe o su
prafață de 30 ha, din care 2 hectare 
mai devreme decît de obicei (la 26 
aprilie). în felul acesta a reușit să 
obțină primele roșii la 20 iunie.

Acum în gospodărie se fac inten
se pregătiri pentru semănat în ră
sadnițe, se confecționează altele noi 
spre a se asigura întreaga cahtițate 
de răsaduri pentru legumele tim
purii.

Și alți participanți la consfătuire 
au vorbit pe larg despre experiența 
cîștigată în cultura legumelor. Ast
fel, ing. A. Popovici, directorul 
G.A.S. Ovidiu, a împărtășit experien
ța gospodăriei în cultura castraveți
lor prin folosirea ghivecelor nutri
tive, în cultura legumelor forțate în 
sere și răsadnițe, călirea răsadurilor, 
folosirea îngrășămintelor naturale și 
chimice, irigarea culturilor. Preșe
dintele G.A.C. Cogealac, N. Roșea, a 
.vorbit despre iarovizarea și irigarea

METODELE ÎNAINTATE 
LARG RĂSPÎNDITE

Participanții la consfătuire au a- 
rătat că un lucru esențial pentru ob
ținerea de legume timpurii este a- 
plicarea pe scară largă a metode
lor agrotehnice înaintate.

Una din aceste metode este 
folosirea ghivecelor nutritive care 
asigură obținerea unei producții 
cu 20—30 la sută mai mare 
și mai timpurii. Legumele cultivată 
prin folosirea acestei metode 
G.A.C. PalaZu Mare, Anadalchioi 

--------J------------r----------- 
(Continuare în pag. Ilî-a)

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice — 
Lectoratul Central—a inițiat o nouă 
formă de răspînciire a cunoștințe
lor cultural-științifice în rîndul 
oameniloi- muncii : cicluri lunare 
de conferințe intitulate „Dicționar 
filozofic“, „Dicționar diplomatic“ și 
„Dicționar economic“ în cadrul că-

rora profesori universitari, cerce
tători, activiști de partid și de stat 
vor vorbi despre cele mai impor
tante probleme din aceste domenii.

Sîmbătă după-amiază, în sala 
Lectoratului Central, au avut loc 
primele expuneri din ciclul „Dic
ționar filozofic".

(Agerpres)

Sesiunea Sfatului popular al Capitalei

la 
Și.

Sîmbătă, în aula Facultății de 
științe juridice, a avut loc cea de-a 
Vil-a sesiune a Sfatului popular al 
Capitalei, la care au luat parte de
putății • Sfatului popular ai-orașului 
București precum și numeroși invi-

Ședința
J 7

a
secției de învățăm int și propagandă 

Consiliului Superior al Agriculturii

tați : conducători ai unor instituții 
centrale de stat și ministere, ai unor 
mari întreprinderi bucureștene, acti
viști de partid, ai sfaturilor popu
lare raionale și ai altor organizații 
obștești.

Sesiunea a analizat executarea 
planului local de stat și al bugetului 
pe anul 1962 și a aprobat bugetul, 
planul economic și de acțiuni 
cial-culturale pe anul 1963. De 
menea, a ales asesorii populari 
tru Tribunalul Capitalei R.P.R.

(Agerpres)

so- 
ase- 
pen-

Vinătoare organizată pentru șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București

de Mi- 
Gheorghe 
misiunilor 
București,

Emmanuel Kodjoe Dadzie, ambasa
dorul Ghanei, Jenö Kutî, ambasado
rul R.P. Ungare, Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei, Giăn 
Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Co
reene, Pierre Paul Bouffanais, mi
nistrul Franței, Katriel Salmon, mi
nistrul Israelului, James Dalton 
Murray, ministrul Marii Britanii, 
William A. Crawford, ministrul Sta
telor Unite ale Americii. Șonoră 
Cambier, ministrul Belgiei, Attia 
Mahmoud Attia, însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al Republicii Arabe Uni
te, Olof Landenius, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Suediei, W. Winthër 
Schmidt. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Danemarcei, și alți membri ai 
Corpului Diplomatic.

Președintele Consiliului 
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Maurer, a invitat pe șefii 
diplomatice acreditați la
la o vînătoare care a avut loc în 
zilele de 24 și 25 ianuarie a.c. la 
Chișineu-Criș, regiunea Crișana.

Au participat : Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din par
tea Corpului Diplomatic : Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul R.P. Po
lone, decanul corpului diplomatic, 
Arso Milatovic, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia, Ivan Kinov, ambasado
rul R.P. Bulgaria, Alexandre Cimon 
Argyropoulo, ambasadorul Greciei, 
I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S., 
Sukrisno, ambasadorul Indoneziei, (Agerpres)în 

loc 
furii 
propaganda a consiliului. Au partici
pat membrii secției, cadre didactice, 
reprezenfanji ai unor instituții centrale, 
ai consiliilor agricole regionale.

La ședință au fosf prezentate refe
rate, s-au purfat discuții și au fosf sta
bilite măsuri cu privire la amplasarea 
în viitor a unităților de învăfămînt din 
rețeaua Consiliului Superior al Agricul
turii, la modul de organizare și desfă
șurare a practicii de inițiere și de pro- 
duejie a elevilor și în legătură cu or
ganizarea gospodăriilor agricole di
dactice sau secjiilor afectate pentru 
instruirea practică a elevilor din șco
lile agricole.

în rejeaua de școli agricole a Con
siliului Superior al Agriculturii se pre
gătesc 69 000 de elevi, cu o treime 
mai mult decît în anul trecut, ca 
viitori mecanizatori și tehnicieni agro
nomi, horticultori și veterinari, precum 
și contabili agricoli. Datorită 
tarii învăfămîntului 
profesional, s-a mărit
necesară, consfruindu-se noi școli si

25-26 ianuarie a avut 
Superior al Agricul-

săli de clasă, laboratoare, ateliere, 
cantine, dornrtoare etc.

Pentru îndeplinirea sarcinilor prevă
zute în Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri d:n anul 1962 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învăjămîntului agricol, ședinja a stab’- 
lit, pe baza studiilor făcute de specia
liștii secjiei și a propunerilor consil'ilor 
agricole regionale, ca amplasarea noi
lor consfrucjii de școli să se facă în 
unifăji de produefie sau în imediata 
lor apropiere. în fiecare regiune se 
va asigura spațiul de școlarizare nece
sar pregătirii cadrelor pentru nevoile 
produejiei proprii după specificul ra
murilor pe care le dezvoltă. Practica 
în produejie a elevilor reprezintă 50 
la sufă din timpul de școlarizare. Ea 
se face în unități agricole socialiste și 
este astfel eșalonată în anii de studiu 
îneît elevii să poată cuprinde toate 
etapele procesului de produejie a- 
gricolă.

(Agerpres)

0 preoașm de seamă a sindicatelor

în orașul și raionul Cîmpina exis
tă un mare număr de întreprinderi 
— schele petroliere, uzine metalur
gice, unități ale industriei chimice 
și ușoare, de industrie locală etc. în 
ultimii ani, multe din aceste unități 
au fost dezvoltate și reutilate. La 
uzinele chimice
s-a
de anvelope auto mot0 scutere ; 
uzina metalurgică din Sinaia, fa
brica de sticlă și fabrica de 
postav din Azuga, exploatarea 
carboniferă de la Filipeștii de Pă
dure și alte unități industriale

„Victoria“-Florești
pus în funcțiune o secție

dezvol- 
agr'col-tehnic și 

baza materială

ai

a încercat să

me- 
mai 

au

gri/ă 
se 

lor, 
cu 
de

„Cineva 
tină o cuvîntare dar n-a 
terminat-o. Glasul trăda 
emoția. A fost adus un pa
chet în dar — un batic 
multicolor. Lingă batic un 
ghiveci cu flori și o cutie 
de bomboane". Am citat 
dintr-o scrisoare a co
respondentei noastre vo
luntare Alexandrina Ro- 
mocea, care ne descrie un 
moment petrecut de cu
rînd intr-un colectiv de 
muncă. O veche munci
toare a Fabricii de con
fecții și tricotaje-București, 
Elena Găni, împlinise în 
ziua aceea 55 de ani.

Sosise, iată, clipa des
părțirii de tovarășele sale, 
de colectivul în mijlocul 
căruia își petrecuse atîția 
ani de viață. Sosise mo
mentul pensionării. Des
părțirea a fost emoționan
tă, mulțumită gestului co
lectiv plin de atenție. 
Muncitoarele s-au adunat 
în jurul veteranei, într-o 
pauză de lucru, arătîndu-i 
simplu, omenește, senti
mentele lor. O amintire ce 
va rămîne probabil adine 
gravată în inima Elenei 
Găni. iar corespondenta 
conchide : „Și soțul ei, 
muncitor ceferist, va ieși 
curînd la pensie. Amin- 
dol vor avea vreme să se 
ocupe mal mult de cartie
rul în care locuiesc. Acti-

vitatea pe linie obștească 
îți insuflă tinerețe, nu dă 
voie bălrînetii să se apro
pie". Intr-adevăr.

Asemenea momente nu 
sînt neobișnuite. Primim 
adesea la redacție scrisori 
mărturisind aceeași 
și prețuire de care 
bucură, în colectivele 
oamenii ce-și încheie 
cinste cîteva decenii 
muncă. Se po
vestește și ur- ,-S— 
mătoarea see- / Bffnz 
nă petrecută pe ' 
peronul unei 
gări din Ardeal.
Coborînd dinlr-un va
gon, un om cărunt s-a 
pomenit ridicat pe bra
țe. O cravată roșie i-a fost 
prinsă la gît de un grup 
de pionieri. Cineva, acolo 
de față, și-a exprimat ne
dumerirea : „Dar ce faptă 
deosebită a făcut acest to
varăș ?’ Răspunsul a ve
nit simplu, din partea ți
nui ceferist : „A muncit 
omul, asta a făcut. Patru
zeci de ani a muncit la 
revizia de vagoane la Coș- 
lariu și astăzi iese la pen
sie..."

In cuvîntul cald de des
părțire, în buchetul de 
flori înmînat tovarășului 
ce împlinește un număr 
„rotund" de ani, se simte 
odată mai mult acea trai
nică legătură statornicită

între membrii unul colec- de cite un caz de mdife- 
tiv de muncă socialist. 
Gestului de stimă iată de 
anii de muncă, de expe
riența tovarășilor vîrst- 
nici, i se alătură — semn 
de prețuire din partea sta
tului nostru — primele de 
vechime acordate pentru 
activitate îndelungată în 
producție. O știre sosită 
din Constanța ne-a anun

țat că numai 
--------—, orimele de ve- 
iatlirjn Ë chime distribui- 
iHiltXff ie zilele trecute 

unot marinari, 
docheri și 

din celcanizatori 
mare port al țării 
depășit suma de un mi
lion și jumătate lei. Sem
nificativ. Și parcă fără 
voie, prin contrast, îți vin 
în minte atîtea tragice e- 
pisoade din țări capitalis
te, de felul celui zugrăvit 
de scriitorul american Mil
ler în piesa „Moartea u- 
nui comis-voiajor”, din 
care reiese că nu odată 
bătrîneții i se acordă li
bertatea... de a rămîne pe 
drumuri.

Căldura și solicitudinea 
față de tovarășul de mun
că, fie el mal tînăr sau 
mai vîrstnic, sînt trăsături 
ce se dezvoltă firesc în 
climatul colectivității so
cialiste. Tocmai de,aceea, 
cu atît mai mult surprin-

renjă, de răceală. Să ne 
întrebăm : ce simte acel 
om, după decenii de ac
tivitate, cînd în momentul 
„bunului rămas" pleacă 
din mijlocul tovarășilor 
săi fără să fie petrecut de 
un cuvînt rostit din ini
mă ? Poate fi justificată, 
în acest caz, „uitarea" ? 
Sînt și altfel de momente. 
Cineva se îmbolnăvește. 
Firește, el va beneficia de 
asistență medicală, drept 
al fiecărui om al muncii. 
Se pot însă mulțumi to
varășii săi cu aceasta ? Se 
pot considera împăcați cu 
faptul că, oricum, se vor 
ocupa alții de el, că aceas
tă grijă intră în atribuții
le tovarășului însărcinat 
cu asigurările sociale ? O 
vizită la spital, un cuvînt 
de îmbărbătare, se știe, 
sînt și ele în felul lor me
dicamente. Să ne gîndlm 
de fiecare dată, în atîtea 
dintre împrejurările vieții 
— un „veteran" împlineș
te 25 de ani de muncă, 
cuiva i-a venit pe lume 
un copil, un om își înte
meiază un cămin, pe cine
va îl desparte de noi tem
porar o boală — la valoa
rea, la semnificația, Ia o- 
menia gestului colectiv. Șl 
să-l facem.

Șl
|| |H

VICTOR VÎNTU întreprinderea de construcții prefabricate nr. 7, secția Vitan. înain
tea expedierii stîlpilor centrifugați pentru transportul energiei electrice 
se face controlul final al calității acestora.

fost înzestrate cu mașini și utilaje 
moderne, de înaltă tehnicitate, care 
asigură o productivitate sporită a 
muncii și o 
produselor.

Folosirea 
a mijloacelor 
a tehnicii înaintate, nu este posibilă 
fără cadre de muncitori, tehnicieni 
și ingineri bine pregătiți din punct 
de vedere profesional, oameni care 
să știe să mînuiască, să utilizeze la 
întreaga lor capacitate mașinile și 
utilajele cu care sînt dotate între
prinderile. Iată de ce, partidul cere 
conducerilor de întreprinderi, comi
tetelor sindicatelor să acorde o 
deosebită atenție calificării muncito
rilor, creșterii nivelului de cunoștin
țe generale și profesionale ale ace
stora. Biroul executiv al Consiliu
lui local al sindicatelor Cîmpina 
a îndrumat comitetele sindica
telor să sprijine în această pri
vință conducerile tehnico-adminis- 
trative ale întreprinderilor, să orga
nizeze cursuri și să inițieze diferite 
forme pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, pentru specializarea 
maiștrilor și tehnicienilor și pentru 
informarea temeinică a inginerilor 
cu problemele tehnicii noi.

Multe comitete ale sindicatelor au 
dobîndit o experiență valoroasă în 
ce privește ridicarea calificării mun
citorilor. Anul trecut, comitetul sin
dicatului, în colaborare cu conduce
rea Uzinei metalurgice din Sinaia, a 
organizat 26 cursuri pentru strun
gari, rectificatori, turnători și alte 
meserii. Cursul de tidicare a califi
cării de la secția turnătorie a fost 
frecventat de 57 muncitori. Merită 
subliniat faptul că la acest curs s-a 
urmărit însușirea de către muncitori 
a procedeelor și metodelor înaintate 
de turnare, printre care, în princi
pal, turnarea în forme cu modele 
ușor fuzibile. Valorificînd experien
ța bună obținută pînă acum și ți- 
nînd seama de sarcinile de plan spo
rite ce revin uzinei în 1963, de ne
cesitatea perfecționării continue a 
producției, a introducerii și extinde
rii proceselor și procedeelor tehnolo
gice avansate, anul acesta au fost or
ganizate aici alte 29 de cursuri de 
ridicare a calificării profesionale. în 
aceste cursuri au fost încadrați peste 
900 de muncitori. La organizarea lor 
s-a avut în vedere nivelul de pregă
tire al muncitorilor, cunoștințele și 
experiența lor în muncă.

Comitetul sindicatului din această 
uzină acordă o mare atenție conținu
tului lecțiilor predate, veghează ca

calitate superioară a

cu eficacitate maximă 
de producție moderne,

acestea să corespundă cit mai bine 
nevoilor reale ale producției și tot
odată să fie atractive, să trezească 
interesul cursanților. Lecțiile și se- 
minariile sînt conduse de ingineri și 
tehnicieni cu o înaltă calificare pro
fesională.

La uzinele chimice „Victoria“-Flo- 
rești, în cursurile de ridicare a cali
ficării sînt cuprinși peste 1000 de 
muncitori, maiștri, tehnicieni și con
trolori de calitate. Aici cursurile 
sînt organizate diferențiat, pe 
meserii, pentru operatori chimiști, 
confecționeri anvelope, vulcanizatori 
etc. Pentru buna desfășurare a lec
țiilor și seminariilor, comitetul sin
dicatului și conducerea tehnico-ad- 
ministrativă au format în fiecare 
secție colective de lectori dintre cei 
mai buni ingineri și tehnicieni. In 
această uzină, ca și în alte în
treprinderi, în afară de lecțiile 
cu caracter profesional, au fost 
incluse în tematica cursurilor de ri
dicare a calificării muncitorilor ex
puneri pe teme economice ca: despre 
căile de reducere a prețului de cost 
și de sporire a productivității mun
cii, despre rezervele interne privind 
mai buna folosire a utilajelor și a- 
gregatelor ș.a.

Consiliul local al sindicatelor a 
dat îndrumări comitetelor sindicate
lor ca pentru tehnicieni și maiștri să 
se organizeze cursuri de specializare, 
iar.pentru ingineri — cicluri de con
ferințe în vederea informării lor cu 
problemele actuale ale tehnicii noi. 
La Uzina metalurgică din Sinaia, de 
pildă, s-au organizat cursuri de spe
cializare a maiștrilor- și tehnicienilor, 
iar pentru ingineri un ciclu de ex
puneri pe teme tehnice.

La Institutul de cercetări pentru 
foraj și extracție din Cîmpina, unde 
activează un număr mare de ingi
neri, s-a organizat, de asemenea, un 
curs de specializare. Aici se predau 
noi cunoștințe de matematică supe
rioară și matematică statistică, se fac 
expuneri despre ultimele noutăți în 
tehnica forajelor sondelor și a ex
tracției țițeiului. Unele expuneri sînt 
■ținute de prdresori universitari și de 
specialiști de la institutele de cerce
tări ale Academiei R.P.R.

Cu prileju’ unei analize făcute re
cent de Consiliul local al sindicate
lor, s-a constatat că în unele între-

VASILE FRÄTILÄ 
președintele Consiliului local 

al sindicatelor Cîmpina

(Continuare în pag. n-a)
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mai moder- 
depășite as- 
o notă deo- 
și prin fap-
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— (o- 
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„Studii de logică

Placa ce se 
în fotografia 
nu este mai 
de 10 mm. De 
însă, pentru

Prof. ȘERBAN SOLACOLU:

BACĂU (coresp. „Scînfeii).— în comu
nele Dămuc, raionul P. Neamf, Sănduleni, 
raionul Tg. Ocna, satul Curechiștea, co
muna Grumăzeșfi, raionul Tg. Neamf, și 
altele au fost instalate recent aparate de 
proiecție cinematografică. Cu acestea 
toate comunele din raioanele P. Neamț, 
Tg. Neamf și Tg. Ocna au cinemato
grafe. In regiunea Bacău există în pre
zent 234 comune și sate în care func
ționează cinematografe. Patru raioane 
din regiune sînt complet cineficate.

fo
ii) I Rigoletto — (orele 19,30). Tea- 
de stat de operetă : Lăsați-mă să
— (orele 10,30) : Vinzătorul de pă'
— (orele 19,30). Teatrul Național 
L. Caragiale" (Sala Comedia) :

„Chimia fizică a

(orele 10); Băiatul din
20). Ansamblul dc cîntece și 
al C.C.S. : Visuri îndrăznețe 
20).Teatrul satiric muzical „C. 
(Sala Savoy) : Vorba revistei

CORESPONDENȚII VOLUNTARI ME INFORMEAZĂ

Utilizări tot mai largi 
ale maselor plastice

silicaților tehnici“
»

Fabrica de mase plastice București — ne informează cores
pondenții voluntari ing. Elena Constantinescu, Mircea Mușuroae, 
maistru, și Gheorghe Nicolae, operator, la invitația cărora am 
vizitat întreprinderea — a asimilat, printre alte sortimente, o 
serie de produse necesare agriculturii, șantierelor de construcții, 
întreprinderilor producătoare de mașini pentru semănat grîu și 
porumb etc. Printre noile sortimente se numără țevile de scurgere, 
compensatoarele de dilatare, plăcile dure presate, foliile din 
polietilenă, unele piese pentru semănători și altele.

Utilizarea pe scară mai largă a maselor plastice în ramurile 
amintite dă posibilitate să se economisească însemnate cantități 
de metal și alte materiale. Iată cîteva aspecte din secțiile fabricii 
unde se execută astfel de produse.

Fotografia nr. 1.; Nicoleta Guranda

■

— șefă de brigadă — 
lucrează la finisarea 
unor discuri ce se fo
losesc la confecționa
rea semănătoarelor 
de porumb, în locul 
discurilor din fontă. 
Iată și o țeava (foto
grafia nr. 2) lungă de 
cîțiva metri. Una sin
gură din sutele și 
miile de bucăți care 
se produc în fiecare 
lună. Se înțelege că 
dacă ea ar fi fost din 
metal, lui Dumitru 
Bucă iar fi fost im
posibil să o țină cu o 
singură mină.

Pentru instalații 
chimice în me.dii co- 
rozive se produc 
plăci presate dure, de 
4 pînă la 12 mm gro
sime, 
vede 
nr. 3 
groasă 
ajuns.
a suporta nu numai 
greutatea unui om 
ci și pentru a rezista 
la temperaturi cu
prinse între minus 30 
ți plus 70 de grade.

Ceea ce se vede în 
fotografia nr. 4 nu 
este nici hârtie, nici 
țesătură din fire, ci o 
foaie trasă din polie
tilenă. Ea se folose
ște atît în agricul
tură, la protejarea 
răsadnițelor și acope
rirea serelor pentru 
legume, cît și pe șan
tierele de construcții. 
Firește, toate produ
sele trebuie să fie de 
calitate superioară. 
Așa că e bine venit 
și la foliile de polieti
lenă i.n control în 
plus făcut de șeful de 
echipă Emil Pascal.

00PA OGL
S-a spart oglinda, 

■s-a spart, ducă-se 
apa Sîmbetei, n-o 
intrăm acuma la su
perstiții ci la coopera
tiva „Tehnica sticlei“ 
și-o să cumpărăm 
alta.

Aici e cald șl bine, 
'toată lumea muncește, 
taie geamuri, lipește 
chitul, și unde te în
torci, dai numai de o- 
glinzi. Ieftine. Au și 
figuri pe margini, a- 
dică trei liniuțe între
tăiate cu alte două și 
o roticică pe deasupra 
sau un buchețel de 
flori gravat pe un găr- 
duleț cu ostrețe moi ; 
ba una are chiar un 
fel de soare cu razele 
făcute ghemotoc, ceea 
ce probabil aruncă o 
lumină deosebită pe 
chipul oglindit.

Cind am privit însă 
chipul oglindit, m-am 
tras iute îndărăt, cu 
mare tulburare. Nasul 
devenise o trompă, 
urechile — două pilnii 
de gramofon iar ochii 
se rotunjiseră ca la 
cucuveică.

Responsabilul
văzut cam palid și s-a 
apropiat foarte înda
toritor :

— Ce e ? Nu vă 
plac flioncurile ?

— CarP. flioncuri ?
— Pomponașele 

colțuri...
De abia acum 

observat că unele 
glinzi au la capetele 
șiretului care le ține 
niște bombe de lină 
conabie, ca acelea de 
pe tichiile clovnilor, 
sau cite un buchet de 
franjuri zburătăcite în 
galben, și verde.

— Unora — îmi ex
plică responsabilul —• 
nu le plac flioncurile, 
cică nu-s moderne, și 
atunci le scoatem și 
facem nod la sfoară. 
Artistic.

— Nu de asta, zic — 
dar mă cam transfor
mă. Frumos nu m-am 
mîndrit niciodată c-aș 
fi, dar nici așa...

— Păi oglindiți-vă 
in asta mai lată. E mai 
scumpă, dar e bună,

Am făcut deci un 
pas de' polcă, mai la 
dreapta și mai în spa
te, și m-am revăzut 
brusc, în chip fantas-

m-a

tic, cu celebrul King- 
Kong care ne-a în
spăimântat CQpilăria la 
cinematografele de 
cartier, adumbrit din 
spate de tenebrosul 
Frankeștein.

— Asta vă place ? 
zîmbi omul din spate 
— ori și aici vedeți 
vreo hibă ?

I-am mărturisit fră
mântările mele plus 
ceea ce vedeam aevea.

— A, 
că are 
dați-vă 
voastră 
nu vă 
tare și o să vă vedeți 
chipeș și natural.

Ideea de a-mi regla 
toată viața distanța 
față de oglindă, ca la 
tragerile de artilerie, 
nu-mi siLrîse deloc.

v-ați speriat 
„ape“ ? Păi 
și dumnea- 
mai într-însa, 

depărtați așa

Dar fără ape nu 
se poate ? Că eu cu 
flioncurile m-aș mai 
împăca, dar cu apele, 
zău că ba.

— Atunci n-aveți 
decît să nu cumpărați, 
că toate-s așa. Or, 
mereți la fabrică, în 
Aurel Vlaicu, să vă 
faceți de comandă. 
Noi numai de astea 
vindem.

Ce-i drept, am vă
zut asemenea oglinzi 
pocitante și prin case 
și la frizer, și la croi
tor, ba chiar și în 
holul unui teatru. Dar 
de ce ?

— Dumneata tot de 
asta ai acasă ?

— Eu nu — rîse 
meșterul. Mi-am făcut 
una specială, frecată 
bine cu polizorul_ și 
<mă uit în ea ca într-o 
lacrimă. Cristalit.

...Păi atunci, tova
răși fabricanți de o- 
glinzi, de ce nu ne 
faceți la toți de astea? 
Iar alelalte, puneți-le 
la 
că

orășelele copiilor, 
acolo-s bune.

NICUȚĂ TĂNASE
„Giăiat bun, dat... eu U țiuit I“

Teatrul "Muncitoresc C. F« R.

V. SILVESTRU

Desen de NELL COBAR

„Băiat bun, dar... cu lipsuri“ este 
o comedie scrisă cu voioșie și opti
mism, cu unele elemente de satiră 
care își ating destul de bine ținta. 
Reprezentînd debutul în dramaturgie 
al lui Nicuță Tănase, piesa surprin
de cu autenticitate o seamă de as
pecte ale vieții de șantier, figuri spe
cifice lumii muncitorești ; umorul ei 
are astfel o prospețime izvorîtă vă
dit din observarea vieții de astăzi. 
Acțiunea comediei se desfășoară la 
Hunedoara și aduce în prim plan 
cîteva chipuri de tineri constructori 
entuziaști, inimoși, îndrăgostiți de 
meseria învățată pe șantier, dar... și 
cu lipsuri, împotriva cărora luptă 
sau sînt ajutați să lupte.

Piesa pune, față în față, două 
mentalități, două feluri de a privi, 
viața și obligațiile morale, întruchi
pate în persoana principalilor eroi, 
Tudor Romoșan și Alexandru Almă- 
șan. Cel dintîi, recent întors din ar
mată și așteptat cu bucurie de to
varășii săi de muncă, preia condu
cerea unei brigăzi chiar în perioada 
cînd «ceasta pierduse o întrecere și 
steagul de fruntașă. Cel de-al doi
lea, cîștigătorul întrecerii și al stea
gului, stăpînit de ambiția frumoasă, 
în esență, de a păstra locul fruntaș 
al brigăzii sale, se vede, la un mo
ment dat, ispitit din motive persona
le să recurgă, și chiar recurge, la o 
serie de acțiuni nedemne de un tî- 
năr muncitor pe un șantier socialist. 
Așa, de pildă, fiind îndrăgostit de 
logodnica lui Romoșan și dorind, 
cu orice preț s-o cucerească, gă
sește că cel mai potrivit mijloc ar fi 
să-1 coboare în ochii ei, făcîndu-1 
să piardă noua întrecere pentru cîș- 
tigarea steagului de fruntaș prin- 
tr-o serie de acțiuni de dezorgani
zare a activității brigăzii conduse 
de acesta din uimă.

Bineînțeles, adevărul iese la lumi
nă și — criticat aspru de tovarășii 
săi de muncă, din brigadă, — Ale
xandru Almășan își recunoaște vina 
în public, învățînd că în viața noas
tră nouă iubirea, oa șl succesul în

OPINII

Cartea academicianului Athanase 
Joja, cuprinzînd un număr de 15 
studii scrise în ultimii ani, reprezin
tă o valoroasă contribuție la elucida
rea problemelor filozofice ale lo
gicii formale și la dezvoltarea lo
gicii dialectice. Caracteristică pen
tru preocupările științifice ale au
torului este sfera vastă de proble
me abordate, care cuprinde totoda
tă și istoria logicii, combaterea 
idealismului logic, întemeierea on
tică și sociologică a epocii. („So
ciologia logicii“). Am greși, de alt
fel, dacă am considera rupte unele 
de altele studiile și problemele 
dezvoltate de autor. Abordarea 
complexă și multilaterală a unei 
serii de probleme de importanță 
principială caracterizează fiecare 
studiu în parte. Deși alcătuită din 
lucrări separate, cartea este uni
tară, prin conținutul ei, care înglo
bează într-o sinteză largă o varie
tate de teme.

„Studiile de logică“ aduc o serie 
de idei și puncte de vedere noi, 
originale, în tratarea problemelor 
logicii formale și dialectice. Solu
țiile propuse de autor prezintă un 
mare interes pentru întregul front 
logic marxist din țară și de peste 
hotare. Printre contribuțiile impor
tante aduse de acad. Ath. Joja, ți
nem să menționăm în mod deo
sebit :

— Analiza particularităților și 
legilor logicii dialectice marxiste ; 
formularea pentru prima oară 
a legilor fundamentale ale logicii 
dialectice : legea identității con
crete, legea predicației complexe 
contradictorii.

— Dezvoltarea unei concepții o- 
riginale cu privire, la unitatea dia
lectică a inducției și deducției.

— Analiza raportului dintre lo-

O preocupare de seamă a sindicatelor 
ridicarea calificării cadrelor

prinderi nu șxistă totuși o preocu
pare susținută pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor. La întreprinderile forestiere 
Cîmpina și Sinaia, bunăoară, deși a- 
nul trecut au fost organizate cursuri 
de ridicare a calificării muncitorilor, 
acestea au funcționat sporadic, fără 
participarea tuturor celor înscriși.

La fabrica de postav din Azuga — 
întreprindere în care s-au înregis
trat progrese mari în reutilarea 
tehnică și în modernizarea ma
șinilor — cunoștințele unor mun
citori nu sînt încă la nivelul ce
rut de folosirea rațională și la în
treaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor, iar la schela Cîmpina, la ex
ploatarea carboniferă de la Filipeștii 
de Pădure, la Uzina „Neptun”-Cîm- 
pina, în lecțiile predate nu sînt dez
bătute probleme care preocupă cel 
mai mult producția.

Consiliul local al sindicatelor și-a 
propus să ia în acest an un șir de 
măsuri care să ducă la înlăturarea 
acestor neajunsuri. Printre altele, 
vom forma colective din activul ob
ștesc al consiliului și din membrii 
comisiei ingineriloi’ și tehnicienilor, 
care vor analiza periodic în fiecare 

muncă, nu se pot cîștiga decît pe 
temeiuri cinstite.

Acesta ar fi principalul fix al ac
țiunii. De-a lungul lui se desfășoară 
însă și alte întîmplări, de mai mică 
importanță, avînd darul să contri
buie la reliefarea atmosferei de pe 
un mare șantier aflat la începutul 
lucrărilor, cu oameni veniți din dife
rite locuri, cu o mentalitate mai mult 
sau mai puțin evoluată, dar toți cu 
un fond spiritual sănătos, apt de a

Pe scenele teatrelor

fi perfectat în direcția formării unei 
superioare conștiințe muncitorești.

Trebuie spus însă că multe din în- 
tîmplările amintite nu se prea leagă 
de conflictul central, lăsînd impresia 
unei nemotivate risipiri a acțiunii, 
iar unele din personaje rămîn des
tul de firav desenate în episoade care 
n-au adîncime. în rezolvarea sumară, 
superficială, a unor situații se află 
principala lipsă a comediei. Autorul 
oferă cu prea multă ușurință soluții 
diferitelor împrejurări din piesă și, 
cel mai adesea, aceste soluții sînt 
schematice, neconvingătoare. O dis
cuție șugubeață a secretarului de 
partid cu soția și soacra macara
giului Gîrjoabă le convinge pe a- 
cestea, cît ai bate din palme, că 
n-au dreptate opunîndu-se dorinței 
lui Gîrjoabă de a urma cursurile 
unei facultăți ; Fărâmiță, un țigan 
lăutar, vagabond, e și el la fel de 
ușor convins să devină muncitor pe 
șantier și să se califice ; Miron, tî- 
nărul pîndit de apucături huligani
ce, se îndreaptă, de asemenea fără 
prea multe eforturi din partea lui 
sau a colectivului.

Apoi, autorul folosește excesiv 
diverse expresii argotice, „șmeche
rești", glume de o valoare cam în
doielnică ; Nicuță Tănase ax trebui 
să fie mal exigent față de scrisul 
său, să selecteze mal mult, pentru 

gica clasică, logica simbolică și lo
gica dialectică, privite ca trei ori
zonturi logice specifice.

— Analiza și valorificarea critică 
de pe pozițiile marxism-leninismu- 
lui a logicii simbolice, relevarea 
elementelor dialectice din conținu
tul logicii simbolice, precum și cri
tica riguroasă a falsificării ei de 
către neopozitivism.

— Critica idealismului logic mo
dern, îndeosebi a pozitivismului 
logic.

Studiile privind logica dialectică 
au o mare importanță și actualitate 
pentru oamenii de știință ; acad. 
Ath. Joja urmărește luminarea im
portanței metodologice a dialecticii 
marxiste pentru toate științele par
ticulare.

Susținută de o argumentație bo
gată, poziția autorului în aceste 
probleme, ca și în toate celelalte 
chestiuni discutate în carte, este ca
racterizată printr-un spirit comba
tiv ascuțit, printr-o multilaterală 
valorificare a moștenirii filozofice 
a clasicilor marxism-leninismului. 
Critica de pe poziții marxiste a te
zelor idealiste și metafizice este în
tovărășită de preocuparea stărui
toare a autorului de a valorifica 
moștenirea materialistă a istoriei 
logicii și, în special, de a releva ac
tualitatea operei lui Aristotel. Eru
diția, informația bogată se adaugă 
celorlalte calități a „Studiilor de lo
gică", lucrare pe care o considerăm 
o contribuție creatoare la dezvolta
rea logicii marxiste, o realizare 
științifică de valoare — prezentînd 
interes nu numai pentru logicieni, 
ci și pentru filozofi și oameni de 
știință în general.

Acad. C. I. GULIAN

întreprindere felul cum se țin cursu
rile, conținutul lecțiilor etc., acor- 
dînd un sprijin efectiv acolo unde va 
fi cazul.

Pentru extinderea experienței 
bune cîștigate în unele întreprinderi 
în direcția organizării celor mai po
trivite forme de ridicare a calificării 
muncitorilor, se vor organiza con
sfătuiri cu lectorii cursurilor. Aceste 
cr 'sfătiiiri vor fi ținută, fie pe cen
tre industriale, fie pe ramuri de pro
ducție.

De asemenea, în unele locuri unde 
nu s-a acordat atenția cuvenită 
muncii de ridicare a calificării mun
citorilor, ca de exemplu pe șantierele 
de construcții industriale și de lo
cuințe din Cîmpina, Sinaia. Bușteni 
și Azuga, au fost luate unele măsuri 
speciale. în ultimul timp, conduce
rea gfupului de șantiere Cîmpina și 
comitetul sindicatului de aici au în
tocmit un plan de școlarizare a 
muncitorilor, la a căror cursuri vor 
participa aproape 400 zidari, dul
gheri, zugravi, instalatori.

Ridicarea calificării muncitorilor 
nu se rezumă numai la organizarea 
de cursuri de pregătire. Ea are un 
caracter complex, multilateral. La 
schela Moreni, de pildă, comitetul 
sindicatului, în cadrul clubului, a 
organizat cîteva manifestări denumi- 

ca umorul său să fie întotdeuna de 
calitate.

Fără să scădem cîtuși de puțin 
exigența cu privire la lipsurile rea
le, și deloc neglijabile, ale comediei 
lui Nicuță Tănase, — de la care, pe 
bună dreptate, avem dreptul să ce
rem mai mult — nu putem fi totuși 
de acord cu modul în care unii cro
nicari au întîmpinat acest debut în 
dramaturgie.

Așa, de pildă, cronica publicată 
în „Magazin" trezește o firească 
nemulțumire, prin tonul ei nega
tivist Și persiflant. Pe un ton ca
tegoric, criticul Radu Popescu — în 
ale cărui cronici se întîlnesc dese
ori aprecieri arbitrare, exprimate pe 
un ton jignitor la adresa dramatur
gilor, regizorilor sau actorilor — so
cotește piesa o comedioară „de-a 
lungul căreia nu mijește nici măcar 
o clipă riscul unei cufundări într-o 
problemă cît de cît complexă“, 
etc., pentru ca, după aceea, să for
muleze astfel una dintre obiecții : 
„iată ceva care lovește piesa direct 
în cap, prin fărîmițarea oricărei in
tenții și oricărei preocupări de rea
lizare educativ-artistică".

Asemenea „lovituri direct în cap“ 
nu pot fi totuși confundate cu exi
gența — oricît de severă ar fi ea — 
izvorîtă din dorința de a analiza cu 
obiectivitate și dragoste debutul în 
dramaturgie al unui scriitor pe care 
cronicarul afirmă că-1 prețuiește. O 
asemenea „exigență“, exprimată în 
asemenea termeni, nu poate avea, 
în nici un caz, darul de a-1 face pe 
un autor eă învețe, de a-1 ajuta.

Fără îndoială că Teatrul Muncito
resc C.F.R. — acordînd intetes pie
sei pentru materialul ei autentic de 
viață, — ar fi putut duce o muncă 
mai intensă și mai îndelungată cu 
autorul, în vederea ridicării nivelu
lui calitativ al acestei lucrări de de
but, în vederea îmbunătățirii și fini
sării ei artistice.

Spectacolul, realizat în regia Getei 
Vlad, luminează în bună măsură

Dezvoltarea industriei silicaților 
cu ramurile ei majore, materialele 
de construcție și materialele re
fractare, alături de industria cera
mică, a sticlei și a utilizării zguri
lor metalurgice, a luat o amploare 
deosebită în țara noastră. Tot
odată, s-a mărit mult numărul 
chimiștilor și inginerilor care lu
crează în întreprinderile din aceste 
ramuri, în institute de cercetări și 
de proiectări specializate, nou în
ființate. De la toți acești lucrători 
cu pregătire superioară, majori
tatea cadre tinere, se cere o conti
nuă îmbogățire a cunoștințelor de 
specialitate pentru a le fructifica 
cu deplin folos în lucrările de cer
cetare, de proiectare, în condu
cerea și perfecționarea proceselor 
tehnologice.

Tocmai acestor deziderate răs
punde lucrarea prof. Șerban Sola- 
colu „Chimia fizică a silicaților 
tehnici” apărută în anul 1957, pri
mul tratat de acest gen publicat în 
țara noastră. Totodată, autorul 
și-a propus — și a izbutit — să 
abordeze profund partea chimiei 
silicaților privind procesele tehno
logice uzuale încadrîndu-le în lu
mina aspectelor teoretice cele mai 
recente.

Tratatul „Chimia fizică a sili
caților tehnici”, cuprinzînd peste 
600 pagini, are trei părți : chimia 
teoretică a silicaților, chimia apli
cată a silicaților și chimia silicați-

te „tribuna sondorului”. La aceste 
manifestări, muncitori "fruntași în 
producție, ingineri, tehnicieni și mai
ștri au prezentat în fața sondorilor 
expuneri despre metodele și proce
deele avansate folosite de ei. Con
siliul local al sindicatelor a apreciat 
această inițiativă și a luat măsuri 
pentru extinderea ei și în celelalte 
schele petroliere din raionul nostru.

Tot în scopul ridicării calificării 
vor fi organizate periodic și alte ac
țiuni cum sînt concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă“. simpozioane pe 
probleme ale tehnicii noi, cicluri de 
conferințe. Vom acorda mai multă a- 
tenție difuzării cărții tehnice. In a- 
cest scop, la locurile de muncă vor 
fi amenajate standuri de cărți, iar 
la cluburi se vor prezenta recenzii 
ale lucrărilor ce interesează mase 
mai largi de muncitori.

Conducerile întreprinderilor, co
mitetele sindicatelor, îndeplinind cu 
consecvență indicațiile organelor și 
organizațiilor de partid cu privire la 
munca de creștere a nivelului de 
pregătire profesională a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, asi
gură și prin acest mijloc important 
creșterea producției și productivită
ții muncii, ridicarea calității produ
selor și îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de plan pe anul în curs.

ceea ce este pozitiv și educativ în 
desfășurarea acțiunii și servește, 
din acest punct de vedere, textul 
dramatic.

Interpretarea e, în general, bine 
îndrumată și majoritatea rolurilor 
își află din partea actorilor imagini 
scenice corespunzătoare. Cu umorul 
și verva sa cunoscute, Cornel Vul
pe, interpretul lui Dan Gîrjoabă, dă 
viață unui tînăr entuziast, bun 
muncitor, mereu pus pe glume și 
care se bucură de prietenia între
gului colectiv. Mircea Cruceanu (A- 
lexandru Almășan) se străduiește să 
sugereze evoluția personajului spre 
înțelegerea necesității de a se in
tegra colectivului prin însușirea u- 
nei concepții noi despre muncă șl 
raporturile între oameni.

In rolul lui Tudor Romoșan, Ion 
Vîlcu face eforturi vizibile în direc
ția evitării unui anume schematism 
și a unei rigidități care afecta, u- 
neori, interpretarea lui, izbutind să 
comunice sălii ceva din căldura și 
frumusețea morală a eroului. Fărâ
miță, țiganul lăutar, își găsește în 
talentatul actor care este Ștefan Bă
nică un interpret excelent, cucerind 
binemeritate aplauze.

In spectacol se acordă însă, ca 
și în text, prea mult spațiu desfă
șurării trăsăturilor de vagabond ale 
țiganului Fărâmiță ; ne referim în 
special la lungită scenă în centrul 
căreia se află beția lui Miron înso
țită de cîntarea lui „Inel, inel de 
aur“, deși — trebuie spus, — atît re
gia cît și interpreții au făcut mult 
pentru atenuarea, în qeneral, a unor 
momente din piesă de un haz cam 
ieftin.

\ Amintim contribuția actorilor Er
nest Maftei în rolul secretarului de 
partid Scarlat, Elisabeta Raicu, o 
bună interpretă a Anei Pleșa, logod
nica lui Almășan, Athena Zahariade- 
Demetriad, redînd firea liniștită și 
tandră a soției lui Gîrjoabă. Ileana 
Codarcea, puțin pre« zqomotoasă în 
rolul Pisica, Sergiu Demetriad (Mt 
ron). In sfîrșit, remarcabil ca de o- 
bicei, S. Mihăilescu-Brăila, într un 
rol episodic, pe care autorul îl oier- 
de încă de la începutul piesei.

Scenografia (Sanda Mușatescu) a 
construit un decor luminos, optimist, 
care asigură spectacolului o favora
bilă desfășurare.

DINU SÄRARU 

lor tehnici. Studiindu-1, se poate 
remarca faptul că el formează 
baza teoretică a ramurii tehnolo
giei silicaților. Deși obiectul trata
tului nu vizează metode de cerce
tare experimentală în chimia sili
caților, totuși, autorul le tratează 
în minimumul necesar pentru în
țelegerea cît mai deplină a feno
menelor și proceselor respective.

In expunerea materialului, prof. 
Ș. Solacolu a ținut seamă de punc
tul de vedere al diferiților autori, 
folosind teoriile cele 
ne și evitînd pe cele 
tăzi. Tratatul prezintă 
sebită de originalitate 
tul că cuprinde rezultatele lucră
rilor elaborate de autor și publi
cate în reviste de specialitate din 
țară și de peste hotare.

Tratatul „Chimia fizică a silica
ților tehnici“ aduce reale foloase 
nu numai cadrelor de chimiști și 
ingineri, ci și studenților din insti
tutele politehnice și universități 
care se pregătesc pentru a deveni 
specialiști în tehnologia silicaților. 
In el este concentrată o muncă 
valoroasă, competentă și de înaltă 
ținută științifică, fapt pentru care 
consider că întrunește condițiile 
de a i se decerna Premiul de 
Stat.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P. Romine: Călărețul de aramă 
rele " ' ‘ ‘
trul 
cînt 
sări
>.I. .. _ ......... .Orfeu în infern — (orele 10); O scrisoa
re pierdută — (orele 15,30); Febre — lo
vele 19,30). (Sala Studio) : Siciliana — 
(orele 10) ■, Vicleniile lui Scapfn — (o- 
rele 15,30); Fiicele — (orele 19,30), Teatrul 
„C I. Nottara" (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 10); Pygmalion — (o-, 
rele 15,30); Ziua de naștere a Tereziei — 
(orele 19,30). (Sala Studio) . Băieții veseli
— (orele 10.30): Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettli-și doamna Moon — 
(orele 16); Patru sub un acoperiș — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (bd. Schitu Măgureanu 1); Ma- 
mouret — (orele 10); Al patrulea — (o- 
relc 15); Passacaglia — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sabla nr. 76); Mena
jeria de sticlă — (orele 10); Proștii sub 
clar de lună — (orele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulești: Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 10). Teatrul 
evreiesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala C. Miile) ; Cine a ucis — (o- 
rele 11); De n-ar fi iubirile — (orele 20); 
Logodnicul de profesie sc însoară — (o- 
rele 15). (Sala Libertatea) : Doi la arit
metică — (orele 10); Băiatul din 
doua — (orele 17); O felie de lună rele — - ....
suri 
rele 
șe" -------------- ------------ - lu-
rele 11) ; Muzica bat-o vina — (orele 16); 
Tănase și Revista — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămintului în 30 de me
lodii - (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță, și Rochița cu figuri — (orele 
II); (Sala Academiei) : Harap alb — (o- 
rele 11) ; Cartea cu Apolodor — (orele 
17). Circul de stat : Stelele Varșoviei — 
prezentat de ansamblul circului polonez
— (orele 16 și orele 20).

cinematografe : Povestea anilor 
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic : Patria — bd. Magheru 12-11 (11; 
15; 18; 21). Balada husarilor : Republica — 
bd. Magheru 2 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Bucu
rești — bd. 6 Martie 0 (9; 11; 13; 15: 17; 
19; 21), Gh. Doja — cal. Griviței 8o.j9.15; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August --'~i?d. 
Dimitrov 118 (10; 12; 14,30; 16,45: 19; •' 
Volga — șos. Ilie Pintllie 61 (10; 12: ’ 
16,45; 19: 21 15). Transportul rulează SÜ 
cinematografele Magheru — bd.Magijă.u 
29 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Miorița - cal. 
Moșilor 127 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Marile 
speranțe rulează la cinematografele V. 
Alecsandri — str. Grigorescu 24 (10,30; 13; 
15.30; 18; 20,30) Elena Pavel — bd. 6 Mar
tie 14 (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Fio- 
rcasca — str, I. S. Bach 2 (14,30; 16.45; 
19; 21,15). Meșter Ia toate rulează la cine
matografele I, c. Frimu — bd. 6 Martie 
16 (10; 12; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Unirea
— bd. 1 Mai 143 (11; 16; 18; 20). Sub cu
pola albastră: Tineretului — cal Victo
riei 48 (9- 11,15; 13,30), 8 Martie - str. 
Buzești 9—U (11; 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Serii — str. Drumul Serii 30 (16; 18.15| 
20,30). O întimplare extraordinară - am
bele serii: Tineretului — cal. Victoriei 48 
(16; 19.15). Expresul de seară : Victoria — 
bd 6 Martie 7 (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Soțul soției sale : Lumina — bd. 
6 Martie 12 (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază — 
16; 18,30; 20,30), G. Bacovla — sos Giur
giului 3 (11,30; 15.30; 18; 20,15), Central — 
bd. 6 Martie 2 (10; 12; 14; 16,10; 18.20; 20 30), 
Olga Banele — cal. 13 Septembrie 196 
(11,30; 15,30; 18; 20,30), Aurel Vlaicu — 
șos Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21). Nopțile 
Cablrlci : 13 Septembrie — str. Doamnei 
9 (11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30). Araya — 
Sport nr. 6/1962 : Timpuri Noi - bd. 6 
Martie 18 (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 21).

televiziune : Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar 10,30 - Rețeta gospodinei. 11.00 ■- E- 
misiunea pentru sate. In jurul orei 17.45
— transmisie dc la Patinoarul artificial
..23 August' : meciul de hochei dintre e- 
chipele Știința București’ 
Brașov. 19,00 
19.15 - V!
ră cu Bianca 
artistic : .Permisie pe țărm" - „ 
ducție a Studiourilor „Mosfilm". 21 05 — 
De la „Fetița Olandeză" la ,.7.îiBtvi X“
— din muzica lui Emeric Kâlmân. In în
cheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 28. 29 

și 30 ianuarie . Vremea continuă să se 
încălzească ușor Ia începutul intervalu
lui. răminînd friguroasă noaptea Cer 
variabil, temporar noros, mai ales în 
nordul și estul țării. Ninsori locale vor 
canea in cea mal mare parte a tării. 
Vint potrivit din sectorul nordic Tem
peratur- mai întîi în creștere ușoară, 
apoi in scădere. Minimele vor fi cuprin
se intre minus 12 și minus 22 grade iar 
maximele între minus 4 șl minus 14 gra
de. Ceață slabă dimineața șl seara. In 
București: Vremea continuă să se încăl
zească ușor la începutul intervalului, ră- 
mînînd friguroasă noaptea. Cer tempo
rar noros. Ninsoare slabă. Vînt potrivit. 
Temperatura la început în creștere ușoa- 

?po în scădere- Ceață slabă dimineața șl seara.

Steagul Roșu 
Jurnalul televiziunii. 

Visuri de circ — muzică ușoa- 
...;rJ Cavallini. 19,40 - Filmul 

o pro-
.Mister x”
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Pregătiri în vederea alegerilor de deputați 
in sfaturile populare comunale și ale orașelor raionale
ln întreaga farS continuă să se des

fășoare pregătirile în vederea alege
rii de deputafj în sfaturile populare 
comunale și ale orașelor raionale.

IAȘI. — Adunarea cetăfenească care 
1 « avut loc la Țibănești pentru desem

narea candidatului F.D.P. în circum
scripția electorală comunală nr. 29 a 
constituit un prilej de trecere în re
vistă a realizărilor înfăptuite în co
mună în ultimii ani. Au fost electri
ficate două sate, s-au construit patru 
școl> ș| două cămine culturale. Par- 
ficipanfii la adunare au propus 
candidat al F.D.P. pentru apropia
tele alegeri pe ing. agronom Niculina 
Fllip. In ultimele zile au fost propuși 
candidați ai F.D.P. pentru alegerea de 
depufafi în sfaturile populare comu
nale și ale orașelor raionale numeroși 
oameni ai muncii — colectiviști, me
canizatori, intelectuali.

*
DEVA. — Colectivistul Aurel Lazăr, 

brigadier de cîmp, a fost propus can
didat al F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 13 d!n comuna Teiuș, raio
nul Alba. Cei care au luat cuvîntul 
în cadrul adunării cetățenești care a 
avut loc au apreciat activitatea briga
dierului ca deosebit da rodnică în 
munca de întărire a gospodăriei colec
tive și realizarea unor recolte bo
gate. Brigada lui Aurel Lazăr a obfl- 
nut anul trecut o producjie medie de

2 048 kg grîu la hectar și 23 170 kg 
cartofi la hectar.

Minerul fruntaș Arsenie llca, ingine
rul agronom Ion Florea și alfi oameni 
ai muncii au fost propuși de aseme
nea candidafi ai F.D.P. In întreaga re
giune Hunedoara au fost propuși, în 
cadrul adunărilor cetă)enești la care au 
participat peste 170 000 cetățeni, un 
număr de 3 500 candidafi ai F.D.P.

★
BACĂU. Muncitorul Constantin Ță- 

ranu, unul din constructorii hidrocen
tralei „V. I. Lenin“ de la Bicaz, a fost 
propus candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 1 Bicaz. In re
giunea Bacău au fost propuși pînă de 
curînd candidafi ai F.D.P. pentru a- 
legerile de la 3 martie peste 5 900 de 
oameni ai muncii pentru sfaturile popu
lare comunale și 346 pentru sfaturile 
populare ale orașelor raionale.

*
SUCEAVA. Căminele culturale și ca

sele raionale de cultură din regiune 
desfășoară în aceste zile o bogată acti
vitate culfu'al-artistică consacrată a- 
propiatelor alegeri. La căminele cultu
rale din Bosanci, Darabani, Scheia, 
Dumbrăveni. Bucecea și din numeroa
se alte comune au fost prezentate con
ferințe despre dezvoltarea regiunii în 
anii regimului democrat-popular, des
pre caracterul profund democratic al 
alegerilor în fara noastră etc.

(Agerpres)

Adunarea generală a Secțiunii naționale romîne 
a Uniunii medicale balcanice

In prezent-a a numeroși acade
micieni, profesori universitari, me
dici de diferite specialități, sîmbătă 
dimineață a avut loc în capitală a- 
dunarea generală a Secțiunii natio
nale romîne a Uniunii medicale bal
canice. Ședința a fost prezidată de 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu.

După analiza activității secțiunii, 
s-a discutat planul de muncă pe 
anul 1963 și a fost ales noul comitet 
de conducere. Prof. dr. Ion Țurai, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, a fost ales președin
te al Secțiunii nationale romîne a

Ședința Comitetului de conducere 
al grupului național romln 
al Uniunii interparlamentare

La Palatul Marii Adunări Natio
nale s-a întrunit Comitetul de con
ducere al grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare.

In ședința, prezidată de acad. Mi
hail Ralea, s-a discutat programul 
reuniunilor de primăvară ale Uniu
nii interparlamentare care vor avea 
loc în acest an la Lausanne.

Pentru recolte sporite de legume
(Urmare din pag. I-a)

altele, la G.A.S. Ovidiu etc. au 
fost mai timpurii cu 10—15 zile 
decît cele obținute în mod obiș
nuit, iar producția la hectar a fost 
mai mare. Pe baza experienței cîști- 
gate, anul acesta unitățile agricole 
vor confecționa cel puțin 5 milioane 
ghivece nutritive.

Unii vorbitori au arătat că răsa
duri viguroase se pot obține și prin 
folosirea paturilor nutritive. Ei au 
dat explicații amănunțite asupra 
compoziției patului nutritiv, a felului 
cum trebuie să se așeze în răsadniță 
și cum să se procedeze la scoaterea 
plantelor pentru a nu.se scutura pă- 
mîntul de pe rădăcini.

în acest an s-a prevăzut folosirea 
foliilor de polietilenă pentru prote
jarea răsadurilor scoase mai devre
me în cîmp. Pentru ca această me
todă nouă să dea rezultatele sconta
te este necesară instruirea temeinică 
a oamenilor care lucreflză în secto
rul legumicol.

Condițiile de climă impun ca în 
Dobrogea să se dea o foarte mare a- 
tenție irigării legumelor. Parti- 
cipanții au împărtășit din expe
riența lor în folosirea diferitelor sur
se ”de: apă ș'i au subliniat că'irigatul 
trebuie făcut cu multă grijă. Ei au 
insistat și asupra lucrărilor de în
treținere a legumelor. La G.A.S. Ovi
diu, de exemplu, pe suprafețele unde 
s-au obținut producții foarte mari de 
roșii, răsadurile au fost plantate 
în cuiburi în care s-au pus îngră
șăminte naturale, s-au dat 5 prașile, 
s-a făcut copilitul și îngrășarea în 
perioada de vegetație în cîmp, uda
tul de 8 ori.

Aplicarea metodelor înaintate de
pinde de nivelul de cunoștințe al 
oamenilor care lucrează în sectorul 
legumicol, de felul cum este orga
nizată munca In toate gospodăriile 
colectiviștii învață cu sîrguință la 
cursurile agrozootehnice. Participan-

ții au propus să se organizeze mai 
des schimburi de experiență, vizite 
la gospodăriile fruntașe în cultura 
legumelor. Intre altele, s-a propus 
ca la G.A.C. Anadalchioi să fie tri
miși colectiviști din alte gospodării 
spre a-și însuși experiența brigadie
rului Ion Naparu.

TOATE PREGĂTIRILE 
SĂ FIE FĂCUTE LA TIMP

Cea mai mare parte a dezbateri
lor consfătuirii a fost consacrată 
problemelor legate de asigurarea u- 
nor cantități de legume timpurii 
mult mai mari decît în anul trecut. 
In acest scop, trebuie extinsă expe
riența G.A.C. Anadalchioi, Palazu 
Mare și altele care folosesc ju
dicios răsadnițele atît pentru cul
turi forțate cît și pentru producerea 
răsadurilor necesare obținerii de re
colte timpurii. Anul acesta suprafa
ța care va fi cultivată cu legume 
timpurii fiind mai mare, este nevoie 
să se confecționeze noi răsadnițe. 
Participanții la consfătuire au cerut 
consiliului agricol regional și condu
cerilor organizațiilor contractante să 
ia măsuri pentru a se pune la dispo
ziția gospodăriilor cît mai grabnic 
întreaga cantitate de materiale re
partizate, iar consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor colective să orga
nizeze temeinic munca în ateliere, 
pentru confecționarea tocurilor și ra
melor. De asemenea, cunoscînd avan
tajele confecționării răsadnițelor din 
prefabricate de beton, ei au propus 
consiliului agricol regional să ia mă
suri spre a se folosi posibilitățile 
existente de producere a prefabri
catelor necesare.

Ca să se obțină legume timpurii, 
semănatul în răsadnițe trebuie făcut 
cît mai din vreme — între 1—10 fe
bruarie. Mai mulți conducători de u- 
nități agricole și specialiști au arătat 
că și-au asigurat semințele de ro
șii, vinete, ardei, cartofi și se pre

gătesc de semănat. In unele gospodă
rii însă, deși s-a planificat, iar colec
tiviștii sînt dornici să obțină cantități 
însemnate de legume timpurii care 
le aduc mari venituri bănești, nu s-a 
asigurat încă sămînța necesară. Pe 
baza propunerilor făcute în cadrul 
consfătuirii s-au stabilit măsurile 
care trebuie luate pentru rezolvarea 
unor asemenea probleme.

Legumicultorii de la G.A.S. Ovi
diu, G.A.C. Anadalchioi și din alte 
unități s-au angajat să cultive su
prafețe de 5—10 ha cu roșii și car
tofi timpurii de pe care să livreze 
pînă la 15 iulie cîte 8 tone cartofi 
la ha și pînă la 25 iulie cîte 8 tone 
roșii.

Planul consiliului agricol regional, 
discutat și adoptat de consfătuire, 
prevede o serie de măsuri judicioa
se pentru realizarea sarcinilor pri
vind cultura legumelor. între altele 
s-au prevăzut măsuri pentru grăbi
rea aprovizionării gospodăriilor cu 
materiale pentru confecționarea ră
sadnițelor, cu semințe, folii de po
lietilenă, prese pentru confecționarea 
ghivecelor nutritive, utilaje de irigat 
etc. Se vor întreprinde acțiuni pen
tru rășpîndirea experienței frunta
șilor, instruirea brigadierilor și altor 
lucrători din sectorul legumicol, 
pentru îmbunătățirea organizării 
muncii și sporirea cointeresării co
lectiviștilor din brigăzile legumico
le etc. Consiliile agricole regional și 
raionale au datoria să urmărească cu 
perseverență și permanent înfăptui
rea măsurilor stabilite. în același 
timp este în interesul colectiviștilor 
să depună toate eforturile pentru 
obținerea de producții sporite de le
gume. Prin aceasta ei vor contribui 
la o bună aprovizionare a populației 
orașelor și a stațiunilor de odihnă și 
vor realiza mari venituri bănești.

N. ENUTÄ 
V. MIHAI

XTERN

însemnări 
din Etiopia
însemnări 

din Etiopia Zece zale la Addis Abeba
...La scurt timp după aterizare, că

lătorul european descoperă că de 
fapt nu cunoaște denumirea exactă 
a... capitalei Etiopiei. Bineînțeles — 

’ Addis Abeba ; dar aci află că se mai 
numește și Addis Ababa, sau, pe 

■ h ,curt, Ababa ; ghizii localnici ne în
demnau să folosim denumirea de 
„New Flower“ (Floare nouă), cel 
mai des întîlnită în prospectele so
cietății de turism. In alte localități 
și îndeosebi țăranii etiopieni își nu
mesc însă capitala ..Floare rară" —• 
una din explicațiile acestei denu
miri fiind, după spusele lor, aceea 
că foarte puțini ajung să cunoască 
acest oraș...

Cauzele ? Sînt multiple. De pildă, 
întinderea teritoriului — aproape 
1 200 000 km pătrați — suprafață în 
care ar încăpea... Franța, Germania, 
Italia și Danemarca laolaltă. Hotă- 
rît, ca suprafață, Etiopia nu-i o 
„mică țărișoară" 1 Cea mai mare 
parte a Etiopiei este acoperită de 
munți înalți, cu vîriuri care ating 
chiar și 3 000 metri în numeroase re
giuni, singurul mijloc cu care se 
poate călători fiind catîrul. Adău
gați la acestea lipsa unei rețele le- 
roviare — sînt numai două căi fe
rate — lipsa șoselelor asfaltate pre
cum și faptul că multe triburi duc 
o existență nomadă, și puteți înțele
ge de ce nu se cunoaște exact 
nici numărul locuitorilor — după 
informații cu totul aproximative 
22 000 000, cu o componență națio
nală extrem de eterogenă. La ulti
mul recensămînt, triburi întregi, 
de pildă, somalii s-au făcut nevă
zute, temîndu-se că listele sînt pen
tru impuneri. Datorită acestor fac
tori, și limbile sînt diferite, încît etio
pienii de naționalitate gallas nici nu 
se pot înțelege cu cei din triburile 
negroide ș.a.m.d.

...Iată condiții de documentare nu 
din cele mai încurajatoare pentru un 
ziarist venit doar pe cîteva zile în 
această țară Noroc că își oferă ser
viciile ..Ethiopian Touțist Organi
sation“ :

— Prin noi puteți afla tot puteți 
vedea tot și intra peste tot... ne asi
gură unul din funcționarii oficiului. 
Nici unul din cei 3 560 de turiști eu
ropeni sau americani care ne-au 
vizitat capitala anul trecut nu și-a 
exprimat vreo nemulțumire. Dacă 
nu vă puteți deplașa în lunglă, vă 
găzduim la unul din hotelurile cu

grădină zoologică proprie. Noaptea, 
lăsați fereastra deschisă, și auziți la 
doi pași răgetele leilor și tigrilor. 
Domnilor turiști le plac aceste sen
zații.

Am mulțumit, asigurîndu-1 pe des
toinicul funcționar că am încercat 
plăcerea la „Guenet"-Hotel, fereas
tra fiind în apropierea unei cuști în 
care un leu jigărit era ținut flămînd 
să urle toată noaptea...

— Atunci vă oferim programul 
numărul 2, automobil și ghid contra 
sumei de 30 de dolari pe zi...

EXOTISM ȘI CONTRASTE

...Și vizităm Addis Abeba. Orașul, 
în care trăiesc aproape un milion 
de locuitori, se întinde pe cîteva co
line acoperite de eucalipți, în mij
locul unui cerc de munți. Un poet 
local și-a imaginat în versurile sale 
așezarea capitalei ca pe talazurile 
Mării Roșii ; și într-adevăr, străzile 
urcă și coboară, asemeni unor va
luri. In centrul orașului se înalță 
statuia împăratului Menelik II. emi
nent om de stat al țării ; el a con
dus oștile etiopiene care i-au învins 
pe colonialiștii italieni în războiul 
din 1895-1898. în oraș mai există un 
monument asemănător — cel ridicat 
în memoria eroilor războiului din 
1935 dus împotriva armatelor cotro
pitoare mussoliniene, care și-au ară
tat „vitejia" specifică, năpustindu-se 
cu bombardiere, tunuri și artilerie 
blindată împotriva pașnicilor păstori 
etiopieni, înarmați cu puști cu cre
mene... Dar cotropitorii fasciști au 
fost pînă la urmă izgoniți, iar în 1950 
au plecat din Eritreea și trupele en
gleze, care luară locul celor ita
liene și... „îndrăgiseră“ atît de mult 
meleagurile încît a fost nevoie de o 
hotărîre specială la cea de-a V-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., ca Eritreea, parte a Etiopiei, 
să se elibereze de acești oaspeți, 
statul etiopian dobîndindu-și astfel 
întregirea.

...In Addis Abeba, pe itinerariile 
societății turistice vizitatorul este 
surprins în primul rînd nu de exotis
mul african ci de aspectele vieții 
moderne. Pe străzile principale se 
construiește în stil european. Intr- 
unui din cele mai elegante cartiere 
ale orașului, unde se află majori
tatea reprezentanțelor diplomatice, 
s-a ridicat monumentala clădire a 
Națiunilor Africane — construcție

înaltă de 10 etaje, inspirată fidel 
după palatul O.N.U. din New 
York. Un bulevard larg, asfaltat, 
străbate întregul cartier pe ale că
rui laturi au fost clădite blocuri de 
locuințe. Dar chiria lunară a unui 
apartament cu două camere la ulti
mul etaj este cît întregul cîștig al 
unui muncitor textilist pe timp de 
cinci luni.

Se spune că atunci cînd un om 
sărac poartă pe el un obiect de îm
brăcăminte luxos, imaginea sărăciei 
devine și mai izbitoare ; pe bună 
dreptate, căci se adaugă și factorul 
contrast... în fostele țări coloniale, 
asemenea contraste sînt poate mai 
puternice, mai izbitoare decît ori
unde. în Addis Abeba poți vedea, 
lipite de clădiri de beton de 5 sau 
8 etaje, colibe de mizerie, din chir
pici cu o căciulă de trestii. In for
fota orașului se pot vedea etiopiene, 
soții ale oamenilor de afaceri ce 
șofează limuzine elegante ca și fe
mei în zdrențe purtîndu-și copiii le
gați în spate... Pe Churchill Road, pe 
King George Street sau Queen Eli
sabeth Street, automobilele își fac 
cu greu drum nu numai printre cara
vanele de măgăruși, ci și pe lîngă 
un alt mijloc ieftin de transport — 
copii de 10—12 ani „închiriați" în
deobște de negustori, fugind cu co
șuri încărcate de pachete, fructe 
sau legume pe cap.

Pe înserat se aprind firmele viu 
colorate, în fața marilor restaurante 
stau parcate limuzine ale reprezen
tanților comerciali din Occident, or
chestrele de la „Ras“-Hotel, „Ghion"- 
Hotel se aud pînă în stradă ; dar 
nu trebuie să te îndepărtezi mult, ca 
să ajungi în cartiere care nu cu
nosc nici muzica, nici lumina... De-a 
lungul sutelor de ulițe — numai și
ruri de colibe, praf înecăcios în 
care piciorul desculț al etiopianului 
se înfundă pînă la gleznă, întuneric 
și sărăcie, sărăcie... In fiecare după- 
amiază, în jurul orei 15 sau seara 
după ora 21, poți fi martorul unor 
scene zguduitoare : la aceste ore 
de la bucătăria restaurantului „Gue- 
net" se aruncau la lăzile de gunoi 
resturile de mîncare — ele erau aș
teptate de grupuri, strînse cu mult 
înainte, de femei sau bărbați... La 
muncitorii unui șantier din apropiere 
de Ghemenen-Street, am văzut la 
fiecare, sub braț cîte două rogojini ; 
explicația am aflat-o curînd — una

Uniunii medicale balcanice și dr. V. 
Prodescu, secretar general.

în acest an, Secțiunea națională 
romînă va participa la sesiunea 
Consiliului general al Uniunii me
dicale balcanice și va organiza o șe
dință științifică pentru pregătirea 
rapoartelor și comunicărilor de spe
cialitate pe care le va prezenta la 
cea de-a Vil-a Săptămînă medicală 
balcanică ce va avea loc la Sofia în 
anul 1964.

De asemenea, în cursul acestui an 
vor lua ființă subsecții în centrele 
universitare din țară în scopul cu
noașterii activității secțiunii.

(Agerpres)

Informații
© Consiliul agricol al regiunii Bucu

rești a organizat în ziua de 26 ianuarie o 
consfătuire cu legumicultorii din regiune. 
Au participat președinți, ingineri agro
nomi și brigadieri din gospodăriile co
lective din regiune.

® Sîmbătă dimineață, ministrul comer
țului interior, M. Levente, a înmînat altor 
12 lucrători din alimentația publică di
stincția „Maistru în arta culinară”.

Știri sportive
Ieri în orașul Haskovo echipele selec

ționate de fotbal (juniori) ale R.P. Bulga
ria și R.P. Romîne au susținut un meci 
de verificare in vederea turneului 
U.E.F.A. Tinerii fotbaliști romîni au ter
minat învingători cu scorul de 3—2 (2—0) 
prin punctele realizate de Codreanu, Pa- 
vlovici și Sfîrlogea. Pentru gazde au în
scris Jekov și Nikodimov.

La 29 ianuarie în orașul Dimitrovgrad 
cele două echipe vor susține meciul 
revanșă.

*

în stațiunea de la Rehefeld (R.D. Ger
mană) s-a disputat sîmbătă un meci triun
ghiular de biatlon între echipele selec
ționate ale R.P. Polone, R.P. Romîne și 
R.D, Germane. Victoria a revenit schiori
lor polonezi care au totalizat 5h 07'34” 
urmați de cei din R.D. Germană cu 5h 
21’39” și R.P. Romînă cu 5h 44'39”. în 
clasamentul, individual primul loc a fost 
ocupat de polonezul Stanislav Szcepaniak 
cu lh 35’53”. Coechipierul său Sobczak a 
ocupat locul doi — lh 40’56” urmat de 
Egon Schnabel (R.D.G.) lh 45’56”. Al. Zan- 
gor (R.P.R.) s-a clasat pe locul 6 cu lh 
49’12”.

tir

Simbătă, la Poiana Brașov au început 
întrecerile pentru competiția de schi do
tată cu „Cupa Dinamo”. Proba de cobo- 
rîre desfășurată pe pîrtia Sulinar, de-a 
lungul a 1 850 m, a fost cîștigată de Con
stantin Bălan (Casa Ofițerilor Brașov) 
cu l’30”6/10. Dinămovistul Gh. Văcaru s-a 
clasat pe locul doi — l’33”l/10, urmat de 
I. Secui (Caraiman) l’34”2/10. întrecerea 
feminină (1 200 m) a revenit sportivei 
Ana Scherer (Voința) , cu l’05”5/10. în 
probele de fond victoria a revenit lui Dinu 
Petre (Diiiamo) la 12 km și Marcelei 
Bratu (Dinamo) la 4 km cu timpurile de 
45’53” și Tespectiv 17'26”.

★ 1

în campionatul unional de hochei pe 
gheată conduce echipa Torpedo Gorki, cu 
6 puncte, urmată de Ț.S.K.A. Moscova 
(5 puncte) și Spartak Moscova (4 puncte), 
în etapa a 3-a, Torpedo a învins cu 4—2 
pe S.K.A. Kalinin, Ț.S.K.A. a făcut meci 
nul (3—3) cu Lokomotiv Moscova, iar 
Dinamo Moscova a învins cu 5—4 echipa 
Aripile Sovietelor.

se așternea pe trotuar, iar cu cea
laltă se înveleau...

Pe străzi, în juru-ți se adună puz
derie de copii cerșetori care se aga
ță de pantaloni strigînd „ingera", 
„ingera“ (pîine, pîine) și nu-ți dau 
drumul pînă nu le dai cîțiva cenți. 
De asemenea, vezi zeci și sute de 
bolnavi, măcinați de diferite boli 
tropicale, poliomielitici sau cu trau
matisme nevindecate. Dar nu tre
buie să mergi departe, doar la 35 
de km de Addis Abeba, ca să 
ajungi la Debrezeit și să ai impre
sia că te afli într-o altă țară : este 
o frumoasă stațiune aflată pe ma
lul unui lac, unde vin în zilele de săi. 
bătoare îndeosebi străinii. Ei au la 
dispoziție un elegant hotel, ștran
duri și un cazino „tip Monte Carlo“. 
Auzi vorbindu-se numai englezește, 
italienește și franțuzește. Duminica, 
etiopienii de prin părțile locului pot 
cîștiga cîțiva cenți ștergînd praful 
de pe mașinile reprezentanților a nu
meroase firme occidentale veniți să 
„ajute" la dezvoltarea țării...

Există, desigur și aspecte ale exo
tismului african. Le-am cunoscut 
chiar în grădina Palatului Imperial, 
unde este amenajată o junglă în 
miniatură ; aici numeroșii descen
dent ai familiei imperiale se dis
trează în compania fiarelor sălba
tice — lei, tigri, maimuțe, canguri, 
de care se ocupă o armată de ma
jordomi — îngrijitori.

Cu valoarea autenticului, am în- 
tîlnit aceste aspecte de-a lungul rîu- 
lui Awaș, în plină junglă. Intr-un 
decor de vegetație luxuriantă cete 
de maimuțe săreau din pom în pom 
speriate de zgomotul automobilului. 
Unul din însoțitori trage în aer trei 
focuri de pistol (probabil face parte 
din program) și la aproximativ 300 
de metri, din tufișurile dese de pe 
mal sar în apă crocodilii, căscînd 
pe luciul apei hidoasele lor boturi 
cu dinți ascuțiți. Nepăsători au ră
mas rinocerii, care nu și-au tulburat 
somnul de amiază. Deasupra, în 
ochiuri de pădure, se văd rotindu-se 
vulturii albi africani. Mai adăugați 
căldura înăbușitoare, transpirația și 
insectele — și tabloul e complet.

DE LA RÎUL AWAȘ
PÎNĂ LA ASMARA

Pe cursul aceluiași rîu, Awaș, la 
aproximativ 120 km sud-est de 
Addis Abeba, se ajunge la instala
țiile hidroelectrice de la Koka, cu 
un lac de acumulare evaluat la 1500 
milioane m c. Se produc 80—110 
milioane kWh, în funcție de ploile 
anuale. în Etiopia funcționează cî-

In memoria victimelor 
din lagărul hitlerist 

de la Oswiecim
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

27 ianuarie se împlinesc 18 ani de 
la eliberarea deținuților din lagărul 
hitlerist de la Oswiecim de către ar
mata sovietică. După cum transmite 
agenția P.A.P., la 25 ianuarie s-a des
chis în sălile Teatrului Național din 
Varșovia o expoziție închinată me
moriei victimelor acestui lagăr al 
morții. Sînt prezentate aproximativ 
150 de lucrări — picturi, grafică, 
sculpturi — executate în cea mai 
mare parte de foști deținuți ai lagă
rului, care oglindesc adevărata față 
a fascismului, demascînd atrocită
țile comise.

*
în seara aceleiași zile a avut loc o 

adunare comemorativă la Clubul din 
Varșovia al foștilor deținuți ai Os- 
wiecimului.

Printre cei prezenți se aflau nu
meroși foști deținuți, în prezent cu 
înalte funcții de stat și de partid, 
membri ai C.C. al P.M.U.P. și ai gu
vernului R. P. Polone, membri ai 
Prezidiului Comitetului polonez de 
luptă pentru pace, activiști ai miș
cării poloneze pentru apărarea păcii.

La adunare au fost prezenți de 
asemenea participanții japonezi la 
„Marșul păcii" Hiroșima-Oswiecim.

în întrecerea pașnică socialismul învinge
MOSCOVA. 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comentînd datele 
statistice oficiale cu privire la dez
voltarea industriei U.R.S.S. pe anul 
1962, comentatorul agenției TASS, 
Ivan Artiomov, scrie :

în întrecerea cu țările occidenta
le, Uniunea Sovietică a obținut o 
nouă victorie, întrecînd Comunitatea 
europeană a cărbunelui și oțelului 
în ce privește producția siderurgică. 
U.R.S.S. a obținut o cantitate de oțel 
mai mare decît R. F, Germană, 
Franța, Italia, Belgia, Olanda și 
Luxemburgul, luate laolaltă.

Potrivit relatărilor presei, în anul 
1962 în cele șase țări europene pro
ducția de oțel a atins cifra de 72,7 
milioane tone, înregistrînd o redu
cere cu 0,8 la sută.

In Uniunea Sovietică însă produc
ția de oțel a crescut cu 8 la sută, 
ajungînd la 76,3 milioane tone. Tre
buie amintit că încă în anul 1960 
U.R.S.S. avea o producție de oțel cu 
6 milioane tone mai mică decît cele 
șase țări europene.

Este și mai izbitoare comparația 
dintre dinamica producției siderur
gice în U.R.S.S. și S.U.A.

Potrivit unor date preliminare, 
producția de oțel în S.U.A. a fost în 
anul 1962 de aproximativ 91 mili
oane tone. Astfel, S.U.A. au rămas 
de fapt la nivelul anului 1950. In

O MARE ARTISTĂ

La rubrica „Teatrul liric", ziarul 
„Paris-Presse l’intransigeant" face o 
prezentare a cîntăreței sovietice Ga
lina Vișnevskaia, care a obținut re
cent un succes strălucit pe scena 
Operei din Paris. Sub titlul „O voce 
uimitoare ne vine din Răsărit", 
cotidianul parizian scrie că artista 
care îmbină grația și geniul este în 
prezent una din cele mai mari cîntă- 
rețe din lume .
DIAMANTE DE PE FUNDUL MĂRII

Pe litoralul sud-african se expe
rimentează o nouă metodă de extrac
ție a diamantelor de pe fundul mă
rii. De pe bordul unui vas, se lasă 
în mare un furtun gros de cauciuc.

Prin el circt^ aer comprimat care 
ridică nisip și bucăți de pămînt. A- 
cestea sînt pompate pe vas, spălate 
și trecute printr-un sistem de site.

CONDIȚIA LUI YVES MONTAND

Televiziunea franceză a solicitat 
un interviu cunoscutului cîntăreț 
Yves Montand. Acesta a acceptat, cu 
o singură condiție : textul să fie 
retransmis fără scurtări. I s-a răspuns 
„De acord". Totul a mers bine pînă 
la întrebarea : în fața căror șefi de 
state a dat concerte. Montand a 
răspuns : „Există, numai un singur 
șef de stat în fața căruia nu voi 
cînta niciodată. Acesta este Franco !"

In urma acestei remarci, interviul, 
după cum se afirmă, n-a mai văzut 
micul ecran.

Iarna grea
LONDRA. Valul de aer rece venit din 

Arctica continuă să se facă simțit din 
plin în Europa, fiind însoțit, de .mari că
deri de zăpadă, viscole și furtuni puter-
nice. Grecia cunoaște în prezent cea mai 
grea iarnă din ultimii 30 de ani. Zăpada, 
avînd o înălțime de 3 metri, acoperă șo
seaua de la Salonic spre frontiera iugo
slavă ; traficul feroviar în întreaga țară 
este paralizat. Chiar și insula Creta este 
acoperită de zăpezi.

In Turcia, orașul Adrianopole este 
izolat de restul țării, iar la Istanbul ză
pada cade de patru zile fără încetare.

In Italia, frigul se menține înregistrîn- 
du-se temperaturi de minus 30 grade în 
Lombardia. în Anglia temperatura a con
tinuat să se mențină scăzută, întreaga 
țară fiind acoperită de o ceață deasă.

în regiunea Mării Baltice, marea a în
ghețat pe o distanță de 14 kilometri de

teva centrale hidroelectrice ; pe cap 
de locuitor energia electrică nu în
trece însă 6 kWh anual.

După o îndelungată dominație co
lonialistă, Etiopia cunoaște încă o 
stare de grea înapoiere economică 
— iar prezența capitalului occiden
tal nu se arată de natură să contri
buie la lichidarea acesteia. Subsolul 
țării este puțin cercetat deși în unele 
regiuni și îndeosebi în Eritreea sînt 
cunoscute zăcăminte de fier, cupru, 
mangan, sulf. Există și petrol, dar în 
prezent produsele petroliere sînt a- 
duse de monopolurile occidentale 

.— „Agip"-ul italian, „Shell"-ul bri
tanic, cu ale căror autocisterne gal
bene sau verzui ne-am încrucișat pe 
toate șoselele Etiopiei. întreprinderi 
industriale sînt foarte puține ; în în
treaga industrie textilă, ramura cea 
mai dezvoltată, numărul muncitori
lor nu depășește 30 000. Mai contea
ză, dar și mai restrînse, industria 
conservelor de pește și carne. Ma
rile monopoluri deși fac unele in
vestiții nu se grăbesc să dezvolte 
industria de bază, preferind să men
țină Etiopia ca piață de desfacere și 
pentru aprovizionarea cu materii 
prime.

De pildă, în 1954 a fost construită 
de o firmă olandeză fabrica de za
hăr Wonggi, una din clauze puse 
specialiștilor olandezi fiind aceea a 
calificării personalului indigen. Au 
trecut aproape 10 ani, iar de atunci 
singurul etiopian calificat este Ou- 
rema Ayalon, care a devenit... labo
rant.

In prospectele și reclamele din 
oraș, turiștii sînt invitați să nu pără
sească „New Flower" fără o amin
tire cumpărată la „Market" (bazar) : 
străduțe înguste, cu o forfotă de 
bîlci, cu barăci așezate una lîngă 
alta și mărfuri agățate în cuie. Ești 
acostat, tras de mînecă, ți se aruncă 
în brațe fel de fel de mărfuri, ești 
îmbiat să le cumperi — dar și aici 
„specificul" etiopian care ți se oferă 
sînt... țigările și lamele de ras ame
ricane, ciorapi de nylon italienești, 
brichete japoneze, aparate de radio 
olandeze sau... coca cola 1 I Doar 
vînzătorii ambulanți, cu coșuri de 
portocale, banane și pepeni verzi, îți 
oferă produse locale.

...Asfaltul șoselei de la Koka spre 
Addis șerpuiește de-a lungul liniei 
ferate (aflată sub administrație fran
ceză) ce duce spre Djibouti. De-o 
parte și de cealaltă se întind mari 
suprafețe de pămînt. Țăranii etio
pieni seceră „teiul" (grîul pitic care 
crește numai aici) alții îl treieră cu 
boii, care calcă în picioare paiele.

în Europa
la țărm. Sînt semnalate furtuni puter
nice în dreptu] coastelor Spaniei și Por
tugaliei.

schimb, Uniunea Sovietică a obținut 
o producție siderurgică de aproape 
trei ori mai mare în comparație cu 
cea din anul 1950.

Dacă S.U.A. și pe viitor vor bate 
pasul pe loc în dezvoltarea meta
lurgiei lor, U.R.S.S. le va ajunge 
încă în anul 1965. Se așteaptă ca în 
anul 1963 producția sovietică de oțel 
să depășească 80 milioane tone.

Trebuie subliniat că în ultimii anî 
baza de minereu s-a dezvoltat în 
U.R.S.S. și mai rapid decît siderur
gia, iar acum în ce privește extrac
ția minereului de fier U.R.S.S. ocu
pă primul loc în lume; (128 milioa
ne tone în anul 1962).

Perspectivele dezvoltării siderur
giei sovietice sînt stabilite prin noul 
Program al P.C.U.S. Pînă în anul 
1980 producția de oțel trebuie să a- 
jungă la 250 milioane tone, ceea ce 
este aproape tot atît cît se produce 
în prezent în întreaga lume.

în prezent, în afară de lărgirea și 
modernizarea unei serii de uzine 
metalurgice în funcțiune (în total 
37) se construiesc alte două combi
nate uriașe în partea de vest a Si
beriei și în Kazahstan. In produc
ția de oțel s-a pornit pe linia dez
voltării metodei folosirii converti
zoarelor, care este mai productivă 
decît metoda folosirii cuptoarelor 
Martin. încă în acest an vor fi date 
în exploatare două convertizoare 
puternice.

O dezmințire semnificativa 
a ambasadei braziliene 

la Washington
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). 

— In legătură cu informațiile apărute 
în presa americană, în care sînt mult 
exagerate cuantumul și însemnăta
tea așa-numitului „ajutor" acordat 
Braziliei de către S.U.A,, ambasada 
Braziliei de la Washington a difuzat 
o declarație oficială. Ambasada de
clară că ajutorul acordat Braziliei 
de către S.U.A, sub formă de împru
muturi este mult inferior cifrei a- 
nunțate de ele

După cum se arată în declarație, 
pagubele pricinuite Braziliei de că
tre Statele Unite prin reducerea pre
țurilor la mărfurile exportate de ea 
întrec considerabil volumul ajutoru
lui american. Ajutorul S.U.A., acor. 
dat sub formă de împrumuturi pe 
care Brazilia este obligată să le ram
burseze, se subliniază în declarație, 
este inferior sumei pe care țara a 
pierdut-o din cauza reducerii prețu
rilor la mărfurile pe care le exportă 
în S.U.A. Ambasada braziliană subli
niază că ajutorul american este mic 
și costă foarte scump Brazilia.

Pe o stradă principală a Addis Abebel
In Etiopia, deși natura este darnică, 
— se fac 2 recolte de tef pe an — ță
ranii trăiesc deosebit de greu ; se 
lucrează în arendă, cea mai mare 
parte a pămînturilor aparținînd mo
șierilor ; plugul de lemn care în alte 
locuri a devenit piesă 'de muzeu — 
în Etiopia este folosit din plin.

O mare bogăție a Etiopiei este ca
feaua — se spune cea mai gustoasă 
din lume — care crește în regiunea 
Kafa, la cîteva sute de kilometri de 
Addis Abeba. Producția anuală ar 
fi de aproximativ 60 000 tone, con
stituind sursa cea mai importantă de 
venituri pentru stat. Culesul, ca și 
decorticarea boabelor de cafea se 
fac manual, fiind angajate înde
osebi femei care lucrează cîte 14 
ore pe zi. Pentru această muncă se 
plătesc lunar aproximativ 70 de do
lari.

Cîți bani i-ar trebui unui etiopian 
bolnav să se trateze ? Aflăm de la 
șoferul nostru că o simplă vizită la 
unul din medicii particulari costă 30 
dolari. Internarea unui bolnav în- 
tr-un spital — aproximativ 12 dolari 
pe zi. Intr-un articol publicat de 
consilierul șef, Julius Prince, din Mi
nisterul sănătății publice al guver
nului imperial etiopian, se arăta că 
în 1954 nu exista nici un medic etio
pian ; la 27 martie 1962 statistica fă
cută de el indica existența a 25 me
dici etiopieni. Aceasta nu înseamnă 
că la Addis nu există medici ; dim
potrivă, firmele lor sînt foarte nume
roase — veniți puzderie din Anglia, 
Franța, Italia.

Guvernul etiopian face însă efor
turi pentru pregătirea unui număr 
de cadre sanitare medii. în tară au 
fost înființate cîteva centre de de
servire sanitară, îndeosebi unde 
există și căi de comunicații.

La Addis Abeba funcționează mai 
multe școli medii : pedagogică, me- 
dico-sanitară, tehnică etc. împăratul 
Haille Selasie a dăruit acum cîțiva 
ani unul din palatele sale pentru o 
universitate în care își desfășoară 
în prezent cursurile facultățile de 
medicină, comerț și artă. După eli
berarea Etiopiei au început să fie

puse bazele unui sistem modern de 
școlarizare ; procentul general al 
analfabetismului la întreaga popu
lație continuă însă să fie de peste 
95 la sută.

In capitala Etiopiei viața cultu
rală este destul de săracă. Nu există 
formații de teatru cu activitate per
manentă. Un spectacol de circ este 
un eveniment rar. La cele 3—4 cine
matografe rulează zilnic aproximativ 
20 de filme (la fiecare din 2 în 2 ore, 
un alt film) ; spectatorii'sînt însă pu
țini, mai ales europeni. Afară, etio
pienii se uită ore în șir la fotogra
fiile expuse, căci intrarea e doi do
lari...

Poporul etiopian e cald, primitor ; 
față de noi, romînii, pe care i-a cu
noscut cu prilejul meciurilor de fot
bal ale echipei de tineret, a mani
festat o deosebi’ă simpatie...

Etiopienii au cunoscut într-o pe
rioadă istorică scurtă două războaie 
grele, impuse de colonialiștii cotro
pitori — și ei prețuiesc mult pacea. 
Mulți etiopieni, de diferite categorii, 
cu care am avut posibilitatea de a 
sta de vorbă și-au manifestat mai 
presus de orice dorința de pace și 
prietenie între popoare. Deși există 
și cercuri legate de „influențele" oc
cidentale, deși în Eritreea, pe stră
zile Asmarei, poți întîlni tabele cu 
inscripția „Fotografiatul interzis 1", 
— în apropiere există baze militare 
americane — există și mulți etio
pieni care înțeleg că pacea, destin
derea și legăturile economice largi, 
respingerea încercărilor de a li se 
atrage țara în „războiul rece" și în 
diferitele combinații militare urzite 
de puterile imperialiste sînt condiții 
esențiale pentru progresul Etiopiei 
și ameliorarea situației poporului 
etiopian. Aceasta se și răsfrînge de 
altfel în politica de neutralitate pe 
care, în general, o promovează gu
vernul etiopian.

...Vizita în Etiopia s-a terminat — 
o vizită interesantă și instructivă. 
„Escala" următoare — în Sudan.

CRISTEA MANTU
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asupra interzicerii experiențelor nucleare
Colaborarea instituțiilor

centrale geologice 
din țările socialiste

de luptă

NEW YORK 26 (Agerpres). Re
luarea tratativelor între Uniunea 
Sovietică, Statele Unite și Anglia 
în legătură cu realizarea unui acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară a fost în- 
tîmpinată cu aprobare de poporul 
american, care consideră 
de la Washington ca un 
tător de speranțe.

„Comitetul național 
pentru o politică nucleară sănătoa
să“, care se bucură de sprijinul 
larg al tuturor forțelor iubitoare de 
pace din S.U.A., a adresat președin
telui Kennedy o scrisoare, în care se 
arată: Faptul că Uniunea Sovietică 
este gata să permită efectuarea 
controlului la fața locului purifică 
atmosfera internațională și contri
buie la rezolvarea celorlalte proble
me internaționale.

„Sîntem mulțumiți că gheața s-a 
spart“, a declarat D. 
din conducătoarele 
„Femei, luptați pentru

tratativele 
semn dă-

Pozner, una 
organizației 

pace“.

Următoarea întîlnîre 
tripartită va avea loc 

marți
WASHINGTON 26 (Agerpres). W. 

Foster, directorul Agenției america
ne pentru dezarmare și control a- 
supra armamentelor, a oferit un 
prînz în cinstea lui N. T. Fedoren
ko, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., și a lui S. K. 
Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. în 
Comitetul celor 18 state pentru de
zarmare, care participă la tratati
vele cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Cu acest prilej s-a ajuns la în
țelegerea ca următoarea întîlnire a 
participanților la tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară să aibă loc la New 
.York la 29 ianuarie.

Amînarea experiențelor 
nucleare subterane 

ale S. U. À.
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Președintele Kennedy a cerut Co
misiei pentru energie atomică a 
S.U.A. să amîne efectuarea expe
riențelor nucleare subterane la po
ligonul experimental din statul 
Nevada pe perioada în care se des
fășoară actualele tratative de la 
Washington cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară.

Președintele a declarat însă că 
Statele Unite trebuie să fie gata să 
reia în orice moment programul lor 
de experiențe nucleare.

iritată la LondraReacție
„Față de acum 8 luni, scrie ziarul „l'Unitä”, o familie Italiană compusă din 

patru persoane, aparținînd păturii mijlocii, cheltuiește pentru hrana zilnică, mal 
precis pentru masa de prînz șl cea de seară, 520 lire în plus”. Să Însoțim o gospo
dină care-și face cumpărăturile — scrie ziarul :

„Am făcut o socoteală precisă — a declarat gospodina Sara Cadario. Pot spune 
că de 8 luni toate produsele alimentare s-au scumpit. Eliminlnd carnea și peștele, 
acum șase, șapte luni reușeam să tîrguiesc cele necesare pentru două mese pe 
zl cu 1 500 lire. Acum nu-mi ajung nici 2 000”.

Televiziunea și reclama
Spicuim următoarele 

dintr-o mare anchetă des
chisă de revista parizia
nă „l’Express“ asupra te
leviziunii în lumea 
treagă :

In Statele Unite,

în-

In Statele Unite, în 
domeniul televiziunii, „to
tul începe, totul sfîrșeș- 
te prin publicitate. Un 
carusel de emisiuni în 
care găsești toate soiurile 
de nutrețuri, cîteodafă 
chiar bune. Dar randa
mentul publicitar este le
ge supremă I

Urmărești cursa olimpi
că de 200 metri; nu du
rează decît ' 20 de se
cunde, dar se găsește 
timp pentru a ți se pla
sa o pastă de dinți; a- 
siștî la reprezentarea 
„Colierului reginei“, dar 
silueta Măriei Antoanetta 
se estompează — în be
neficiul unei fete care-fi 
prezintă picioarele și bra
țele...“

Cunoscutul actor fran
cez Jean-Pierre Aumonf 
— scrie revista — a po
vestit că juca rolul lui 
Raskolnikov înir-o adap
tare pentru televiziune a 
romanului „Crimă și pe
deapsă“. In momentul

cîn’d se pregătea' s-o u- 
cidă pe bătrînă, a fost 
tras brutal de mînecă: 
trebuia să cedeze 
unui domn surizător 
în fafa camerei de 
viziune, trebuia să 
tească: „Scumpii
spectatori, vă întrebați

locul 
care, 
tele- 
ros- 
mei

Răsfoind 
presa străină

desigur de ce Raskolnikov 
e atît de nervoși Expli
cația e simplă: el n-a 
cunoscut chewing-gum-ul 
Machotin care calmează 
nervii“. De patru ori in 
20 de minute, artistul a 
trebuit să dispară în fafa 
virtuților calmante 
chewing-gum-ului...

„Acest delir al recla
mei — scrie ,,('Express“ 
— creează, dealtminferi, 
reflexe de autoapărare; 
tot mai mul)i telespecta
tor țin în mină un în
trerupător electronic care 
funcționează fără fir, ceea 
ce le permite să între
rupă vizionarea la Înce
putul reclamei.

a/e

Salutînd începerea tratativelor, 
B. Rastin, conducătorul „Ligii ad
versarilor războiului“, îndeamnă gu
vernul S.U.A. „să facă tot ce este 
posibil pentru a se realiza un a- 
cord cu privire la interzicerea expe
riențelor“.

încheierea unui asemenea acord, 
subliniază într-un articol redacțio
nal ziarul „Worker”, este necesară 
deoarece încetarea pentru totdeauna 
a experiențelor cu arma nucleară va 
contribui la slăbirea încordării inter
naționale și la reducerea primejdiei 
unui război nuclear. „Succesul tra
tativelor cu privire la interzicerea 
experiențelor, scrie ziarul, ar putea 
duce la tratative fructuoase cu pri
vire la dezarmarea 
lă, la o adevărată 
în întreaga lume".

★

BUENOS AIRES
Presa argentineană continuă să co
menteze pe larg mesajele lui N. S. 
Hrușciov din 19 decembrie 1962 și 7 
ianuarie 1963 adresate președintelui 
S.U.A., John Kennedy.

Ziarul „Clarin“, într-un articol re
dacțional, relevă că propunerea Iui 
N, S. Hrușciov „reprezintă un pas 
spre stabilirea încrederii reciproce și 
începutul unei noi ere constructive".

generală și tota- 
garanție a păcii

26 (Agerpres). —

Cuvîntarea lui P. Togliatti 
în Camera

ROMA 26 (Agerpres). — TASS. 
Expunînd în Camera Deputaților 
cauzele care au determinat grupul 
parlamentar al Partidului Comunist 
Italian să prezinte moțiunea de 
neîncredere în guvern, Palmiro To
gliatti, secretar general al P.C. Ita
lian, a declarat că în interesele po
porului italian guvernul Fanfani 
trebuie să treacă la promovarea 
unei politici de neaderare la blocuri. 
Acest lucru „este nu numai posi
bil, dar și necesar", a subliniat To
gliatti.

Amintind despre recenta înțelege
re dintre președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei și președintele 
S.U.A., privind înlocuirea instalații
lor terestre de rachete americane de 
pe teritoriul italian prin baze pen
tru submarine americane înzestrate 
cu rachete „Polaris”, Togliatti a 
arătat că „în acest caz Italia s-ar 
transforma într-o putere atomică o- 
fensivă. Q gravă primejdie ar plana 
asupra tuturor porturilor noastre, a- 
supra litoralului nostru, asupra insu
lelor noastre, care ar deveni ținte 
pentru o contralovitură“.

Italia, a subliniat el, nu are ne
voie de nici un fel de arme nuclea
re și de nici un fel de baze. „Țara 
noastră are nevoie de locuințe, școli,

Ceea ce-i mai grav nu 
sînt Insă anunfurile publi
citare, cît faptul că a- 
genfiile de reclame sînt 
stăpînele programelor... 
O regulă de aur : renta
bilitatea“.

Și pentru a nu fi acu
zat de exagerare, autorul 
anchetei dă cuvîntul unei 
persoane competente : 
Newton Minov, preșe
dintele Comisiei fede
rale de comunicații, or
ganism de control ai că
rui membri sînt numiți de 
guvernul S.U.A. Pre- 
luîndu-și funcțiile în mai 
1961, acesta a compa
rat producțiile rețelelor 
de televiziune americane 
cu un „vast depozit de 
insalubrități", cu un „val 
de violentă". Minov și-a 
invitat auditorii să vizione
ze un întreg program zil
nic la televiziune: „Veți 
găsi — a spus el — o 
succesiune de scene de 
violență, de concursuri, 
de comedii neverosimi
le despre familii, singe 
și trăsnete, sadism, a- 
sasinate, cowboys, detec- 
tivi-gangsteri, iarăși vio
lente, insulte. Și mai ales, 
multă plictiseală...".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Plata „Scinteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

MOSCOVA. Intre 15 și 19 ianuarie 
1963 la Moscova a avut loc o con
sfătuire a conducătorilor instituții
lor centrale geologice ale R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Mongole, R.P. Polone, R.P. Ro- 
mîne, R.P. Ungare și U.R.S.S., țări 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (C.A.E.R.).

La consfătuire au fost discutate 
rezultatele colaborării instituțiilor 
centrale geologice din aceste țări în 
cursul anului trecut și a fost elabo
rat planul de muncă pe anul 1963.

Consfătuirea s-a desfășurat în spi
ritul prieteniei 
ciproce.

și înțelegerii re-

BELGRAD.— 
secretai- al C.C.
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, a ple
cat la 26 ianuarie spre patrie, după 
o vizită de două zile în capitala 
Iugoslaviei. La gară, înaltul oaspete 
bulgar a fost condus de președintele 
R.P.F, Iugoslavia, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din 
goslavia, Iosip Broz Tito, și de 
conducători de partid și stat 
Iugoslavia.

Todor Jivkov, prim
ai Partidului Comu-

Iu- 
alți 
din

ROMA. Sub auspiciile Asociației 
liene pentru relafiile culturale cu Romînia

ita-

Deputaților
spitale, șosele; fondurile de stat tre
buie să fie alocate pentru îmbună
tățirea vieții italienilor care doresc 
pacea”.

In legătură cu aceasta, Palmiro 
Togliatti a relevat că așa-numita 
„axă Paris-Bonn”, constituită recent 
prin acordul oficial franco-vest-ger- 
man „cu privire la colaborare”, stîr- 
nește o îngrijorare serioasă în rîn- 
dul poporului italian și creează un 
pericol tot mai mare la adresa pă
cii în întreaga lume.

★

In Camera Deputaților din Italia 
a avut loc la 26 ianuarie votul în 
legătură cu moțiunea de neîncre
dere în guvern prezentată de gru
pul parlamentar al Partidului Co
munist Italian. Pentru moțiunea de 
neîncredere au votat 173 de deputați, 
iar împotrivă — 292.

0 declarație a Biroului Politic al P. B Francei
PARIS 26 (Agerpres). — La 25 

ianuarie, Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat publicității 
o declarație în care condamnă tra
tatul de colaborare franco-vest-ger- 
man. încheiat recent. Declarația 
cheamă pe francezi să-și ridice 
glasul împotriva traducerii în viață 
a acestui tratat care reprezintă o 
„nouă piedică în calea rezolvării pro
blemei Berlinului occidental și a 
problemei germane, în ansamblu”. 
Pronunțîndu-se pentru conciliere cu 
poporul german, se spune în decla
rație, comuniștii francezi consideră 
că această conciliere nu trebuie să

Evenimentele petrecute în ultimele 
două săptămîni pe continent — im
pasul tratativelor de la Bruxelles și 
vizita la Paris a cancelarului Ade
nauer — avînd directă legătură cu 
Anglia, se află în centrul vieții poli
tice din Londra și formează obiec
tul a numeroase comentarii din pre
sa engleză.

In dezbaterile parlamentare care 
au avut loc săptămîna aceasta, iri
tarea produsă de atitudinea france
ză față de Anglia și-a găsit expre
sia atît în cuvîntările unor deputați 
ai opoziției laburiste cît și ai parti
dului conservator. George Brown, 
liderul interimar al opoziției labu
riste, referindu-se la cererea Pari
sului de rupere a negocierilor în 
problema aderării Angliei la Piața 
comună, a întrebat guvernul : „Nu 
sînteți de părere că începem să fim 
puși într-o situație nedemnă ?“

O asemenea întrebare este consi
derată îndreptățită, pe motiv că la 
Paris nu se face un secret în ce pri
vește ascuțișul antienglez al poziției 
guvernului francez cît și în privința 
țelurilor ostile Londrei pe care le 
conține „axa Paris-Bonn", consim
țită prin tratatul semnat zilele tre
cute. Iată, de pildă, ce scrie în a- 
ceastă privință ziarul francez „Com
bat" : „Președintele Republicii, de 
Gaulle, nu vrea să audă de Anglia, 
deoarece este insulară și pretinde 
că este „un cal troian ameri
can". El o respinge din motive 
politice, astfel incit nimeni nu mai 
poate crede în paravanul dificultă
ților agricole (Invocate de reprezen
tanții francezi la Bruxelles — n.r.), 
Iar cea 
emană 
date în 
mă. Se
unor argumente inconsistenta cum ar 
fl : Anglia nu a cerut să adere la 
C.E.E. (Comunitatea Economică Eu
ropeană — titulatura oiicială a Pieței 
comune — n.r.), ci să studieze con
dițiile In care ar putea lua în con
siderație o asemenea acțiune. „Sub- 

mat evidentă rea credință 
din explicațiile care pot fi 
legătură cu această proble- 
practică refugiul în spatele

la cercul cultural din orașul Messina a fost 
inaugurată o expozifie înfățișînd realiză
rile economice ale regimului de demo
crație populară din Romînia. Tot aici au 
fost prezentate filme documentare romi- 
nești. Un numeros public 
vernisajul expoziției, cit 
tarea filmelor.

a participat la 
și la prezen-

Sărbătorirea Zilei Republicii
in India

DELHI. La 26 ianuarie poporul 
indian a sărbătorit Ziua republicii. 
Cu acest prilej pe magistrala din 
centrul orașului Delhi au avut loc 
o paradă militară și o demonstra
ție cetățenească. In cinstea acestei 
sărbători s-au tras salve de tun.

COLOMBO. Ziarul „Maubima“ anunță 
că sindicatul funcționarilor de la socie
tatea petrolieră ceyloneză a adoptat o 
rezoluție in care condamnă amenințările 
guvernului S.U.A., care pretinde să se 
plătească despăgubiri complete pentru 
proprietățile societăților petroliere 
„Caltex" și „Esso", rechiziționate de 
guvernul ceylonez. Aceste amenințări ale 
imperialiștilor lovesc în independența 
Ceylonului — se arată în rezoluție.

EREVAN. Elena Dima Toroiman, 
solistă a Teatrului de operă și balei 
din București, a interpretat, pe sce
na teatrului de operă din Erevan, 
rolul principal din „Aida“ de Verdi. 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

ROMA. La ambasada Uniunii Sovie
tice din Roma a avut loc o recepție

Succesul docherilor

americani

NEW YORK 26 (Agerpres).— Peste 
60 000 de muncitori portuari din S.U.A. 
reiau lucrul la 26 ianuarie în toate por
turile coastei răsăritene de la statul 
Maine pînă în Texas, după o grevă 
de 34 de zile.

Greva a luat sfîrșit prinfr-o victorie 
importantă a greviștilor. Patronii au 
fost nevoiți să majoreze salariile mun
citorilor și să renunțe la planurile de 
concedieri.

Victoria greviștilor a stîrnit o reac
ție furibundă în presa burgheză. Zia
rul „Wall Street Journal“ — organul 
marii finanțe americane — cere ca gu
vernul să ia măsuri suplimentare pen
tru „a pune sindicatele la respect“. 
Guvernul declară ziarul, „are datoria 
să intervină și să pună capăt gre
velor“.

se bazeze pe pregătirile de război, 
ci pe promovarea „unei politici de 
pace .coexistență pașnică și de sta
bilire a relațiilor politice, economice 
și culturale normale atît cu R.F.G. 
cit și cu R.D.G.”.

Biroul politic al P.C. Francez în
deamnă pe toți francezii să se pro
nunțe hotărît împotriva politicii de 
colaborare cu militariștii germani și 
să se pronunțe pentru încheierea 
tratatului de pace cu cele două state 
germane, pentru lichidarea bazelor 
militare vest-germane din Franța, 
pentru prietenie cu poporul german 
și cu popoarele din întreaga lume.

tiliiățile" juridice nu pot ascunde ni
mănui veto-ul generalului, care a ți
nut să angajeze Germania federală, 
făcind să coincidă semnarea unui 
tratat cu o suspondare la Bruxelles“, 

în această lumină, nu este de mi
zare că ziarele engleze de diferite 
nuanțe politice critică cu înverșuna
re „tratatul de colaborare" franco- 
vest-german, în care cele mai multe 
văd un instrument de stabilire a do
minației în cadrul Europei occiden
tale, în dauna pozițiilor engleze. 
Astfel, ziarul „The Guardian“, expri- 
mîndu-și deschis neîncrederea în

Corespondență din Anglia
versiunea după care alianța dintie 
Franța și Germania occidentală ar 
avea ca obiectiv doar „reconcilierea 
dintre Paris și Bonn scrie : „Nu cum
va această alianță are ca scop să 
domino Europa occidentală ?"

în aceeași ordine de idei, influ
entul ziar „Times“ a scris că „rela
țiile pe care le stabilește noul tratai 
întro Paris și Bonn urmăresc să a- 
corde acestor două țări o poziție 
dominantă în comunitatea în care, 
teoretic, toți membrii ar trebui să fie 
egali... Iar lucrul acesta, subliniază 
ziarul, riscă să creeze noi situații 
încordare între Franța și R.F.G. 
de o parte, și partenerii lor, pe 
altă parte“.

Semnificativ este și faptul că 
cercurile politice, precum și în presă 
circulă tot mai mult cuvîntul „deza- 
mericanizare", în legătură cu conți
nutul înțelegerii dintre generalul de 
Gaulle și cancelarul Adenauer. Sen
sul. acestei noțiuni a fost arătat de 
corespondentul agenției France 
Presse, care relata că în Anglia 
domnește părerea că „înțelegerea 
franco-vest-germană ar fi îndrepta
tă în realitate nu numai împotriva 
ei, dar și împotriva Americii". Iar 
„Daily Telegraph“ subliniază că 

de 
pe 
de

în

în cursul căreia prof. Feodorov, mem
bru al Academiei de Științe a U.R.S.S., a 
conferit cunoscutului pictor italian Re
nato Guttuso titlul de membru de o- 
noare al Academiei de Arte a Uniunii 
Sovietice.

SANAA. Republica Arabă Yemen, 
anunță agenția France Presse, a fost 
recunoscută de încă cinci state : Ni
geria, Volta Superioară, Ciad, Repu
blica Africa Centrală și Dahomey. 
Pînă în prezent Republica Arabă 
Yemen a fost recunoscută de 42 de 
state.

LONDRA. în zilele de 24 și 25 ia
nuarie au avut loc tratative la Lon
dra între secretarul general al 
N.A.T.O., Stikker, și membrii cabi
netului englez. După încheierea tra
tativelor, Stikker a declarat că „gu
vernul englez și-a reafirmat hotă- 
rîrea de a transpune în viață acor
dul stabilit la Nassau“. La 25 ianua
rie, Stikker a plecat cu avionul la 
Paris,

DELHI. La 25 ianuarie prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, a sosit la Delhi într-o 
vizită oficială de zece zile.

Țăranii din Vietnamul de sud ma
nifestează împotriva dictaturii die- 
miste. Pe pancarte scrie : „Afară cu 
imperialiștii 1" ; „Ngo Dinh Diem va 
plăti pentru crimele săvîrșite împo
triva poporului 1".

Bugetul militar al Franței
PARIS 26 (Agerpres). — Aduna

rea Națională Franceză a adoptat 
cu 280 voturi pentru și 160 contra 
bugetul militar al țării pe 1963.

Potrivit datelor oficiale, bugetul 
militar al Franței pe anul 1963, va 
atinge un nivel record, ridieîndu-se 
la suma de 18 426 milioane de 
franci. în comparație cu anul trecut, 
bugetul militar al Franței a crescut 
cu 7,2 la sută. Ținînd seama și de 
cheltuielile pentru nevoile militare 
camuflate în articole „civile“, se 
poate spune că de fapt creditele mi
litare absorb 30 la sută din bugetul 
țării,

„îndepărtînd Anglia de Europa, ge
neralul de Gaulle urmărește de fapt 
să îndepărteze America".

Acum se pune cu insistență între
barea:, care sînt perspectivele dis
cuțiilor care vor fi reluate luni la 
Bruxelles, într-o nouă încercare de 
a se căuta o ieșire din impas ?

Guvernul Macmillan a anunțat, 
prin declarația făcută de Edward 
Heath, ministru adjunct al afacerilor 
externe și reprezentant la tratativele 
de la Bruxelles, că este hotărît să 
depună toate eforturile pentru a ob
ține continuarea tratativelor cu pri
vire la admiterea Angliei în Piața co
mună. Optimismul de suprafață, ma
nifestat oficial, se bazează mai ales 
pe faptul că cei șase parteneri din 
Piața comună continuă să fie scin
dați în această problemă iar Bonn
ul, care apare în rol de „arbitru", 
continuă să afirme că este favorabil 
intrării Angliei în acest bloc eco
nomic, și după întoarcerea lui Ade
nauer de la Paris. Se anunță chiar 
că „o puternică delegație vest-ger- 
mană va prezenta la Bruxelles o 
propunere de compromis".

Și ceilalți parteneri vest-europeni 
sînt, în măsură diferită, favorabili 
continuării negocierilor. Ministrul de 
externe al Belgiei, Spaak, a declarat 
vineri, într-un interviu acordat ziaru
lui „De standard" că, după părerea 
lui, „punctul de vedere al lui de 
Gaulle este de nesusținut... Nu voi 
ezita — a spus el — să aplic față 
de Franța politica scaunului gol ; 
comunitatea poate discuta și fără 
Franța“. La fel s-a pronunțat și Con
siliul consultativ al parlamentarilor 
din Belgia, Olanda și Luxemburg, 
întrunit vineri la Bruxelles, care a a- 
doptat o moțiune sprijinind necondi
ționat intrarea Angliei în Piața co
mună și cerînd continuarea tratati
velor.

„Recalcitranța" celorlalți parteneri 
europeni față de poziția Franței este 
nemijlocit legată după cum se re
cunoaște în toate cercurile politice, 
de feluritele presiuni ale S.U.A. Este

Pentru prima oară în practica științifică mondială

mm lumii... /Æ LABORATOR
MOSCOVA 26 (A- 

gerpres). — Corespon
dență de la Al. Stark : 
Cu cîtva timp în ur
mă la adunarea gene
rală a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., 
acad. Alexandr Vino
gradov a comunicat că 
la Institutul de geo- 
chimie și chimie ana
litică „Vernedski" din 
Moscova s-au făcut cî- 
teva experiențe care 
au reușit să repete, în
tr-un ciclu de citeva 
zeci de ore, felul în 
care, cu miliarde de 
ani în urmă, a apă
rut planeta noastră : 
scoarța terestră, atmo
sfera și hidrosfera.

Iată cîteva amănun
te despre această inte
resantă experiență e- 
fectuată pentru prima 
oară în practica știin
țifică mondială.

Știința a stabilit că 
pământul se afla ini
țial într-o stare rece și 
nu constituia un bloc 
de foc, care s-a răcit 
treptat, așa cum se 
afirma pînă în al pa
trulea. deceniu al se
colului nostru. Savan- 
ții sovietici au luat o 
bucată din meteoritul 
căzut recent lîngă ora
șul Saratov. Acest

meteorit cuprinde în
tregul sistem periodic 
al lui Mendeleev, de 
la hidrogen și pînă la 
uraniu.
Transformat în pulbe

re și apoi presat, me
teoritul a fost intro- 
idus într-un tub în
conjurat de o spirală 
foarte puternică. O 
simplă apăsare pe bu
ton : o frecvență a cu
rentului de 800 000 de 
Hz, temperatura de 
1 600 de grade și a în
ceput... crearea lumii.

Privind cele ce se pe
trec în tubul din labo
rator îți poți da sea
ma de felul în care a 
avut loc procesul de 
formare a mineralelor, 
a, metalelor, apei etc.

La început meteori
tul a fost rece, apoi 
începe să se topească 
și apar vaporii care se 
transformă în apă. 
Conținutul de apă a 
fost foarte mic în me
teoriți (la 200 de gra
me — un gram de 
apă). Dar totul ridicat 
la scara întregii pla
nete începe să fie ex
plicabil. Spirala supra
încălzită se mișcă în
cet, cuprinzînd urmă
toarea zonă a meteori-

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). — 

La 25 ianuarie, la cartierul general 
al O.N.U. din Elisabethville au în
ceput tratativele dintre marioneta 
colonialiștilor, Chombe, și reprezen
tanți ai O.N.U. Agenția Reuter a- 
nunță că în timpul întrevederii din 
25 ianuarie a avut loc „o discuție 
generală în legătură cu situația din 
Katanga“.

După cum rezultă din știri, la tra
tative s-a ajuns la- o înțelegere ca 
subunitățile armatei naționale con
goleze și trupele O.N.U. să patruleze 
în comun la Elisabethville sub co
manda O.N.U.

Bucurîndu-se de sprijinul puterilor 
occidentale, care au ajutat marioneta 
katangheză să mențină în întregime 
jandarmeria cu un efectiv de 10 000 
de oameni, Chombe continuă să aibă 
o comportare insolentă. La 25 ianua-

—B—nan»»'!!, iu-rar.u rnnugma

bine știut că Washingtonul nu și-a 
disimulat deloc atitudinea nefavora- 
bilă față de poziția Franței, încer- 
cînd eă exercite presiuni'' pentru 
a o determina să se situeze pe 
o poziție mai conciliantă. După 
cum subliniază corespondenții de 
presă, declarațiile președintelui Ken
nedy, făcute la recenta sa confe
rință de presă, se încadrează în a- 
cest context. Au urmat apoi de
clarațiile făcute de o altă perso
nalitate însemnată din S.U.A., sena
torul democrat William Fulbright, 
președintele Comisiei pentru afaceri
le externe a senatului. Cu prilejul 
discursului de politică externă, rostit 
joi în senatul american, Fulbright, ■ 
după ce l-a atacat pe de Gaulle 
pentru faptul că a rupt categoric 
tratativele privind intrarea Marii 
Britanii în Piața comună europeană 
și că a respins propunerile în vede
rea unui „efort unit de apărare a 
Occidentului", a subliniat că ar fi o 
„tragedie incalculabilă dacă s-ar 
pierde prilejul și speranța de unifi
care a Occidentului... Un observator 
american — a spus el — nu poate 
decît să fie surprins de lipsa de în
credere și disprețul qeneralului de 
Gaulle față de Marea Britanie și Sta
tele Unite".

Aici, la Londra, nu sînt mulți aceia 
care-și fac iluzii în ce privește po
sibilitatea de aplanare a divergen
țelor. Aceasta, mai ales, după ce 
președintele de Gaulle a declarat, 
cu prilejul unei recepții, că își men
ține cu fermitate opoziția în ce pri
vește intrarea Marii Britanii în Piața 
comună. In cercurile de presă lon
doneze se fac pronosticuri pesimiste. 
Unele ziare, ca „The Guardian", 
merg pînă acolo îneît scriu că „se 
poate întrevedea posibilitatea ca ex
cluderea Angliei să provoace în cele 
din urmă destrămarea alianței oc
cidentale".

Impresia cea mai răepîndită este 
că se merge p@ o nouă fază de as
cuțire a divergențelor în cadrul par
tenerilor din alianța atlantică, deși 
nu sînt excluse anumite soluții de 
compromis de ultim moment. Tocmai 
în acest sens se exercită acum pu
ternice presiuni anglo-amerlcane.

JOHN GRITTEN

elementelor.

tului : în 120 de ore 
s-a realizat acțiunea 
miliardelor de ani. Re
zultatul este însă co
mun : în interiorul 
pulberei presate de 
meteorit • are loc per- 
mutația
Spre una din extremi
tăți („Centrul Pămân
tului“) se îndreaptă 
olivina, care se găseș
te la 70 de km adîn- 
cime în pămînt, spre 
cealaltă extremitate 
(„Suprafața Pământu
lui") se îndreaptă alu
miniul, natriul, ura
niul — intr-un cuvînt 
toate elementele pe 
care omul a învățat să 
le obțină.

In afară de acestea, 
aparatajul a înregis
trat și cantitățile exac
te de oxigen, azot, ar
gon obținute în urma 
procesului de topire 
intensivă. După termi
narea șarjei, meteori
tul a fost tăiat în sec
țiuni foarte subțiri și 
microscopul a atestat 
că așezarea elemente
lor, aceleași ca și pe 
pămînt, este asemă
nătoare șl cunoscu
tă de oamenii de știin
ță în urma studierii 
subsolului.

rie, el a adresat lui C. Adoula, pri
mul ministru al Congo-ului, o scri
soare în care îi cere să precizeze 
„funcțiile" lui J. Ueo trimis de gu
vernul central la Elisabethville în 
calitate de ministru-rezident.

J. Ileo, ministru-rezident al gu
vernului central al Congo-ului, a 
trecut la îndeplinirea -„funcțiilor“ 
sale. La 25 ianuarie el „a garantat 
în mod solemn“ că vor fi amnistiați 
criminalii politici katanghezi.

★
(Agerpres). — Intr-un 
prin radio, primul 

Congoului, Cyrille

LONDRA 26 
apel adresat 
ministru al 
Adoula, a cerut jandarmeriei ka- 
tangheze să depună armele pînă la 
5 februarie.

JOHANNESBURG. Un polițist sud- 
african lovește cu bastonul de cau
ciuc pe unul dintre demonstranții 
împotriva segregației rasiale.

„Marte-1“ transmite
MOSCOVA 26 (Agerpres).— în timpul 

zborului stafiei automate interplanetare 
„Marfe-1" în direcția planetei Marte, 
stafia s-a îndepărtat de Pămînt cu 43 mi
lioane kilometri. In deplasarea sa în țu- 
rul Soarelui, stafia a străbătut o distanfă 

> kilometri.
regularitate 
cum indică 
pe Pămînt, 
bordul sta-

de aproximativ 230 milioane
Cu slajia se întreține cu 

legătura prin radio. După 
datele telemefrice primite 
temperatura și presiunea pe 
fier se menfin la limitele fixate : tempe
ratura intre plus 15-20 grade Celsius, 
presiunea — 850 milimetri la coloana de 
mercur.

După cum reiese din datele primite de 
pe bordul stafiei, intensitatea razelor 
cosmice în spafiul interplanetar, măsurată 
în timpul zborului stafiei „Marte-1", a 
crescut cu cîteva zeci de procente în 
comparație cu măsurătorile efectuate in 
1959 de către rachetele cosmice sovie
tice. S-a constatat de asemenea crește
rea infensităfii radiației cosmice în pro
cesul zborului stafiei, ceea ce, după 
toate probabililăfile, poate fi explicat 
prin îndepărtarea stației „Marte-1" de 
Soare.


