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Măsuri eficiente pentru ridicarea 
calității produselor

Deși ne aflăm în plină 
iarnă, colectiviștii din Co- 
tofenii din Fată, regiunea 
Oltenia, se pregătesc de pe 
acum pentru campania de 
primăvară. în planul de 
produefie pe acest an, dis
cutat și aprobat nu demult 
în adunarea generală, ei 
au prevăzut să obțină re
zultate și mai bune decît în anul tre
cut, au stabilit lucrările care trebuie 
executate de pe acum pentru realiza
rea obiectivelor stabilite.

Mergînd în gospodăria colectivă în- 
tr-una din aceste zile i-am găsit 
pe colectiviști muncind de zor 
Ia transportul gunoiului de grajd pe 
cîmp, la deirișarea unor mărăcinișuri. 
la răsadnițe, în grajduri sau ateliere.

Am prins în obiectivul aparatului 
fotografic cîteva aspecte din munca 
colectiviștilor în aceste zile.

Zile de iarnă
în gospodăria colectiva

De la un an la altul, colectivul 
nostru și-a îmbogățit experiența în 
<ât ne'niul îmbunătățirii calității pro- 
kxselor. Anul trecut au fost depășite 
procentele planificate atît la firele 
dp\calitatea A, cît și la țesăturile de 
calitatea „extra”. Realizările obți
nute în acest domeniu sînt un?re- 
zul'tat direct al dezvoltării tehnice 
a întreprinderii, al participării acti
ve a maselor de muncitori, tehni
cieni și ingineri la. elaborarea și în
făptuirea celor mai bune măsuri 
pentru ridicarea calității firelor și 
țesăturilor.

în ultimii ani fabrica noastră și-a 
mărit simțitor capacitatea de pro
ducție. La filatură s-au înlocuit o 
serie de utilaje vechi cu altele noi, 
moderne, s-au montat 10 ringuri 
noi, iar cele existente au fost mo
dernizate prin montarea de trenuri 
de laminaj de mare întindere. în 
cadrul fabricii a intrat în funcțiune 
un centru modern de finisaj textil, 
care cuprinde secții de albitorie, 
mercerizare, vopsitorie, imprimerie 
și apretură. Anul acesta va in
tra în funcțiune o nouă sală cu 

, războaie automate la care se vor 
produce noi sortimente de țesături 
de calitate superioară.

Dispunem deci de capacitatea teh
nică necesară pentru a realiza 
sarcinile sporite de plan, de a ridica 
în continuare calitatea firelor și țe
săturilor pe care le producem, 
în acest an, colectivul întreprin
derii noastre are sarcina să producă 
cu aproape 10 la sută mai multe fire 
și cu aproape 8 la sută mai multe 
țesături de bumbac pe seama folo- 
sirii mai bune a utilajelor existente, 
fără a se lua în calcul sporul de pro-, 
ducție pe care urmează' să-1 reali
zăm pe baza noilor capacități de 
producție ce vor intra în funcțiune. 
Odată cu creșterile de producție, 
ne-am propus să sporim simțitor și 
indicatorii de calitate, atît la fire cît 
și la țesături. în mod deosebit ne 
obligă la aceasta aprecierea pozitivă 
făcută de unii din beneficiarii pro
duselor noastre ; va trebui să luăm 
toate măsurile pentru ridicarea cali
tății finisajului țesăturilor la nive
lul celor mai exigente cerințe ale 
cumpărătorilor.

Din propria experiență colectivul 
nostru s-a convins că procentele pla
nificate cu privire la calitate nu tre
buie considerate drept o limită. Toc
mai de aceea, prin angajamentele 
luate în acest an — în lumina Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste — noi ne-am propus să . 
realizăm cu 2 la sută mai multe țe
sături de calitatea „extra” și cu 1 
la sută mai multe fire de calitatea 
A față de indicii planificați. Avem 
posibilități în acest domeniu, ținînd 
seama de nivelul de înzestrare teh
nică în continuă creștere al între
prinderii ; ne bizuim pe inițiativa 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, care cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe 1963 au făcut nu
meroase propuneri valoroase pentru 
ridicarea în continuare a calității 
produselor.

Sintern în permanență preocupați 
de perfecționarea continuă a tehno
logiei de fabricație, aceasta fiind 
una din căile principale de îmbu
nătățire a calității produselor. în 
acest scop s-au constituit colective 
de ingineri și specialiști care au 
sarcr • e a revizui și îmbunătăți 
proc tehnologic în toate secțiile 
fabr i pentru fiecare produs. în 
cursul ^cestui an se vor aplica teh
nologii doi la albirea țesăturilor, 
vopsirea cu noi categorii de colo- 
ranți, procedee moderne de apretură 
a țesăturilor — neșifonabilizare, fi
xare, satinare și altele. In această 
privință solicităm un sprijin mai 

Țesătorîa „Tudor Vladlmirescu" din Capitală. Aspect general al uneia din sălile unde se produc țesă
turi de relon pentru bluze, cămăși, fulgarine etc. (Foto : Gh. Vințilă)

substanțial și din partea Institutului 
de cercetări textile.

Calitatea produselor depinde, pre
cum se știe, și de calitatea materiei 
prime. în acest scop am luat 
la secția filatură o serie de 
măsuri privind recepționarea ma
teriei prime, astfel ca în pro
ducție să nu intre decît materii 
prime și materiale corespunzătoare 
calitativ. De asemenea,. am stabilit 
să se experimenteze fiecare amestec 

:nou de bumbac, dîndu-se astfel po
sibilitatea reglării corespunzătoare a 
întregului utilaj. Tot în filatură s-a 
trecut la sectorizarea procesului teh
nologic pe sortimente, putîndu-se 
urmări în felul acesta calitatea semi
fabricatelor pe fiecare fază de fabri
cație. Am prevăzut ca după termi
narea tuturor lucrărilor de moderni
zare în preparațiă filaturii, să tre
cem la producerea unor sortimente 
de fire mai fine, pe care nu le-am 
fabricat pînă acum, sortimente ce
rute de beneficiari și necesare țesă- 
toriei noastre.

împreună cu comitetul sindicatu
lui ne vom ocupa mai sistematic în 
acest an de răspîndirea experiențe] 
fruntașilor în producție din filatură 
— Nicolae Dancău, Vasilica Pascu, 
Sofia Petrescu și alții, care au obți
nut cele mai bune rezultate în pro
ducerea de fire de calitate superioa
ră, în reducerea procentului de cop- 
surî defecte și a deșeurilor. Trebuie 
spus că deși în filatură a scăzut pro
centul de țevi cu defecte de formă 
și deșeurile de fire, totuși în acest 
domeniu mai sînt încă rezerve. Noi 
am făcut o socoteală : dacă le-am 
reduce cu încă 0,5 la sută, s-ar pu
tea produce în plus 1 400 kg fire de 
calitatea A, din care s-ar țese 11 000 
metri țesături.

Măsuri concrete pentru îmbunătă
țirea calității au fost stabilite și la 
țesătorie. Pentru a folosi mai bine 
posibilitățile tehnice pe care ni le 
oferă secția modernă de finisaj, am 
început să producem în acest an noi 
sortimente de țesături satinate de 
calitate superioară. Noile produse 
schimbă structural sortimentul țesă- 
toriei și ele au fost și vor fi în con
tinuare însoțite de revizuirea caie
telor tehnologice pentru stabilirea 
parametrilor optimi de lucru, pre
cum și de o serie de măsuri în pre- 
parație privind menținerea cu stric
tețe a temperaturii constante în baia 
de apret și obținerea unor alungiri 
normale ale firelor. Tot la țesătorie 
am luat măsuri în scopul reglării și 
întreținerii în bune condiții a utila
jului, manipulării îngrijite a țesătu
rilor crude.

Dacă o țesătură este sau nu pe 
placul cumpărătorilor, dacă ea se 
vinde sau vegetează în rafturile ma
gazinelor, aceasta depinde în mare 
măsură de finisaj, de aspectul ei ge
neral. Rezultatele obținute anul tre
cut de colectivul secției finisaj au 
dovedit că posibilitățile de îmbună
tățire a calității țesăturilor finite sînt 
în mod practic nelimitate și secția 
este un domeniu prielnic de punere 
în valoare a inițiativei muncitorilor 
și tehnicienilor. Nu este întîmplător 
deloc faptul că tocmai din secția fi
nisaj au venit cele mai multe pro
puneri, unele din ele deosebit de va
loroase, referitoare la îmbunătățirea 
calității. O parte dintre aceste propu
neri, incluse în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice, au și prins viață 
iar altele urmează să fie aplicate în 
cursul anului. Astfel la propunerea 
vopsitorului Ilie D. Nicolae s-a con
fecționat un agitator mecanic la sta-

NICOLAE UNGUREANU 
directorul întreprinderii textile 

„Dacia" — București 

(Continuare în pag. TI-aJ

Ä7// perfecționarea tehnologiei
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In secția sape-foraj 

de la Uzinele constructoare de utilaj petrolier „1 Mai"- 
Ploiești s-a introdus o nouă tehnologie de încărcare cu 
material dur a conurilor pentru sapele cu role. Acest 
procedeu s-a aplicat la propunerea inginerului Aurel 
Bivolar și a tehnologului Ion Mugureanu, Laureat al 
Premiului de Stat. Prin încărcarea conurilor cu mate
rial dur după o rază de curbură apropiată de iorma 
finită a acestor piese se reduce timpul de încărcare 
cu aproape 50 la sută, iar consumul de material dur 
— cu 7 500 kg pe an. Aplicarea noii tehnologii de lu
cru va aduce anul acesta colectivului secției sape-fo
raj economii în valoare de aproape 2 500 000 lei.

Tot în această secție se aplică de curînd un dispo
zitiv semiautomat pentru danturarea conurilor de sape 
care sporește productivitatea muncii cu peste 20 la 
sută.

Concert
La clubul Intre-. 

prinderii de hîrtie 
„Steaua Roșie”-Ba- 
cău a fost prezentat 
pentru muncitorii 
fruntași în producție 
un concert de mu
zică populară ro- 
mînească intitulat 
„Trandafir de la 
Moldova”. Orchestra 
„Plaiurile Bistriței" 
a Filarmonicii de 
Stat din Bacău, care 
a susținut spectaco
lul, a avut ca soliști 
pe Angela Moldovan, 
artistă emerită, Va
sile Cănănău și 
Georgeta Anghel.:

Consfătuire în probîema creșterii oilor
Gospodăriile agricole 

colective din raionul 
Salonta, regiunea Cri- 
șana, și-au propus să 
sporească anul acesta 
numărul ovinelor de a- 
proape 2 ori fată de 
1961. Prin valorificarea 
linei și a unui însemnat 
număr de miei ele vor 
realiza venituri bănești

de peste 4 milioane lei. 
In vederea generaliză
rii metodelor bune fo
losite de unitățile frun
tașe în creșterea oilor, 
consiliul agricol raio
nal a organizat recent 
la gospodăria colectivă 
din Holod o consfătuire 
la care au participat 
brigadieri, președinți 
și ingineri zootehniști

Procedeu care reduce perioada 
de iarovizare a cartofilor

Specialiști de la Institutul de cer
cetări hortiviticole și Institutul de 
balneologie și fizioterapie au reali
zat un aparat care se folosește la 
tratarea tuberculelor de cartofi de 
sămînță pentru stimulaiea încolțirii 
lor, denumit Magnetodiaflux, Trata-

Pregâtiri pentru concurs
IAȘI (coresp. „Scînteii“).— In 

toate raioanele din regiunea Iași se 
fac pregătiri în vederea organizării 
celui de-al VII-lea concurs artistic 
pe țară al formațiilor de amatori, 
muzicale, coregrafice și al brigăzi
lor artistice de agitație de la orașe 
și sate.

Consiliul local sindical Iași a fă
cut de curînd un instructaj al acti
viștilor culturali sindicali și instruc
torilor formațiilor artistice asupra 
pregătirii și desfășurării concursu
lui. în regiune a început înscrierea 
echipelor artistice pentru concurs. 
Numai în orașul și raionul Iași s-au 
înscris pînă în prezent aproape 100 
echipe de cor, dansuri și brigăzi ar
tistice de agitație și formații instru
mentale ale comitetelor sindicale.

Curs de ridicare 
a calificării profesionale

Sute de navigatori din cadrul În
treprinderii administrației fluviale a 
Dunării de Jos-Sulina participă în 
aceste zile de iarnă la un nou curs 
de ridicarea cunoștințelor profesio
nale. Se predau lecții despre navi
gația fluvială, motoare și mașini na
vale, tehnica securității la bordul 
vaselor, manevre și instalații la 
bord, precum și o serie de lecții de 
cultură generală. Un grup de mari
nari și fochiști din cadrul acestei în
treprinderi au fost trimiși la școla
rizare pe timp de trei luni la Galați 
și Giurgiu.

(Agerpres) 

din gospodăriile colec
tive din raion.

La consfătuire, care 
a constituit un rodnic 
schimb de experiență, 
s-au stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă 
la aplicarea pe scară 
mai largă a metode
lor înaintate folosite de 
unitățile fruntașe în 
dezvoltarea sectorului 
ovin.

rea tuberculelor se face zilnic timp 
de 7 minute cu unde electromagne
tice, produse de acest aparat. In 
felul acesta, perioada de iarovizare 
a cartofilor se reduce de la 35—40 
zile, cît durează în mod obișnuit, la 
10—12 zile. După acest interval colții 
au 0,5—1,2 cm lungime, sînt viguroși 
și de culoarea specifică soiului.

Producțiile obținute anul trecut la 
unitățile care au folosit — experi
mental — tubercule i/adiate cu unde 
electromagnetice au fost mari, car
tofii avînd o valoare alimentară ri
dicată, datorită conținutului sporit 
de amidon, substanțe proteice, vita
mina C și săruri minerale. La G.A.S. 
Popești-Sere, de lîngă București, de 
exemplu, s-au obținut la diferite 
soiuri de cartofi timpurii cîte 17,6— 
18,1 tone la ha, cu 40 la sută mai 
mult decît se realiza în medie în 
mod obișnuit.

Anul acesta, metoda iradierii tu
berculelor de cartofi cu unde elec
tromagnetice se va extinde.

(Agerpres)

Vacanta studenților
SINAIA (coresp. „Scînteii“). — In 

stațiunile balneo-climaterice Sinaia, 
Bușteni și Poiana Țapului își vor 
petrece o parte din vacanța de iarnă 
peste 500 de studenți din București, 
Iași, Galați și Cluj.

Pentru studenții veniți la odihnă 
se vor organiza concerte de muzică 
populară și ușoară, întîlniri cu tine
rii scriitori și artiști, un sim
pozion intitulat „Realizări ale știin
ței și tehnicii romînești“ în cadrul' 
căruia vor vorbi academicieni și pro
fesori universitari. Teatrul Tin ere tu-* 
lui din București va susține un spec
tacol cu piesa „Logodnicul de profe-/ 
sie se însoară“.

Programul sportiv va cuprinde 
excursii, concursuri de schi, săniuțe,, 
șah, tenis de masă și altele.

Oameni curajoși
Pe Dunăre, sloiurile curgeau ne

încetat, formînd un zăpor la punctul 
Cotul Pisicii. Blocate de gheață, a- 
pele fluviului au început să creas
că. Curînd s-au revărsat peste mal. 
In această parte a bălții se aflau 
1 500 oi și batali din turmele gospo
dăriei de stat Gropeni. A fiind de 
această situație, tovarășul Vasile Do- 
bre, directorul gospodăriei, întovără
șit de Dumitru Ștefan, șef de secție, 
au pornit degrabă spre locul unde se 
afla turma, pentru a o evacua. Ei se 
alăturară celor 6 ciobani și minară 
oile de-a lungul brațului Vîlciu, că
tre terenuri mai înalte, la adăpost de 
furia valurilor.

La un moment dat insă, 100 oi au 
rămas pe sloiurile plutitoare. Cu 
ajutorul unei bărci pescărești, aflate 
în apropiere, cei 8 îndrăzneți au por
nit pe urma sloiurilor și, manevrînd 
cu îndemînare căngile și lopețile, au 
salvat una cîte una, oile.

Cu acest prilej, Vasile Dobre, di
rectorul gospodăriei de stat Gropeni, 
Dumitru Ștefan, șef de secție, cio
banii Spiță Petcu, Gheorghe Stanciu, 
Dinescu Nuțiu, Ion Solomon, Pricop 
Stan și Nicolae Popovici, paznicul 
Constantin Baniopol precum și mun
citorii Ene Nicolae, Aurel Dobrotă 
și Ion Zainea și-au făcut datoria cu 
abnegație, cu devotament.

M. PANDURU 
coresp. voluntar

(fotografia

Grîul a fost semănat în bune condi
ții. El a răsărit uniform, a intrat vigu
ros în iarnă. Acum este acoperit de 
un strat gros de zăpadă. Ing. agronom 
Stancu Mustățea, împreună cu pre
ședintele gospodăriei colective, Flo
rian Șerban, fac controlul semănăturii.

I

♦.

Din scrisorile sosite la redacție

Constructori și chimiști

de 
De 

s-au 
alte 
în-

acțiune 
colectiviștii 
brigada a 

(fotografia

»
'/j

Adunarea generală a colectiviștilor în care s-a discutat 
și aprobat planul de producție pe 1963 a analizat pe larg 
posibilitățile de creștere a suprafeței arabile prin punerea 
în valoare a unor terenuri neproductive. In această pri
vință colectiviștii au făcut numeroase propuneri care au 
șl început să fie înfăptuite.

Pe malul Jiului, pînă acum cîteva zile, o suprafață de 
13 ha era ocupată de diferite tufișuri. Colectiviștii Con
stantin Clvinete, Florian Cincu, Ion Falcă, Constantin Nica, 
Constantin Bălu șl alții defrișează tufișurile, pentru ca'In 
primăvară acest teren să fie arat și semănat, 
de sus).

Gospodăria fiind aproape de orașul Craiova, colectiviștii 
dezvoltă legumicultura ca o ramură principală de produc
ție. Planul prevede ca grădina de legume să crească la 
120 ha, cu 32 ha mai mult decît în anul trecut. In timp ce 
unii colectiviști fac pregătirile pentru semănatul în răsad
nițele vechi, meșterii Marin Safta, Gheorghe Isticl și Ion 
T. Gheorghe confecționează tocuri și rame pentru noi ră
sadnițe. (fotografia din. dreapta).

rAcum șapte ani, un grup de tineri, 
porniți de pe meleagurile moldo
vene, coboram pe peronul gării Ta- 
șaul. Tîrziu am ajuns în dreptul 
unor stîlpi de care era agățată o pla
carda: „Șantierul tineretului nr. 5 
Năvodari“.

Dimineața am pornit la lucru. 
Mulți nu cunoșteau încă nici o mese
rie. In scurt timp au devenit zidari, 
betoniști, dulgheri. Lui Dumitru 
Curcă i s-a încredințat conducerea 
unei echipe de turnat betoane. Se 
vorbea mult pe șantier despre hărni
cia acestei echipe. Membrii echipei 
aveau grijă ca betonul să fie de bună 
calitate, își depășeau zilnic sarcinile 
de plan. Dar nici brigada lui Nicolae 
Constantin nu se lăsa mai prejos. De 
multe ori a cîștigat steagul de frun
tașă. Numele lui Constantin Trifan, 
Ștefan Gheorghe, Ion Iosif și ale al
tor tineri au devenit și ele repede cu
noscute pe întreg șantierul.

Clădirile Uzinei de superfosfați 
și acid sulfuric Năvodari se înăl
țau văzînd cu ochii. Pentru mulți 
dintre noi șantierul a fost cea 

dintîi- școală a muncii și a vieții. 
Aici ne-am îmbogățit cunoștințele 
profesionale, am legat prietenii, am 
învățat, să nu- dăm înapoi în fața 
greutăților.

Cind lucrările s-au terminat, mulți 
dintre tinerii constructori, n-au mai 
plecat. Au început să se califice în- 
tr-un nou domeniu — chimia — care, 
după cîte s-ar părea, n-are nici o 
legătură cu mistria. Constructorii de 
acum șapte ani au devenit astăzi, 
chimiști. Dumitru Curcă este șef 
cuptorar la linia a Il-a de acid sul
furic. El e fruntaș în producție, iar 

.în timpul liber învață. Este elev în 
clasa a X-a. Nicolae Constantin este 
și el șef cuptorar. Ion Iosif este 
lăcătuș, iar Constantin Trifan — o- 
perator chimist. Constructorii de ieri, 
astăzi cuptorari sau operatori chi
miști, se străduiesc să producă în
grășăminte mai bune și mai multe.

PETRU BARNEA 
operator chimist 

Uzina de superfosfați 
și acid sulfuric-Năvodarl

In toamnă, o- 
dată cu arătura 
adîncă, colecti
viștii au îngropat 
sub brazdă gu
noiul de grajd pe 
o suprafață 
140 hectare, 
atunci însă 

.mai strîns 
cantități de 
grășăminte. In a- 
ceste zile de Iar
nă, colectiviștii 
Ie transportă pe 
cîmp. Fruntași în 
această 
sînt 
din 
III-a. 
de sus).

In gospodărie 
se acordă o mare 
atenție aplicării 
metodelor înain
tate la creșterea 
tineretului bovin. 
Vițeii sînt alăptați 
cu ajutorul bibe- 
roanelor de către 
îngrijitoarele Lu
cia Turcitu șl 
Rada Crețu. (fo- 

—tografia din stîn-

CRAIOVA (Red. ziarului „înainte“). -j. 
Zilele trecute a avut loc sesiunea Sfa
tului popular regional Oltenia, în care 
s-a analizat felul cum s-a realizat pla
nul de stat loca! pe anul trecut și bu
getul pentru anul 1963.

Pe baza planului de investiții în a- 
nul trecu/ s-au realizat 2 377 apartamen
te, o fabrică de pîine la Strehaia, o u- 
zină electrică la Calafat. 64 săli de 
clasă, 3 policlinici, lucrări de îndiguire 
și desecări pentru a se reda agricultu
rii încă 18 350 hectare.

Hotărîrea adoptată de către deputății 
participant la sesiune prevede între 
altele pentru anul acesta creșterea pro
ducției industriei locale cu 11,3 la 
sută fafă de 1962; creșterea suprafeței 
arabile prin redarea în circuitul agricol 
a unei suprafețe de 13 209 hectare etc.

De asemenea s-au mai prevăzut mă
suri eficiente în domeniul dezvoltării 
producție' de materiale de construcții, 
continuarea lucrărilor la conductele de 
aducțiune pentru alimentarea cu apă a 
orașului Craiova pe o lungime de 25 
tkm, realizarea unei suprafețe locui
bile de peste 53 000 metri pătrafi etc.
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Schimb lentâ

în ultimul timp, unele 
ziare locale și-au sporit 
preocuparea pentru pro
blemele învățămîntului de 
partid, publică mai des 
articole referitoare la 
conținutul șl orientarea 
propagandei de partid, 
la eiicacitatea acesteia. 
Merită re-levate în mod 
deosebit paginile spe
ciale consacrate învăță
mîntului de partid de 
ziarele „Crișana"-Oradea, 
„Flacăra roșie"-Arad și 
„Înainte"-Craiova.

Pagina specială publica
tă de ziarul „Crișana" și 
intitulată „Din experiența 
propagandiștilor" redă ex
trase din cuvîntul partici- 
panților la o consfătuire 
cu propagandiștii din Be- 
iuș și din orașul Petru 
Groza, organizată de re
dacție cu sprijinul Comite
tului raional de partid Be- 
iuș. Concluzii interesante 
se desprind din cele rela
tate de tov. Nicolae Ban, 
secretar al Comitetului de 
partid de la U.C.R.U.M.- 
orașul Petru Groza, și Eml- 
lian Vlas, secretar al or
ganizației do bază de la 
I.R.I.L. „7 Noiembrie" Beiuș, 
cu privire la rezultatele 
obținute în sporirea efica
cității învățămîntului de 
partid, precum și de pro
pagandiștii Aurel Filip și 
Liciniu Micu, care se refe
ră la consultațiile ținute și 
Ia metodele de întocmire 
a expunerilor.

Articole cu miez, note 
combative cuprinde pagina 
intitulată „învățămîntul de 
partid — la nivelul sarci
nilor actuale 1“, publicată 
de ziarul „Flacăra roșie". 
Merită relevată experiența 
acumulată în conducerea 
învățămîntului de partid 
de organizația de bază de 
la G.A.C. din Macea, raio
nul Macea. Fiecare mem
bru al biroului organiza
ției de bază răspunde 
de controlul și îndrumarea 
unei anumite forme de în- 
vătămînt, ia parte cu regu
laritate la expuneri și con
vorbiri, ajută pe propa
gandiști la pregătirea lec
țiilor ; aceeași grijă se a- 
rată și desfășurării propa
gandei prin conferințe. Un 
alt articol se referă la ac
tivitatea cursului seral a- 
nul II de la G.A.C. din co
muna Horia. Propagandis
tul loan Dragomir se pre-

gătește minuțios pentru 
fiecare lecție ; el nu se 
mulțumește cu întocmirea 
tematicii pe baza lecției 
din manual, ci- studiază cu 
atenție documentele de 
partid, se consultă cu mem
brii biroului organizației 
de bază, se documentează 
asupra exemplelor locale 
cele mai semnificative. Cu- 
noscînd viața comunei, 
explicînd într-un limbaj ac
cesibil. problemele tratate 
în lecție, el aduce în dis
cuție, după ce se clarifică

Tovarăși din zeci de în
treprinderi ale Capitalei —• 
secretari ai organizațiilor 
d© bază, responsabili ai 
punctelor de consultații — 
au vizitat zilele acestea 
punctul de consultații de 
la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu", unde au putut ve
dea multe lucruri intere
sante : grafice înfățișînd 
realizările și sarcinile uzi
nei în domeniul creșterii 
producției și productivită
ții muncii, panouri cu sche
me și formule necesare

ÎNSEMNĂRI PE TEME DE PARTID

problemele teoretice, mo
dul cum își îndeplinesc 
cursanții sarcinile do pro
ducție, cele de 
tudinea lor față 
comportarea 
taie și familie.

partid, atl- 
de muncă, 
în socie- 
Convorbiri- 

le sînt vii, interesante. în 
intervalul dintre lecții pro
pagandistul îi îndrumă pe 
cuisanți în studiu, le -dă 
consultații. Toate acestea 
explică de ce cursul seral 
a devenit o verigă impor
tantă a întregii activități 
educative desfășurate de 
organizația de bază.

Consfătuirea organizată 
de redacția ziarului „îna
inte" și de Comitetul raio
nal de partid Strehaia cu 
propagandiștii din raionul 
respectiv a dat posibilita
te ziarului să publice în 
cadrul paginii intitulate 
„învățămîntul de partid — 
strîns legat de viață" ma
teriale inieresanie. Stîrneș- 
te mirare însă faptul că în 
pagină sînt incluse artico
le care relevă numai pro
gresele realizate în dome
niul Snvățămîntului de par
tid, redacția evitînd orice 
referire critică la lipsurile 
existente în vreunul din 
cercurile de învățămînt. 
Desigur, răspîndirea expe
rienței înaintate este sar
cina principală a unor ase
menea pagini, dar, așa cum 
se vădește de altfel din pa
ginile publicate de ziarele 
„Flacăra roșie“ și „Crișa- 
na", atunci cînd această 
sarcină este realizată pa
ralel cu semnalarea unor 
deficiențe și cu înfățișarea 
căilor de înlăturare a lor, 
sporește eiicacitatea mate
rialelor publicate.

cercurilor de economie po
litică, dosare cu bibliogra
fiile diferitelor forme de 
învățămînt. Aici cursanții 
găsesc principalele lucrări 
ale clasicilor marxiem-le- 
ninismului, manuale, re
viste, ziare.

Programul punctului de 
consultații pe luna ianua
rie — aiișat în toate sec
țiile uzinei și popularizat 
de birourile organizațiilor 
de bază — prevede con
sultații colective pentru 
cercurile de economie po
litică, cursul seral, cercu
rile de Istoria P. M. R. și 
cercurile de studiere a 
bazelor marxism-leninis- 
mului. Temele 
fiilor au iost stabilite pe 
baza propunerilor făcute 
de propagandiști și ținînd 
seama de problemele care 
s-au dovedit mal greu ac
cesibile cursanților.

La panoul 
programul de 
al punctului 
indicate zilele 
cînd se țin consultații in
dividuale la diferite forme 
de învățămînt, precum și 
alte manifestări organizate 
în ajutorul cursanților : o 
expunere despre noutăți 
tehnice în construcția de 
automobile și autobuze, o 
consfătuire metodică pri
vind pregătirea expuneri
lor ce se țin în cercuri, un 
schimb de experiență între 
propagandiști referiior la 
metodele de ajutorare a 
cursanților învățămîntului 
politic U.T.M., vizitarea Mu-

zeului de istorie al orașu
lui București.

întreagă această activi
tate, îndrumată îndeaproa
pe de comitetul de partid 
al uzinei, este coordonată 
de colectivul punctului (ai 
cărui membri și-au împăr
țit între ei răspunderea 
pentru controlul consulta
țiilor, activitatea metodică, 
materialul bibliografic, or
ganizarea de conferințe, 
învățămîntul politic U.T.M., 
executarea graficelor și a 
altor materiale intuitive).

Desigur, forma de orga
nizare și metodele folosite 
de punctul de consultații 
de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu" nu pot fi trans
plantate și aplicate meca
nic în alte întreprinderi, 
fără a ține seama de con
dițiile specifice. Cu toate a- 
cestea— așa cum au iele- 
vat secretari ai unor comi
tete de partid, organizații 
de bază sau responsabili ai 
punctelor de consultații de 
la Uzinele „23 August“, 
„Grivița Roșie", Fabrica de 
confecții București, „Vul
can", „Electromagnetica", 
„Răscoala din 1907" în ca
drul consfătuirii organizate 
la 24 ianuarie chiar în in
cinta Uzinelor „Tudor Vla- 
dimirescu“ — fiecare din
tre ei au avut aci multe 
de învățat.

consulta- în cadrul consfătuirii, 
tov. A. Fotache, șeful sec
ției de propagandă și 
agitație a Comitetului oră
șenesc de partid București, 
a prezentat o informare a- 
supra activității punctelor 
de consultații din Capitală 
și asupra sarcinilor ce stau 
în fața acestora.

Organizarea periodică a 
unor asemenea schimburi 
de experiență este menită 
să contribuie la îmbunătă
țirea activității celor 73 
puncte de consultații din 
Capitală, îneît aportul lor 
la ridicarea nivelului învă
țămîntului de partid să fie 
tot mai mare. Aceasta pre
supune însă ca activitatea 
punctelor de consultații 
fie în mod permanent 
drumată și sprijinită 
organizațiile de partid, 
comitetele raionale.

20 000 DE CĂRȚI CITITE. Cele 4 
biblioteci din satele comunei Barcea, 
raionul Tecuci, numără aproape 2 000 
de cititori activi. Pe fișele lor sînt în
registrate în ultimele 13 luni aproa
pe 20 000 de volume citite. Printre 
cei mai activi cititori ai bibliotecii 
se numără Gheorghe Fieraru, Nicolae 
Ghiriță, Măndița Avram, care au de
venit purtători ai insignei „Prieten 
al cărții'', Ene Alexandru, Constantin 
Soare, Ionel Pulbere și alții.

PRODUSE NOI ALE INDUSTRIEI 
LOCALE. în multe unități ale in
dustriei locale din regiunea Mureș— 
Autonomă Maghiară a intrat în fa
bricație o serie de noi produse. La 
ILEFOR Tîrgu-Mureș, pe lîngă 
unele tipuri noi de biblioteci, a în
ceput și producția mobilei tip „Ghio
cei“-. în cele două ateliere de proto
tipuri ale industriei locale din Tîrgu- 
Mureș se lucrează la elaborarea a 
peste 30 de noi sortimente de dife
rite produse.

IN TURNEU. Artiști profesioniști și for- 
mafiile artistice de amatori ale sindica
telor au prezentat în ultimele două luni 
în comunele regiunii Galafi spectacole 
pe tema Întăririi economico-organizafo- 
rice a gospodăriilor colective.

Teatrele de stat din Galafi și Brăila s-au 
deplasat la sate cu piesele „Neamurile“ 
și ,,Un drac de fată", iar echipele artis
tice de amatori ale sindicatelor au pre
zentat în fafa colectiviștilor din mai 
multe sate ale regiunii peste 80 de spec
tacole.

TOATĂ TARA

Noul complex al cooperației meșteșugărești din Tg. Jiu, unul din cele 3 complexe de acest fol date 
în folosință în ultimul an de U.R.C.M. Oltenia.

MONTÂT! ÎN ECONOMIA FORESTIERĂ

cuprinzînd 
activitate 

mai sînt 
și orele

să 
în
de 
de

O. T.

PENTRU RIDICAREA CALIFI
CĂRII. La Baru-Mare, regiu
nea Hunedoara, s-a deschis recent 
un curs de calificare pentru munci
torii din exploatările forestiere, cu 
durata de trei luni. Aici își însușesc 
tehnica de mînuire a fierăstraielor 
mecanice „Drujba“ și a altor utilaje 
zeci de muncitori din mai multe ex
ploatări forestiere de pe cuprinsul 
regiunii.

CREȘTEREA IEPURILOR DE CASĂ. In 
ultimii ani tot mai multe gospodării 
colective și colectiviști cresc iepuri de 
casă. Pentru a se asigura iepurii-mat.că, 
unitățile cooperației de consum și-au lăr
git rețeaua de crescătorii pentru 
ducție 
carne, 
fel de 
Banat,
în toate regiunile țării, 
crescătorii de iepuri pentru reproducție, 
care vor contribui la aprovizionarea cu 
iepuri-matcă a gospodăriilor colective și 
a celorlalți crescători.

repro- 
din rasele bune producătoare de 
Anul trecut au fost organizate ast- 
crescătorii in regiunile București, 
Maramureș, Ploiești. în acest an, 

se organizează

Aer o fotograme tria
«5in amenajarea pădurilor

OR
Scrisoarea dvs a fost trimisă spre re

zolvare Sfatului popular al regiunii 
Bacău. în răspunsul primit se arată că 
cele relatate fiind juste, s-au luat mă-< 
suri pentru punerea în funcțiune a 
unui nou post de transformare în ora
șul Adjud. Se va 
unea 
trică

derne se realizează însemnate eco
nomii, prețul de cost al lucrărilor 
redueîndu-se cu circa 60 la sută, iar 
timpul de lucru cu aproximativ 40 
la sută.

Metodele .aerofotogrametrice sînt 
folosite în același timp și pentru o 
serie de lucrări privitoare la studiul 
și descrierea pădurilor. Ele ușurea
ză mult orientarea pe teren a proiec- 
tanților, ajutîndu-i în delimitarea 
arboretului și în identificarea rapidă 
a pilcurilor de specii forestiere rare, 
a golurilor și poienilor din păduri, 
a instalațiilor de exploatare și trans
port etc.

în ultimul timp se fac cercetări 
în legătură cu folosirea aerofotogra- 
metriei și pentru determinarea pre
cisă a volumului de masă lemnoasă 
din fiecare arboret. Realizări însem
nate pe această linie s-au obținut 
în special în Uniunea Sovietică, prin 
folosirea pe scară întinsă a fotogra- 
metriei spectrozonale (în culori). 
Specialiștii sovietici au elaborat me
tode de lucru cu ajutorul cărora, 
prin folosirea fotogramelor spectro
zonale, se pot iridentifica cu certitu
dine toate speciile forestiere și se 
pot determina cu o mare precizie 
înălțimile arborilor.

Aceste metode moderne vor per, 
mite ca într-un viitor apropiat lu
crările de amenajări forestiere să 
fie și mai mult simplificate, obți. 
nîndu-.se ridicarea calității și redu
cerea prețului de cost al lucrărilor 
respective.

în cadrul Institutului de studii și 
proiectări forestiere, care a 
tat cu aparatură și utilaje 
metrice moderne, se fac în 
cercetări pentru extinderea
togrametriei și în alte sectoare ale 
proiectărilor forestiere — la trasări 
de drumuri, la corectarea torenților 
etc.

Pădurile — pe lîngă faptul că asi
gură materialul lemnos necesar eco. 
nomiei naționale — îndeplinesc în 
același timp un însemnat rol de 
protecție. Ele contribuie într-o mare 
măsură la apărarea solului împotri
va eroziunilor, la protejarea lui îm
potriva factorilor climatici dăunători 
etc. în vederea menținerii, amelio
rării și valorificării acestor însușiri 
de producție și de protecție ale pă
durilor se execută un șir de lucrări 
speciale, cunoscute sub numele de 
amenajamente forestiere. Aceste a- 
menajamente se fac pe baza unei 
cunoașteri temeinice și multilaterale 
a tuturor pădurilor țării.

în cadrul lucrărilor de amenajare 
— ce se execută anual pe o supra
față de circa 650 000 ha — sînt an
trenați mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni forestieri. Ei parcurg în 
lung și în lat pădurile, studiază fie
care arboret, culegînd datele nece
sare pentru întocmirea planurilor și 
hărților, pentru determinarea rezer
velor de masă lemnoasă și pentru 
stabilirea măsurilor ce urmează a fi 
aplicate în vederea regenerării, 
exploatării și valorificării superioare 
a pădurilor.

în ultimul timp la întocmirea și 
desfășurarea planurilor de amena
jări forestiere se folosesc tot mal 
frecvent metodele aerofotograme.- 
trice. Aceste metode contribuie la 
reducerea substanțială a măsurăto
rilor terestre și la ridicarea preci
ziei lucrărilor ; ele permit determi
narea precisă a poziției, formei și 
elementelor dimensionale a sectoare
lor ce trebuie amenajate, prin foto
grafieri din avion. în prezent, pen. 
tru 75 la sută din suprafața fores
tieră amenajată anual, planurile șl 
hărțile respective sînt întocmite pe 
baza cercetărilor aerofotogrametrice, 
urmînd ca acest mod de lucru să 
fie extins pentru întregul fond fo
restier.

Prin folosirea acestor metode mo.

asigura astfel fensi- 
necesară pe întreaga retea elec-» 

din localitate.

N. Ene — Găești :
In urma sesizării dvs. Sfatul popular 
raionulu: Găești ne-a comunicat că 

'uat măsuri pentru îmbunătățirea 
evidenței contabile la G.A.C. Budiș-
feni. Odată cu îndrumările metodice, și 
măsurile organizatorice luate au fost 
aduse la zi și verificate toate lucrările 
de contabilitate.

al 
a

N. Dodan — Fetești :
Sfatul popular al regiunii București 

ne informează că s-au luat măsuri 
pentru terminarea în scurt timp a noiJ 
lor blocuri de locuințe din Fetești. In 
curînd vor fi date în folosință ultimele 
apartamente din totalul de

V. Popa — Brăila :
Așa cum ați 

miletul sindicatului de 
boși — ne informează 
al raionului Galați — 
secția Sendreni un club 
în același răspuns se arată, de aseme
nea, că acum salariafii secției Șendrenî 
primesc presa fără întîrzieri.

66.CURSURI DE SPECIALIZARE PEN
TRU COLECTIVIȘTI. Consiliul agri
col regional, împreună cu Stațiunea 
experimentală hortiviticolă din Iași 
a organizat, la Casa agronomului, 
cursuri de scurtă durată pentru a 
pregăti cadre de hortiviticultori din 
rîndul colectiviștilor. în prima serie 
învață 60 de legumicultori, timp 
15 zile, după care vor urma 
cursuri 200 de ăltoitori în viță 
vie și 30 de pepinieriști viticoli.

LA CĂMINUL CULTURAL. Colec
tivul căminului cultural din comuna 
Mihăeștii de Sus, regiunea Argeș, des
fășoară în aceste zile de Iarnă o bo
gată activitate. Biblioteca și-a mărit 
numărul de cititori la 900 ; aici se or
ganizează conierințe, recenzii de cărți, 
seri de basme. De patru ori pe săp- 
tămînă rulează filme. Căminul dispu
ne și de un televizor. Echipele artis
tice — cor, brigadă artistică, echipă 
de fluierași și formația de dansuri — 
prezintă spectacole, (de la Arlstotel 
Popa, colectivist).

de 
la 
de

> asigurăm răsaduri A cafflate superioară,
nsssssre pentru legumele timpurii

Brichete de sare 
pentru zootehnie

Colectivul salinei Cacica va livra 
anul acesta circa 130 de vagoane cu 
sare sub formă de brichete în ames
tec cu medicamente. Brichetele de 
sare cunoscute sub denumirea „Fe- 
nosar" — și care se produc de cîțiva 
ani în țara noastră — au dat rezul
tate bune în combaterea unor boli 
ale oilor, contribuind totodată la 
dezvoltarea mieilor, la sporirea pro
ducției de carne, lapte șt lină.

(Agerpres)

fost do. 
fotogra- 
prezent 
aerofo-

îng. FILIMON CARCEA 
din Direcția fond forestier 

a Ministerului 
Economiei Forestiere

dvs,, Co-
G.A.S. Bar-

propus 
la
Sfatul popular 
a înființat și la 
și o bibliotecă.

M. Virgll —- Răcari :
S-a constatat că, într-adevăr, tere

nurile bune de pășunat ale G.A.S. Jo-* 
ița n-au tost bine gospodărite. Trustul 
Gostat Bucureș’l a hofărît ca acestea 
să fie folosite numai oentrq pășunatul 
animalelor gospodăriei.

D. Teodor — Bala Mare !
Sfatul popular al regiunii Brașov nai 

face cunoscut că, în urma scrisorii dvs., 
a luat măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității culturale în stațiunea balneară 
Ocna Sibiului. Totodată, a fost îmbu
nătățită și deservirea cetățenilor de că
tre unitățile cooperației de consum exis
tente In localitate.

La întreprinderea de panificație „Steagul Roșu" din Capitală. Cocă, 
torui Iacob Vasile, unul din fruntașii întreprinderii.

(Foto : Agerpres)

i*'

produselor
(Urmare dîn pag. I-a)

,ția de preparat coloranți pentru uri 
agregat de vopsire, care împiedică 
depunerea colorantului la partea in-t 
ferioară a bazinului, evitîndu-se prin 
aceasta petele de coloranți și vopsi
rile cu nuanțe diferite în același lot 
de țesături.

Tot în secția finisaj, în scopul îm
bunătățirii tușeului la unele articole 
țesute de întreprinderea „Răscoala 
din 1907“. s-au adus modificări la 
calandrul cu filț, utilaj la care vor fi 
prelucrate în acest 
articole, 
acorda și 
cupoane, 
ce- am 
'departe 
cînd cu 
cupoane 
ce e pe 
vom putea să 
cifca 200 000 metri țesături de cali
tate corespunzătoare. Pentru aceasta 
am prevăzut amenajarea unei mașini 
de spălat în vederea prevenirii pete
lor de ulei și rugină, construirea 
unor dispozitive electrice care să 
semnalizeze eventualele corpuri me
talice care pot provoca ..ciupirea“ țe
săturilor etc.

Ne preocupăm în același timp și

an toate aceste 
deosebită vom 
procentului de 

și fîșii. Ceea 
pînă acum e 

de a ne mulțumi. Redu- 
un procent cantitatea de 
față de anul trecut,, ceea 
deplin posibil de realizat, 

producem în plus

O atenție 
reducerii 
capete 

obținut

de lărgirea 'gamei sortimentelor 'de 
țesături. Avem de produs în 
cursul acestui an cinci articole 
noi de bumbac sau în amestec cu 
fibre artificiale și 70 desene noi de 
imprimeuri în cel puțin 200 poziții 
coloristice. Activitatea creatorilor 
este îndreptată în mod deosebit .spre 
realizarea a noi desene de țesături 
pentru copii, de noi articole care să 
ducă la valorificarea superioară a 
materiei prime.

îmbunătățirea calității produselor 
este, inseparabil legată de creșterea 
continuă a calificării cadrelor. în fa
brică funcționează în prezent cursuri, 
de ridicare a calificării' muncitorilor 
și tehnicienilor, la care predau lecții 
cei mai buni ingineri. Vom organiza 
de asemenea cicluri de conferințe 
tehnice pentru muncitori, însoțite dé 
demonstrații practice în scopul în
sușirii cît mai temeinice a noilor 
procese tehnologice. De pe acum ne 
îngrijim de ridicarea calificării țesă
toarelor care vor deservi războaiele 
moderne ce vor intra în funcțiune.

Hotărîrea întregului colectiv al 
întreprinderii este de a realiza la un 
înalt nivel calitativ toate produsele 
contractate pentru acest an spre a 
face ca „marca" fabricii să fie cît 
mai mult prețuită și căutată de cum
părători.

Anul acesta gospodăriile colec
tive și de stat extind simțitor supra
fețele cultivate cu legume timpurii. 
Condițiile necesare în acest scop sînt 
asigurate : s-a îmbunătățit baza ma
terială, s-au produs cantități sufi
ciente de semințe din soiuri valo
roase ; colectiviștii au acumulat o 

’bună experiență în această direcție.
Pentru a asigura însă cantități 

sporite de legume timpurii este ne
cesar ca încă de pe acum să se ia 
măsuri să fie produse răsaduri de 
calitate superioară. Iarna grea din 
anul acesta, cu temperaturi foarte 
scăzute și zăpadă multă, impune a- 
plicarea cu și mai multă strictețe ă 
măsurilor agrotehnice recomandate 
de știință la producerea răsadurilor 
de legume. în momentul de față, în 
gospodăriile de stat și colective a 

amenajarea răsadnițelor.început
Pentru a se obține rezultate bune* 
terenul pentru răsadnițe să fie ales 
într-un loc adăpostit și cu drum de 
acces. în mod obligatoriu, terenul 
destinat răsadnițelor să aibă o 
expoziție sudică sau sud-vestică; 
cu o pantă ușoară pentru scurge
rea apelor. Răsadnițele vor fi 
grupate în trupuri de cite 300—500 
mp, cu drumuri de acces între ele, 
care să permită trécerea atelajelor. 
Pe marginea cvartalelor și a drumu
rilor se vor amenaja canale pentru 
scurgerea mustului din bălegar. Pen
tru a fi ferite de vînt,uri și curenți 
reci; terenul destinat răsadnițelor 
trebuie împrejmuit cu gard execu
tat din diferite materiale locale: 
stuf, trestie, tulpini de sorg și floa- 
rea-soarelui.

'Amenajarea răsadnițelor necesită 
mari cantități de bălegar, care poate fi 
economisit dacă este folosit în ames
tec cu diferite alte materiale. Pentru 
răsadnițele destinate semănăturilor 
care se fac la începutul lunii fe
bruarie, la o parte bălegar se poate 
adăuga o parte pleavă sau paie, sau 
la 3 părți bălegar — o parte rume
guș. Răsadnițele destinate renicatu- 
lui în perioada martie-aprilie pot 
fi făcute din următorul amestec : o 
parte bălegar și două părți paie sau 
două părți bălegar și o parte rume-

guș. Unde e lipsă de paie se pot fo
losi diferite deșeuri : fîn alterat, co
ceni tocați mărunt, frunze, rumeguș, 
puzderie de în. La încălzirea 
răsadnițelor se pot întrebuința paiele 
în amestec cu îngrășăminte mine
rale, înlocuind în parte bălegarul. 
La 1 000 kg de paie tocate, așezate

SFATUL SPECIALISTULUI

în straturi de 20—25 cm, se adaugă 
5 kg azotat de amoniu și 1,5 kg su- 
perfosfat, care în prealabil se dizol
vă în 30—35 1 apă caldă. Paiele 
așează în platforme cu lățimea 
2 m și grosimea 25 cm. Peste ele 
toarnă soluția de îngrășăminte 
se așează alte straturi de
care se udă cu soluția amintită pînă 
cînd platforma atinge înălțimea de 
1 m. După aceea amestecul se lasă

se 
de 
se
Și

paie

să se încingă cîteva zile pînă ajun
ge la temperatura de plus 50—60°C. 
în caz de frig sau zăpadă platfor
ma trebuie acoperită cu rogojini, 
paie uscate sau chiar bălegar. A- 
mestecul astfel obținut se folosește 
numai pentru răsadnițele destinate 
repicatului și pentru terenurile în
călzite.

în prezent, în gospodării se con
tinuă strîngerea, depozitarea și pre
gătirea bălegarului proaspăt nece
sar răsadnițelor. Platformele de bă
legar să fie făcute în imediata ve
cinătate a răsadnițelor. Bălegarul 
adus și pus în platformă se vîntură 
bine cu furca și se așterne cît 
uniform. Dacă e prea uscat Se 
cu apă fierbinte.

Deoarece solul a înghețat și
depus multă zăpadă, la așezarea 
bălegarului să se lucreze cu multă 
atenție pentru a nu-1 răci : se va în
depărta toată zăpada de pe locul a- 
les pentru răsadnițe și se va pune un

mai 
udă

s-a
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La G. A. S. Joița, regiunea București, se lucrează la amenajarea 
răsadnițelor. (Foto : M. Cioc)

strat de paie uscate, rumeguș sau bă
legar uscat. Numai după aceasta se 
va trece la așezarea bălegarului, care 
apoi va fi bine călcat.

Deoarece temperaturile scăzute se 
vor mai menține o perioadă de timp, 
e bine ca gospodăriile să facă patul 
de bălegar mai gros — 70—80 cm.

Economii considerabile de bălegar, 
30—40 la sută, se pot face extinzînd 
tot mai mult răsadnițele îngropate 
și semiîngr.opate cu una sau 
pante. Aceste răsadnițe mai 
vantajul că folosesc mai bine 
timp mai îndelungat căldura 
jată de bălegar și se răcesc mai în
cet.

în prezent, timpul fiind înaintat, 
trebuie luate măsuri urgente pentru 
a se începe amenajarea răsadnițelor 
îngropate (pentru semănat și culturi 
forfate) și semiîngropate (pentru re- 
picat). Șanțurile în care se pune bă
legarul să aibă înălțimea de 1,5 m 
la partea superioară și 1,00 m la 
fund — în cazul răsadnițelor cu o 
pantă și respectiv, 2,9 m și 2,5 m 
în cazul răsadnițelor cu două pante. 
Răsadnițele pentru semănat și cul
turi forțate să aibă adîncimea de 60 
cm, iar cele pentru repicat de 40 cm.

Gospodăriile care n-au asigurat 
în suficientă măsură materialul lem
nos pot folosi cu succes, în locul 
tocurilor de lemn, în funcție de con
dițiile locale, cărămidă, tulpini de 
trestie,' floarea-soarelui și stuf. Me
rită să fie extinsă experiența 
G.A.C. Ciolpani, regiunea București, 
care de doi ani folosește la răsadnițe 
tocuri din tulpini de trestie. Castra
veții cultivați în aceste răsadnițe în 
perioada martie-iunie și care sînt 
foarte pretențioși la căldură au dat 
o producție de 6 kg la mp. Deosebit 
de avantajoase sînt răsadnițele făcu
te din prefabricate 
la care sticla de la 
tește cu peliculă de material plastic.

A sosit momentul 
tul culturii 
timpurie. Lucrarea trebuie 
tn aceste zile în regiunile 
și vestice ale tării. între 
februarie se face semănatul 
rilor de varză timpurie și conopidă 
în regiunile mai reci și nordice ale 
țării. Roșiile timpurii pentru cultu
rile protejate se seamănă între 
1—10 februarie în zonele sudice 
și în Banat și între 15—25 fe
bruarie în regiunile reci Cu 10 15
zile mai tîrziu se vor însămînta ar
deiul și vinetele timpurii. Datele 
de mai sus nu sînt absolute, ele tre
buie aplicate în funcție de starea 
timpului în fiecare raion și gospo-

două 
au a- 
și în 
dega-

de beton și cele 
rame se înlocu-

pentru semăna- 
de varză și conopidă 

făcută 
sudice
5—10 

cultu-

dărle. Repicatul culturilor începe în 
prima Jumătate a lunii februarie 
(varză și conopidă) și continuă la în
ceputul lunii martie (tomate, ardei și 
vinete).

Pentru obținerea de producții tim
purii în cantități cît mai mari și e- 
șalonate este necesar să se folosească 
Pe suprafețe mari ghivecele nutriti
ve. Această metodă asigură 
rea unui răsad cu rădăcini 
plantele nu suferă din ca-1 
plantării, ceea ce asigură .A 
bună. Ghivecele nutritive se > 
fecționa cu prese manuale tip 
și Dobreni.

In gospodăriile unde nu sînt 
ditii pentru confecționarea ghiviL 
lor nutritive să se folosească patul 
nutritiv. Amenajarea lui se face 
în felul următor : după așezarea 
bălegarului în răsadniță, 
de introducerea 'pămîntului pentru 
repicat se pune 
gros de 5—10 cm. Se adaugă apoi a- 
mestecul nutritiv compus din o par-i 
te pămînt de țelină, două părți mra- 
nită .cernută și nisip. La fiecare mp 
de răsadniță se mai adaugă 25 g su- 
perfosfat, 10 g azotat de amoniu, și 
10 g sare potasică dizolvate în 10 
tri apă călduță. După 15—20; de 
zile de la repicatul răsadurilor se 
execută prima tăiere cu un ciXțit 
de-a lungul și în curmezișul răsad
niței, obținîndu-se astfel niște cuh 
buri. . A doua tăiere se repetă cu 
2—3 zile înainte de plantare.

O condiție esențială pentru obți-< 
nerea unui răsad sănătos și viguros 
este ca el să fie produs în condiții 
de temperatură și umiditate mode
rată și călit încă din faza de să- 
mintă. Răsadul călit capătă ast
fel o. rezistentă deosebită la tempe
raturi scăzute și poate fi scos mult 
mai devreme în cîmp. O atenție deo
sebită trebuie dată călirii răsadului 
încă de la primele zile ale răsăririi, 
în acest scop. în răsadniță se men
ține un regim de temperatură cît 
mai riguros. Temperatura și umidita
tea prea ridicate, mai ales în zilele 
cu soare, duc la slăbirea și la alun- 
girea răsadului, la îmbătrînirea lui;

Organizarea temeinică a muncii 
în fiecare gospodărie și aplicarea cu 
strictețe a regulilor agrotehnice vor 
contribui la obținerea unor răsaduri 
de calitate superioară, condiție de 
mare însemnătate pentru sporirea 
producției de legume timpurii.producției de
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Pe urmele unui alt raid
Anul trecut I.C.M. Brașov a colectat și 

trimis spre oțelăriile Hunedoarei și Reșiței 
o cantitate mai mare cu 2 000 tone fier 
vechi decît prevedea planul. Întreprinderi 
metalurgice ca „Rulmentul", „Indepen
dența“, „Electroprecizia", „Hidromecanica" 
și altele din regiunea Brașov au livrat 

sporite de fier vechi dînd o aten- 
ebită acestei acțiuni atît de impor

colectat.
Roșu" s-au în- 
gospodăreștt în 
identificate noi

ca- 
țu 
ta.

In ilarul „Scîntela" nr. 5659 din 22 sep
tembrie 1962, cu ocazia unui raid, se arăta 
că, pe lingă rezultatele bune obținute în 
strîngerea flerului vechi, în întreprinde
rile din oraș existau și o serie de deficiențe 
tn această privință.

Zilele trecute am mers din nou pe la a- 
ceste întreprinderi. Intr-adevăr, între timp 
s-au luat o serie de măsuri care au dus la 
realizarea sarcinilor de predare a fierului 
vechi. La uzinele de tractoare din locali
tate casările se execută acum mai operativ, 
.iar serviciul aprovizionării se îngrijește cu 
răspundere sporită de întocmirea formelor 
pentru expedierea operativă către oțelării 
ft Cantităților de fier vechi

Și la uzinele „Steagul 
treprlns un șir de măsuri 
această privință. Au fost
surse de fier vechi, au fost precizate mai 
bine răspunderile secțiilor și serviciilor 
uzinei în această privință — fapt care dă 
posibilitate colectivului de aici să desfă
șoare în condiții mai bune această acțiune.

La fabrica de scule din Brașov am întîl- 
nit însă o serie de lipsuri — constatate și 
înainte — ceea ce dovedește că nici con
ducerea uzinei, nici organizația de bază nu 
dau încă atenția cuvenită acestei probleme. 
Nici acum fabrica nu și-a amenajat boxele 
necesare, colectarea fierului făcîndu-se la 
întîmplare. Șpanul, bucățile de fier sînt 
aruncate pe un fel de maidan. In incinta 
fabricii, sub un șopron, stau încă de astă- 
toamnă mașini și utilaje fără întrebuin
țare. Directorul fabricii, tovarășul I. Bunel, 
susține că acestea au fost date disponibile 
de mai mult timp, dar că Direcția generală 
tutelară nu avizează ce să se facă cu ele.

In răspunsul dat „Scinteli" la articolul 
menționat conducerea fabricii arată că oa
menii din secții au fost instruiți în privința 
țelului cum să sorteze deșeurile metalice.

Faptele arată totuși că oamenii nu știu 
nici acum ce să facă : șpanul este ameste
cat cu materiale neferoase, cu diferite de
șeuri de lemn, cu cîrpe etc.

O situație ciudată am găsit la Colorom- 
Codlea. Această întreprindere are de livrat 
anual o cantitate de 4 700 de tone șlarn de 
fier (un reziduu care cuprinde 70 la sută 
metal). Din planul pe acest an nu s-a ex
pediat pînă acum nici un kilogram, De ce ? 
Pentru că conducerea uzinei susține că 
I.C.M. Brașov trebuie să se ocupe în acest 
trimestru de încărcatul și transportul lui, 
pe motiv că întreprinderea nu are mijloace 
de transport și oameni. Pe de altă parte, 
I.C.M. susține că nu-i revine lui această 
sarcină. Adevărul este că din această dis
pută nu are nimeni de cîștigat. Pierd însă 
oțelăriile din Hunedoara și Reșița care aș
teaptă să le so
sească în cantități 
tot mal mari fie
rul vechi necesar. 
Este timpul să se 
intervină hotărît 
pentru a se lichida 
acest litigiu păgu
bitor.

La I. C. M. Bra- 
șov sînt destui a- 
chizltori care să 
se ocupe de co
lectarea fierului 
vechi. Totuși, din 
constatările noas
tre reiese că aici 
nu se cunosc în 
mod concret rezer
vele existente diq 
întreprinderi.

Acțiunea de co
lectare a fierului 
vechi trebuie să 
constituie și pen
tru Comitetul oră
șenesc de partid 
Brașov o ches
tiune importantă.

La depozitul 
I.C.M.-Brașov se 
pregătește un 
nou transport de 
fler vechi pentru 
oțelării.

potrivitIndustria noastră siderurgică va produce în acest an — 
prevederilor planului de stat — cu circa 11 la sută mai mult oțel decît 
în 1962. Pentru realizarea acestor sarcini sporite, oțelării muncesc 
cu însuflețire în întrecerea socialistă } el și-au luat angajamentul să 
folosească mai bine capacitatea de producție a agregatelor, să scur
teze timpul de elaborare a șarjelor, să dea oțel mal mult șl mai bun.

Eforturile lor în întrecerea pentru creșterea producției de metal, 
atît de necesar dezvoltării economiei naționale, trebuie însă sprijinite 
prlntr-o bună aprovizionare cu materie primă, îndeosebi cu Her vechi 
— pîinea cuptoarelor — cum obișnuiesc să spună oțelării. Iată de ce, 
colectarea și predarea fierului vechi — acțiune de mare însemnătate 
economică — trebuie să se desfășoare intens, să capete o mare extln-

tiere în acest an. Posibilități pentru aceasta există din plin In toai» 
regiunile țării.

Din veștile sosite la redacție reiese că depozitele oțelăriilor au șl 
primit în acest an cantități însemnate de fier vechi. Multe colective de 
întreprinderi dovedesc prin fapte că sînt hotărîte să-și îndeplinească 
ritmic sarcinile ce le revin în acest an în legătură cu colectarea și pre
darea fierului vechi.

Există posibilități ca acțiunea de strîngere a fierului vechi să fie in
tensificată în fiecare întreprindere, pe șantierele de construcții, în uni
tățile C.F.R., în S.M.T. și G.A.S. etc. In legătură cu aceasta, redacția 
ziarului nostru a organizat un raid-anchetă. Iată ce ne relatează cores
pondenții noștri regionali AI. Mureșan, R. Apostol, C. Căpraru, N. Pan- 
tille, N. Mocanu și II. Grosu.

Prin depozitele I. C. M.-ului
In depozitul I.C.M. din Cluj domnește fot 

timpul o vie activitate. De îndată ce 
camioanele și remorcile depozitului aduc 
materialul colectat acesta este balotat. O 
presă de balotate lucrează în permanen
ță, astfel că resturile de metal vechi co
lectat, capătă de îndată calitatea de... 
„bun pentru cuptor“.

Metalul colectat nu stă prea mult în 
depozit. El la drumul oțelăriilor — la Hu
nedoara, Oțelul Roșu și Reșița. Zilnic 
pleacă de aici 6—7 vagoane. Aceasta — 
In afara fierului vechi expediat de unele 
întreprinderi — Direcția regională C.F.R., 
Atelierele de reparat material rulant, Uzi
nele metalurgice „Unirea" și altele — care 
trimit direct oțelăriilor cantitățile de fier 
vechi colectate, fără a le mai trece prin 
depozit.

In primele 20 zile ale acestei luni de
pozitul I.C.M. din Cluj a livrat în grafic 
toate cantitățile de fler vechi planificate.

...La TuTda există un depozit central ase
mănător celui din Cluj. Curtea depozitului 
este aproaipe goală. Or ii chiar atît de ope
rativi tovarășii de aici în livrarea rapidă 
către oțelării a fierului vechi ? Da și nu. Ce 
a fost, s-a livrat. S-au livrat însă doar 55 
tone din cele 74 planificate pe prima deca
dă a lunii ianuarie. Restul n-au putut fi ex
pediate din cauza unor întreprinderi — ca 
Fabrica de ciment „Victoria socialistă", 
întreprinderea de prefabricate, întreprin
derea „Horia, Cloșca și Crișan" — caro

La exploatările miniere din preajma 
orașului Baia Mare sînt posibilități mari 
de colectare a fierului vechi. O dovadă în 
acest sens este faptul că minerii băimă- 
renl au 
nedoara 
și fontă

Șl în 
regiune 
strîngerea și trimiterea fierului vechi spre 
oțelării. Sînt însă și întreprinderi unde 
rezultatele în această privință nu sînt încă 
satisfăcătoare.

Să poposim, de pildă, la cîteva exploa
tări miniere. La Baia Sprie, mină care 
anul trecut a predat oțelăriilor importante 
cantități de fier vechi — stau acoperite 
de zăpadă cîteva electromotoare, vagoneți 
de mină și perforatoare, casate mai de 
mult, care cîntăresc mai bine de 10 tone. 
De ce nu sînt predate I.C.M.-ului ? După 
părerea unor tovarăși din conducerea ex
ploatării, cantitatea este prea mică. Se 
așteaptă colectarea a cel puțin 100 de tone. 
Dar ca să se strîngă o asemenea cantitate, 
e nevoie să treacă cel puțin 2—3 luni de 
zile. Or, este știut că oțelării au nevoie 
să fie aprovizionați cu fier vechi zilnic, 
și nu la 2—3 luni odată.

La exploatarea minieră din Herja sînt, 
de asemenea, mari posibilități de colectare 
a fierului vechi. De altfel, mecanicul-șef 
al exploatării, inginerul loan Lupu, ne-a 
spus că planul anual de colectare a fieru-s

nu șî-au respectat obligația de a livra 
ritmic cantitățile de fier vechi planificate.

Tovarășul Chirilă Deacenco, șeful depo
zitului, afirmă că la Turda sînt mari posi
bilități de a colecta fier vechi peste can
titățile planificate. Dar, in unele întreprin
deri — întreprinderile comunale, gospo
dăriile de stat și altele — nu se întocmesc 
la vreme formele de casare a unor utilaje 
șl mașini ieșite din uz.

Asemănătoare este șl activitatea depo
zitului din Aiud al I.C.M., care de aseme
nea nu-și realizează sarcinile de livrare 
ritmică a fierului vechi.

...în orașul Ocna Mureș există de aseme
nea un depozit al I.C.M. In afara unul 
schelet de autoturism și a unei grămezi 
de bidoane din tablă nu găsești nimic 
aici. De fapt asta este toată „averea" de
pozitului. Dacă nu ar fi nici acestea atunci 
depozitul nu ar semăna a... depozit. La 
acest centru nu s-a desfășurat nici un fel 
de activitate de mai bine de o lună deși 
în localitate sînt întreprinderi — salina. 
Uzinele de produse sodice, și altele — 
care au sarcini importante în strîngerea și 
predarea de fier vechi. Motivul : lipsește 
gestionarul. Cel ce a fost pînă acum o 
lună a fost schimbat, altul a venit, a stat 
cîteva zile și a plecat. De atunci nu-1 mai 
înlocuiește nimeni.

Cu ocazia raidului a aflat și tov. I. Ol- 
teanu, secretar al sfatului popular orășe
nesc, că depozitul I.C.M. din localitate nu 
are gestionar și nu își îndeplinește în mod 
corespunzător sarcinile care-i revin.

MASURI OPERATIVE
lui vechi poate fi realizat. Numai că, deo
camdată, exploatarea nu poate preda ni
mic I.C.M.-ului. Din ce cauză ? Iată expli
cația mai largă pe care am primit-o și Ia 
alte exploatări. încă din lunile octombrie 
și noiembrie, ale anului'trecut s-au întocmit 
formele de casare pentru o mașină de ex
tracție, aproape 40 vagoneți de mină și o 
serie de utilaje uzate de la instalațiile de 
preparare a minereului. Toate acestea au 
fost demult scoase din producție și stau în 
jurul minei acoperite de zăpadă. Ele însă 
nu pot fi predate I.C.M. pentru că trustul 
minier și direcția minelor din minister în- 
tîrzie aprobarea formalităților de casare. 
Dar oare nu aceste foruri au hotărît, pe 
baza constatărilor făcute, scoaterea acestor 
utilaje din funcțiune ca fiind uzate, neco
respunzătoare față de nivelul actual de 
dezvoltare al tehnicii ?

La exploatarea minieră de la Nistru 
există un funicular de tip vechi cu o lun
gime de 3,5 kilometri, care nu mai e fo
losit din 1958. La aceeași exploatare se 
află și alte numeroase utilaje vechi, uzate, 
nefolosite de ani de zile. Tovarășii din 
conducerea minei arată că aceste metale 
vechi vor fi în mod operativ predate la 
I.C.M. Deocamdată se mai așteaptă unele 
avizări din partea forurilor superioare 
precum că acestea nu mai pot fi folosite 
la alte unități miniere. Dacă vor fi folo
site gospodărește aceste resurse se pot 
preda cu ușurință cel puțin 200 tone fiex

Un adevărat „cimitir” de fler vechi — sub ză
padă — în Incinta Fabricii de spirt din Mărgi
neni, regiunea Bacău. Ce au oare de gînd gos
podarii întreprinderii 7

vechi — cantitate care acoperă aproape In 
întregime planul din acest an.

La toate exploatările miniere din Bala 
Mare sînt posibilități multiple de colectare 
a fierului vechi. In subteran, la minele din 
Baia Sprie, Herja, Nistru și Săsar, se află 
sute de tone de fier vechi, provenit din 
schimbarea șinelor la liniile de vagoneți 
și a țevilor de aeraj. „Nu le putem scoate 
la suprafață — ne spunea tov. Mihai Bo- 
niș, secretarul comitetului U.T.M. de la 
exploatarea minieră din Baia Sprie — pen
tru că nu le putem tăia. Conducerea minei 
nu ne pune la dispoziție un aparat de su

dură”. Este oare așa de greu șă se procura 
un asemenea aparat ? Poate fi acesta un 
impediment pentru niște oameni de răs-t 
pundere ?

Colectarea și predarea flerului vechi 
este o sarcină ce revine fiecărei întreprin
deri. E necesar ca organizațiile de partid 
și U.T.M., conducerea exploatărilor mi
niere și a trustului minier din Baia Mare 
să ia neîntîrziat măsuri pentru realizare« 
ritmică a planului de colectare a meta-« 
lelor vechi. In această direcție, un cuvînt 
are de spus șl Comitetul orășenesc d(3 
partid Baia Mare.

Contribuția tineretului
Anul trecut din regiunea 

Ploiești au plecat spre cen
trele siderurgice din (ară 
peste 133 000 tone fier, fon
tă și metale neferoase 
vechi. La colectarea acestor 
materiale o contribuție im
portantă a adus tineretul.1 
Sub conducerea organiza
țiilor U.T.M., tinerii din re
giune au colectat peste 
40 000 tone metale vechi.

— în întreprinderile din 
orașul nostru — ne spune 
Ștefan Marin, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Ploiești — s-a format obice
iul ca periodic să se orga
nizeze garnituri de trenuri 
încărcate cu fier vechi, cu 
destinația Hunedoara și Re
șița. Numai în ultimele trei 
luni au pornit din Ploiești.4 
trenuri cu fier vechi — dar 
al tineretului ploieștean pen
tru siderurgiști.

In uzinele și întreprinde
rile orașului Ploiești crește 
continuu contribuția tinere
tului la colectarea fierului 
vechi. La Atelierele de re
parat material rulant, de 
pildă, comitetul U.T.M. ini
țiază săptămînal acțiuni 
pentru strîngerea metalelor 
vechi. în fiecare secție se 
formează echipe de tineri 
care string de la locurile de

muncă șpanul și alte resturi 
metalice. Aceste materiale 
sînt apoi depozitate în 
locuri specia) amenajate, de 
unde sînt încărcate în va
goane sau în mașinile 
I.C.M.-ului. în ultimul an, 
tinerii din cadrul acestei în
treprinderi au strîns astfel 
circa 440 tone de fier vechi.

Tinerii din schelele Bol
dești și Urlați, au ame
najat în diferite locuri 
din schelă, puncte unde se 
depozitează materialele le- 
roase colectate din sectoa
rele de producție. Au fost 
cercetate conductele vechi 
care nu sînt folosite și s-a 
trecut la recuperarea lor.

Tinerii din schela Moreni 
au strîns în ultimele 3 luni 
peste 100 tone fier și fontă 
vechi. Posibilitățile de co
lectare a fierului vechi nu 
au fost totuși epuizate. La 
sondele în foraj din secțiile 
de producție se găsesc șl 
acum cabluri rupte, scule 
uzate, bucăți de (eavă nefo
losibile.

— Organizația de tineret 
— ne spune tovarășul Ni
colae Stoica, secretarul Co
mitetului U.T.M. de la sche
la Moreni — și-a propus ca 
în nou! an aceste materiale 
să fie șl mai bine valorili-

cate. în ultimul timp, Îm
preună cu conducerea sche
lei, am cercetat la fa(a lo
cului resursele de fier vechi 
existente și am stabilit ca 
acestea să fie strînse de că
tre tinerii din fiecare secție 
în parte. Vor fi premiate or
ganizațiile de bază U.T.M, 
din secțiile care se eviden
țiază în această acțiune.

Și în alte locuri din re
giunea Ploiești tineretul are 
posibilități de a colecta în 
acest an cantități mult mai 
mari de fier vechi. La secția 
Urlafi a întreprinderii de 
transport țiței prin conducte 
Ploiești, se află într-un de
pozit peste 3 000 kg mate
riale care nu se folosesc 
de ani de zile. într-una din 
zilele trecute, tinerii care 
lucrează aici au propus ca 
aceste materiale să fie pre
date I.C.M.-ului.

— Poate că o să mal lié 
nevoie de ele vreodată — a 
răspuns conducerea între
prinderii.

Această atitudine de oa
meni „strîngători’’ nu își are 
rostul. Va trebui să se veri
fice materialele care se pot 
iolosi, iar celelalte să fie 
predate ca fier vechi.

La uzinele de superfosfat și acid sulfuric din Năvodari există 25 de tons 
de fier vechi care nu este predat I.C.M.-ului din cauza „disputei» ce există între 
conducerea uzinei și cea a Întreprinderii de Construcții-Moritaje — București de 
care aparține șantierul 5 Năvodari, care de mai bine de un an, nu au căzut ds 
acord în contul cărei unități să fie predat acest fier vechi.

I.C.M.: — 25 tone 
fier vechi 1? Le 
predai 7

UZINELE NĂVO
DARI: — Nu pot 1 
Nu mă Iasă el.

I.C.M. : — Aha, 
vrei să-1 predai 
d-ta?

ȘANTIERUL 5 NA- 
VODARI:—Nu poți 
Nu mă lasă ea 1

(Desen 
de NELL COBAR)

Vizitînd cîteva unități agricole
împreună cu iov. Teodor Popescu, dispecer 

la centrul de colectare a fierului vechi din 
Oradea, am vizitat mai mülle G.A.C., S.M.T., 
G.A.S. din regiunea Crișana pentru a vedea 
cum se colectează fierul vechi în aceste 
unifăfi. Din constatările făcute pe teren reiese 
că aejiunea de colectare a fierului vechi se 
bucură de un sprijin tot mai larg și în lu
mea satelor. In multe comune din regiune 
au fost strînse importante cantități de fier 
vechi care au fost trimise apoi oțelăriilor. Cu 
foaie acestea în diferite comune există încă 
rezerve nefolosife în această privință.

In comuna Diosig, raionul Oradea, sînt 
cantități însemnate de fier vechi, dar care nu 
sînt colectate și p-edate la timp. Tov. Alexan
dru Bartoș, președintele cooperativei comu
nale, știe că la G.A.C. „Viață Nouă“ din co
mună există o cantitate de 1 500 kg fier vechi 
care ar trebui colectată, dar — lucru da 
neînțeles — cooperativa nu s-a gîndit pînă 
acum să-l preia. Mai mult, In centrul comu
nei Diosig, o locomobilă și o batoză, ambele 
uzale și reformate, zac de mai mulji ani 
nefolosife fără ca cineva să se Intereseze 
de preluarea șl predarea acestora către 
I.C.M.

...La G.A.S. Săcuenl, raionul Marghita, 
directorul gospodăriei, tov, inginer Ion 
Feher, ne-a arătat că în remizele secjiei meca

nice a gospodăriei au și fost pregătite peste 
5 tone de fier vechi provenite din demon
tarea a diferite mașini reformate. Formele de 
casare au fost încheiate, urmînd ca delegatul 
I.C.M.-ului să se prezinte spre a ridica fie
rul vechi.

La S.M.T. Săcueni tehnicianul atelierului 
mecanic, tov. Carol Szabo, ne-a invitat să vi
zităm boxele atelierului unde peste 3 tone de 
fier vechi așteaptă încă din luna decembrie 
să fie ridicate, iar alte 5 tone de fier vechi, 
rezultate din mașini scoase din uz și diferite 
șpanuri, sînt pregătite pentru a fi predate 
I.C.M.-ului. De ce nu se prezintă achizitorul 
I.C.M.-ului pentru a prelua aceste cantități de 
fier vechi ? Dispecerul I.C.M.-ului ne spune 
că un singur achizitor care deservește acest 
raion face față cu greu sarcinilor. Din această 
cauză, fierul vechi colectat nu poate fi ex
pediat în mod operativ oțelăriilor. Dacă can
titățile de fier vechi „îi caută' pe achizi
tori, nu s-ar putea crea condiții ca aceștia 
să poată fl și găsifl î

In unitățile agricole din regiunea Crișana 
sînt mari posibilități de colectare a fierului 
vechi. Trebuie numai ca organele și organi
zațiile de part'd, sfaturile populare, să în
drume cu mal multă hofărîre această im
portantă acțiune.
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case

în viafa familiei Iul, și în special inca
pacitatea acestuia de a-și da seama pe 
deplin de drumul primejdios pe care 
a apucat fiu! său, Vasile.

Să admitem că iubirea paternă îl îm
piedică o vreme să-și exprima oroarea 
față de actele banditești ale Iul Va
sile, angrenat din ce în ce mai mult 
în activitatea fascistă a colegilor săi. 
Dar sînt oameni (Matei, Pavel, Denes 
bacsi) care îi deschid ochii lui Irimie, 
și el însuși se convinge de realitatea 
odioasă, lată însă că autorul îi pune

au 
de 
au 
de 

Te-

agricol raional 
a organizat un 
de experiență la 
participat repre-

doi — tată și fiu — unul ex
al cinstei și demnității umane, 
reprezentant al urii față de 

— să discute probleme și prin-

Strada Lux cu 
ei, în marea lor 
de oameni săraci, 
fundal, cadrul viu

In vitrinele librăriilor

Noi achiziții la Muzeul 
de Artă al R.P. Romîne

Consultații 
agrozootehnice

CRAIOVA (redacția zia
rului „înainte"). — Cu spri
jinul specialiștilor în agri
cultură — cadre didactice 
de la institutul agronomic, 
cercetători și ingineri de la
stațiunile experimentale — 
au fost organizate, la sate, 
consultații pe teme agro
zootehnice. în ultimele luni 
au avut loc, în diferite co
mune, 32 de consultații 
științifice, mai ales pentru 
cadrele de bază din gospo
dăriile colective — ingineri, 
tehnicieni, președinta bri
gadieri, șefi de echipă etc.

în cadrul unei consultații 
la gospodăria colectivă din 
Scoarța, raionul Gilort, tov. 
Nicolae Gagiu, șef de lu
crări ïa institutul agrono
mic, a explicat cum poate fi 
prevenită și combătută ero
ziunea solului. La gospodă
ria colectivă din Șimian, 
raionul Tr. Severin, conf, 
univ. Ion Hațeganu, de
canul facultății de agricul
tură, a dat o consultație re
feritoare la normarea și 
retribuția muncii în G.A.C. 
La Breasta, raionul Cra
iova, unde există o gospo
dărie colectivă tînără, a 
avut loc o consultație pri
vind evidenta muncii în 
G.A.C.

Expoziții agricole
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii”). — în regiunea Argeș

ziții agricole permanente. 
Pentru a populariza rezul
tatele dobîndite de cele măi 
bune gospodării colective, 
Consiliul 
Costești 
schimb 
care au 
zentanți ai tuturor gospodă
riilor colective din raion. 
Cu acest prilej, ei au vizi
tat și expoziția agricolă 
care înfățișează dezvoltarea 
gospodăriei din Rîca.

Conferințe
CLUJ (coresp. „Scînteii“).

sînt folosite expozițiile a- 
gricole pentru populariza
rea realizărilor obținute de 
gospodăriile colective frun
tașe în sporirea producției 
de cereale, creșterea ani
malelor, dezvoltarea pomi- 
culturii și viticulturii etc. 
Cu sprijinul consiliilor agri
cole raionale, asemenea ex
poziții au fost organizate 
atît în centrele de raion 
Cîmpulung, Pitești, Curtea 
de Argeș, Drăgășani, Cos
tești — cît și în unele co
mune.

Colectiviștii care au vizi
tat expoziția agricolă din '— De la începutul iernii, în 
Cîmpulung, bunăoară, au 
avut posibilitatea să afle — 
din explicațiile date de spe
cialiști, precum și din plan
șele, graficele și mostrele 
expuse — ce metode au fost 
folosite și cum s-a muncit 
în gospodăriile colective din 
Malul cu Flori, Bălilești, 
Vulturești, la stațiunea ex
perimentală Bilcești, pentru 
obținerea unor producții 
sporite de fructe, cartofi, 
sfeclă de zahăr și altele. în 
comunele Gliganu, Ungheni 
și Rîca, din raionul Cos
tești, s-au amenajat expo-

satele raionului Aiud 
fost ținute peste 1 600 
conferințe, la care 
participat mai mult 
85 000 de colectiviști, 
matica expunerilor este va
riată. Un loc important o- 
cupă temele legate de 
creșterea producției agri
cole vegetale 
întărirea 
nizatorică 
colective.
asemenea, 
viu 
1R consacrate unor pro
bleme actuale ale poli-

și animale, 
economico-orga- 
a gospodăriilor 

Au fost, de 
urmărite cu 

interes conferințe- 
consacrate unor

ticii partidului nostru, 
creșterii prestigiului inter
național al culturii romi- 
nești ca și expunerile de 
popularizare a științei. Ex
punerile au fost prezentate 
de colectivele de confe
rențiari de pe lîngă cămi
nele culturale și de nu
meroși intelectuali de la o- 
rașe. De la 1 noiembrie și 
pînă în prezent, numai din 
orașul Cluj s-au deplasat 
la sate, pentru a sprijini 
activitatea culturală în rîn- 
dul colectiviștilor, peste 
1 700 de intelectuali.
întîlniri cu brigăzile 

științifice
GALAȚI (coresp. „Scîn

teii"). — Cele 63 de brigăzi 
științifice din regiunea 
Galați, formate din 412 in
telectuali, au făcut, în ul
timele luni, aproape 100 de 
deplasări la sate. Ele s-au 
întîlnit cu peste 15 000 de 
colectiviști, cărora le-au 
răspuns la numeroase în
trebări referitoare la pro
bleme actuale ale politicii 
partidului nostru, la dez
voltarea gospodăriilor co
lective și creșterea pro-

■■■wüt
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PETRE SĂLCUDEANUr

ducției agricole, la situația 
internațională etc.

Membrii celor 10 bri
găzi științifice din Brăi
la au avut întîlniri cu 
colectiviști din cele mai 
îndepărtate comune și sa
te ale raionului, cum 
sînt Gropeni, Tufești, Ți- 
bănești, Tichilești și altele.

La întîlnirile cu brigăzile 
științifice, colectiviștii au 
posibilitatea să-și îmbogă
țească și cunoștințele 
cultură generală.

Expoziții de artă 
plastică

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — Muzeul de 
artă plastică al regiunii Do- 
brogea organizează expozi
ții volante la sate. La că
minele culturale se află, în 
prezent, „în turneu“, două 
expoziții de grafică. Aces
tea cuprind 120 de lucrări 
care înfățișează aspecte de 
muncă din industrie și a- 
gricultură, construcții noi, 
portrete de muncitori și co
lectiviști fruntași etc. în 
comunele Limanu și Topalu 
există două secții ale mu
zeului regional de artă 
plastică. La Topalu sînt ex
puse și lucrări ale unor 
clasici ai artei romînești — 
Grigorescu și Luchian, pre
cum și lucrări de artă con
temporană. Aceste muzee 
sătești sînt adesea vizitate 
de grupuri de colectiviști 
din localitățile vecine.

»

„Slrada Lux' nu este „romanul 
unei străzi", al unei secțiuni sociale
cu destinele umane urmărite pe pla
nuri multiple, nu este ceea ce numim 
un roman-frescă. 
cele zece case ale 
majoritate 
constituie doar un 
în care se desfășoară drama familiei 
lui Irimie Negoiță. Ca și alfi proza
tori din generația sa, Petre Sălcu
deanu a fost reținut de imaginea celui 
de-ai doilea război mondial — mo
ment tragic în amintirea celor care 
se aflau atunci la vîrsfa copilă
riei șț adolescenței. Prozatorul a cău
tat să pătrundă sensurile modifică
rilor provocate de calamitățile acestui 
război în existența șl în conștiința per
sonajelor sale, procesul decisiv care i-a 
unit sau care i-a despărțit pe oameni, 
determlnîndu-i să-și precizeze, înfr-un 
fel sau altul, atitudinea. între acarul 
Irimie Negoiță și fiul său, Vasile, se a- 
dînceșfe din ce în ce mai mult pră
pastia care separă definitiv pe munci
torul cinstit, privind cu revoltă crimele 
hiflerișfilor, de adolescentul pervertit de 
monstruoasa ideologie fascistă, de edu
cația antiumană primită în școala ger
mană și apoi în 
„Deutsche Jugend", 
parte de a fl un 
parte din categoria 
știți, în fond, dar 
rî-fl, care își dau seama că în jurul lor 
se comit nedreptăți revoltătoare dar 
care nu luptă activ și nu se integrea
ză frontului organizat antifascist.

Petre Sălcudeanu a încercat să redea 
în acest personaj trăsăturile caracteris
tice omului simplu, apăsat de sărăcie 
și necazuri, încrezător, demn șl neîn
covoiat în fața vieții. Dar autorul nu 
explică suficient de clar poziția Iul 
Irimie față de problemele ce se Ivesc

organizația fascistă 
Irimie este de- 
lupfăfor : el face 

acelor oameni cin- 
slabl șl nehofă-

pe cei 
ponenf 
celălalt 
oameni 
cipii generale de viață, pur și simplu
să discute. Aceste dialoguri devin u- 
neori sterile și diminuează pe alocuri 
un conflict care se anunța viguros.

Pe de altă parte, capitolele care des
criu lupta împotriva hiflerismului, sa
botarea acțiunilor militare ale fasciș
tilor, organizarea rezistenței populare 
împotriva războiului criminal antiso- 
vletic nu se ridică, sub raportul pro
funzimii șl originalității, la nivelul ar
tistic al acelor pagini ale cărții în care 
este demascat cu remarcabil simț ana
litic procesul de dezumanizare deter
minat de Ideologia nazistă în conștiin
ța unor tineri, Sînt, în aceste din urmă 
pagini, aspecte redate cu o deosebită 
forță artistică ce se adaugă unora 
din cele mal autentice imagini 
din literatura noastră vizînd josnicia 
morală șl ideologică a pretendenților 
la dominația lumii.

Cițitorul poate observa străduința 
prozatorului de a reda, în acest roman, 
imaginea înfruntării între forțele popu
lare și ocupanții fasciști ai țării noastre. 
Din păcate însă autorul s-a oprit asupra 
unor fapte care, nu sînt semnificative 
pentru lupta hotărîfă eroică dusă de 
masele largi, conduse și organizate de 
partidul clasei muncitoare pentru elibe
rarea țării, pentru sabotarea mașinii 
hiflerisfe de război. Insusi Matei, luptă
tor ilegalist, personajul menit să expri
me în roman treapta superioară a îm
potrivirii, nu ni se pare prezentat veri
dic. După cum bine se știe, în 
această perioadă în țara noastră lupta 
poporului, în frunte cu comuniștii, ia 
amploare, se intensifică, urmînd să cul
mineze cu insurecția de la 23 August 
1944. Autorul ar fi trebuit să reflecte în 
mod corespunzător acțiunile de masă 
împotriva fascismului.

Romanul lui Petre Sălcudeanu aso
ciază imagini demascatoare remarcabile 
cu altele mai puțin semnificative, lipsite 
de dramatism. Talentul autorului e re
comandat însă de paginile cele mai 
bune ale romanului său, care marchea
ză 
lui

O publicație utilă
Publicația „Săptămîna culturală 

a Capitalei", care apare sub îngri
jirea Comitetului pentru cultură și 
artă al orașului București, aduce in
formații privind manifestările cul- 
tural-artistice : repertoriile teatre
lor, programele sălilor de cinema și 
concerte, adresele muzeelor și gale
riilor de artă etc. Cititorii apreciază 
și faptul că în paginile publicației 
sînt cuprinse unele interviuri cu oa
meni de artă și cultură, menite să 
întregească imaginea bogatei vieți 
culturale din Capitala patriei noas
tre. Evident, este de dorit ca „Săp- 
tămîna culturală a Capitalei" să nu 
capete un profil de revistă, ci să-și 
păstreze și să-și lărgească mereu 
caracterul informativ. De aceea, am 
sugera redacției să-și țină la curent 
cititorii și asupra altor manifestări 
care se bucură de interes cum ar fi, 
de pildă, spectacolele programate 
în stagiunea permanentă a forma
țiilor teatrale de amatori din Capi
tală. De asemenea, s-ar răspunde 
unei dorințe a cititorilor dacă pu
blicația, în colaborare cu întreprin
derea cinematografică a orașului 
București, ar consemna și orele 
spectacolelor cinematografice.

||rl
MbWÜH

un progres în dezvoltarea tînăru- 
prozator.

DUMITRU SOLOMON

Scclic de arîă contcnwanö
La Muzeul din Sf. Gheorghe 

s-a deschis o secție de artă plas
tică cu o expoziție permanentă de 
artă contemporană, care cuprinde 
lucrări de pictură și sculptură rea
lizate de artiști din regiune. (De la 
M. Simionescu, coresp. voluntar).

In fotografia de sus, momenf de la o repetiție cu tragedia „Richard 
al Hl-lea" de W. Shakespeare, pe scena teatrului „C. I. Notfara". Ro
lul titular va fi interpretat de George Vraca, artist al poporului. în ce
lelalte roluri apar George Demetru, artist emerit, Aurel Rogalschi, 
George Sion, Ion Punea, Val Săndulescu, Florin Sfroe, Sandu Sticlaru, 
Nelly Cutava, Aglae Mefaxa, Lilly Popovici, Lia Șahighian și alții. Regia 
spectacolului aparține lui Ion Șahighian, maestru emerit al arfei, iar sce
nografia Iui Ion Ipser.

„Chirița în provincie" de Vasile Alecsandri a intrat în repetiție Ia 
Teatrul pentru copii și tineret (fotografia de jos). Din distribuție fac 
parte actorii: Arcadie Donos (Chirița), Gh. Gîma, Jana Gorea și Magda 
Popovici, Jean Teodorescu și Marin Moraru, Florin 
Popa, Neofita Păfrașcu, Alexandru Lungu. Regia — 
nografia — Sergiu Singer.

Vasiliu, Tudorel 
Sanda Manu; sce-
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Am solicitat răspuneul la această 
întrebare Editurii științifice, Editurii 
tehnice și Editurii agro-sllvice.

Munciîor

||h ! *' - '
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AL. Ç1UCURENCU
(Muzeul de artă al R.P. Romîne}

EDITURA 
ȘTIINȚIFICĂ

După cum ni 
e-a relatat, în 
cursul anului 
1963, această 

editură va oferi oitltorilor 200 de
titluri, cu 23 mai multe decît în anul 
trecut. Peste 75 la sută din lucrările 
care vor apărea sînt originale.

Un loc important este rezervat în 
producția acestei edituri lucrărilor 
din domeniul științelor sociale. Din
tre ele amintim : „Despre dialectica 
construirii și desăvîrșirii socialismu
lui în țara noastră", „Probleme ale 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare în R. P. Ro
mînă", monografia „Rolul intelectua
lității în societate“. Se mai pregă
tește pentru tipar lucrarea „Contri
buții la istoria filozofiei marxiste".

In cadrul aceleiași edituri vor 
vedea lumina tiparului cîteva lu
crări privind istoria patriei și trecu
tul de luptă al partidului, între care 
„Istoria Romîniei" — o lucrare des
tinată maselor largi de cititori, 
„Ecoul internațional al luptelor din 
1933“, „Presa P.C.R. și a organiza
țiilor sale de masă".

In domeniul economiei vor ft 
tratate o seamă de probleme teore
tice și practice ale construcției so
cialiste : „Făurirea și dezvoltarea 
relațiilor de producție socialistă în 
agricultura R. P. Romîne", „Aspecte 
social-economice ale progresului 
tehnic“, „Calitatea și analiza 
tistico-economică a calității 
ducției industriale" etc.

Pe lîngă lucrări de practică 
ciară și de legislație comentată (le
gea pensiilor, legislația locativă, 
normele de circulație pe drumurile 
publice) se vor tipări și în acest do
meniu lucrări teoretice: „Dreptul de 
proprietate socialistă în R. P. Ro
mînă", „Dezvoltarea și întărirea con
științei socialiste“, „Căsătoria, fami
lia Și dreptul".

Ca și în anii trecuți, în 1963 se vor 
edita lucrări de popularizare a ști
inței și tehnicii ca : „Masele plasti
ce", „Sarea, o bogăție nebănuită“, 
„Pretutindeni oxigenul", „Din lumea 
coloizilor“ etc. Un interesant istoric 
al aportului romînesc la dezvoltarea 
științei și tehnicii mondiale va fi rea-

lizat în broșura „Focul viu“. Pentru 
cel care se interesează de proble
mele științelor naturii vor ii tipărite 
lucrările : „Legile naturii", „Atlasul 
peștilor din apele R. P. Romine“ ș.a. 
De asemenea, va continua editarea 
broșurilor din colecția „Pe harta 
lumii".

Din producția Editurii științifice 
merită menționate și unele traduceri: 
„Istoria filozofiei" vol. V, care cu
prinde etapa leninistă în dezvoltarea 
filozofiei marxiste, culegerea de stu
dii „Psihologia în U.R.S.S.", „Etica 
marxistă", o crestomație de texte 
clasice, „Eficacitatea economică a 
investițiilor în societatea socialistă", 
„Matematica pentru economiști", 
„Studii de lingvistică" ș.a.

Ținînd seama de interesul cres- 
cînd al oamenilor muncii pentru stu
diul limbilor străine, în anul 1963 se 
vor tipări manuale de limba rusă, 
engleză, franceză, spaniolă, o gra
matică a limbii engleze și dicționa
rele rus-romîn, spaniol-romîn, ita- 
llan-romîn și romîn-german. în do
meniul lingvisticii se anunță și apa
riția volumului „Introducere în 
lingvistică".

Sub egida Consiliului pentru râs- 
pîndiiea cunoștințelor cultural-știin- 
țifice, în cadrul seriilor „Știința și re
ligia", „Cunoștințe folositoare“, „Na
tura fără taine“ și „Marile descope
riri" voi fi publicate aproape 90 de 
broșuri cu o tematică științifică larg 
accesibilă.

șl
Și

,Teh-

din lucrările

sta- 
pro-

judi-

Conducerea e- 
dituriî a a- 
rătat că din 

------  consfătuirile or
ganizate cu cititorii în Capitală 
și în alte orașe ale țării, editura 
a reținut o seamă de propuneri va
loroase, caro au fost incluse în pla
nul anului 1963. Acest plan va răs
punde în mai mare măsură cerințe
lor oamenilor muncii, obișnuiți să 
caute în librării cărți în care se re
flectă cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane.

In Editura tehnică voi apărea a- 
proxlmativ 220 de titluri, cu o tema
tică variată, care se adresează in
ginerilor, tehnicienilor și muncitori
lor din diferite ramuri ale industriei.

„Tehnologia de fabricație a pie
selor radioelectronice", „Bazele au
tomatizării în industria textilă și 
ușoară“, „Teoria și practica foiaju-

EDITURA 
TEHNICĂ

lui cu turbina". „Automatizaiea 
controlul centralizat în extracția 
transportul țițeiului și gazelor“, 
nologia îngrășămintelor minerale1 
sînt numai cîteva 
originale. Dintre traduceri amintim : 
„Calculul de rezistență în construc
ția de mașini“, (din limba rusă), 
„Teoria și calculul sistemelor de re
glare automată“ (din limba franceză), 
recent apărută în vitrinele librăriilor.

în colecția „Lucrări din tehnica 
nouă“, vor apărea cărți care eint cău
tate de mai multă vreme în librării: 
„Progrese recente în automatizaiea 
mașinilor-unelte", „Metode noi pen
tru săparea lucrărilor miniere“, „Tur
narea oțelului sub presiune" ș.a.

în ce privește lucrările adre
sate muncitorilor calificați din dife
rite ramuri ale economiei noastre, a 
relevat conducerea editurii, pe vii
tor se va evita publicarea unor bro
șuri cu caracter prea general, așa 
cum s-a întîmplat de multe ori, în 
„Colecția electricianului“, care 
apărea pentru prima dată 
1963, se vor tipări: „Redresoare 
seleniu“, „Legătura în stea și 
unghi", „Cum se execută sudarea e- 
lectrică a barelor colectoare de alu
miniu" ș.a. Muncitorii strungari vor 
putea găsi în librării și biblioteci 
„Frezarea filetelor“, „Tehnologia 
sculelor așchietoare" etc. In colecția 
de atelier vor mai apărea, printre 
altele, „Matematici pentru munci
tori“, „Broșarea" etc. Lucrările pu
blicate în 
vor ajuta 
maiștri în 
intate de 
ferea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor.

va 
în 
cu 

tri-

cadrul colecțiilor amintite 
pe muncitori, tehnicieni și 
însușirea unor metode îna- 
lucru, care asigură creș-

în planul pe 
anul 1963, s-au 
înserat peste 
210 titluri de 

cărți, broșuri, manuale și cursuri 
elaborate în lumina sarcinilor ac
tuale stabilite de partid în vederea 
dezvoltării agriculturii noastre 
cialiste.

în primul semestru al acestui 
voi apărea o serie de lucrări
noua colecție „In sprijinul speciali?”

EDITURA 
AGRO-SILV1CÄ

80-

an 
din

•iilor din agricultură". Dintre ele a- 
mintim: „Agrotehnica hibrizilor dubli 
de porumb“, „Organizarea bazei fu
rajere pe zone pedoclimatice", 
„Principii noi de creștere a taurine
lor“, „Metode noi în cultura legume
lor" ș.a.

Pentru învățămîntul agrozootehnic 
de masă, cu durata de trei ani, se 
vor tipări în continuare manuale 
pentru cursanții din anul II. Tot în 
1963 vor apărea, pe bază de con
curs, manuale noi pentru școlile pro
fesionale și tehnice agricole.

Șl pe viitor se va acorda o aten
ție deosebită colecției „Din experi
ența fruntașilor în producție“. In 
broșurile acestei colecții vor fi popu
larizate rezultatele aplicării celor 
mai înaintate metode de muncă și se 
vor da exemple de aplicare a măsu
rilor agrozootehnice în condițiile spe
cifice de climă și sol din țara noa
stră. Metodele înaintate de muncă 
vor fi popularizate și pe calea pu
blicării unor broșuri al căror conți
nut este redat sub formă de între
bări și răspunsuri privind : cultura 
cerealelor, a plantelor tehnice, creș
terea animalelor etc.

Se va continua editarea lucrărilor 
științifice care cuprind experiența 
cercetătorilor și a cadrelor didactice 
din învățămîntul superior, cum sînt: 
„Agrochimia", „Cultura legumelor“, 
„Pomicultura", „Soiurile de plante 
agricole raionate în R. P. Romînă", 
„Folosirea maselor plastice în legu
micultura“, „Experiențe cu porumbul 
dublu hibrid” și altele.

In anul 1963 va începe și publica
rea unor îndrumătoare pe profesii : 
„îndrumătorul legumicultorului“, „în
drumătorul viticultorului", „Cartea 
îngrijitorului de vaci“, „Cartea în
grijitorului de păsări" etc. Mențio
năm, tot ca o noutate în pro
ducția editurii, „Agenda președinte, 
lui G.A.C.“, „Agenda brigadierului 
de cîmp" si „Agenda apicultorului“, 
în care aceștia vor găsi expuse, 
într-o formă concentrată, date că
lăuzitoare cu privire la sectorul res
pectiv de activitate.

Luna cărții la sate va fi pentru 
Editura agro-silvică un bun prilej 
de a cunoaște mai temeinic opiniile 
cititorilor, de a primi noi propuneri. 
In acest scop au fost organizate, din 
timp, o serie de întîlniri între autori 
și redactori cu cititorii și colabora
torii din unitățile agricole socialiste.

Tezaurul Galeriilor Muzeului 
de Artă al R.P. Romîne se îm
bogățește continuu cu noi lucrări 
de valoare. Printre achizițiile re
cente ale muzeului se află o lu
crare, deosebit de interesantă 
prin compoziție, atribuită picto
rului flamand Jan van Scorel, 
tabloul „Plecare la vînătoare”. 
de David Teniers cel tînăr, cu
noscut pictor flamand din secolul 
al XVII-lea, precum și o pictură 
din școala de la Fontainebleau 
(secolul al XVI-lea). Galeria Na
țională a achiziționat, de aseme
nea, o serie de tablouri apar- 
ținînd maeștrilor artei romî- 
nești. Intre acestea se numără 
opere de I. Andreescu, Gh. 
trașcu, cîteva peisaje de 
Pallady, N. Dărăscu, precur 
lucrări semnate de C. Ret 
Iser, M. Bunescu.

Pe-
Th.
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La Lectoratul central Ba*
din Capitală

în cadrul manifestărilor de 
răspîndire a cunoștințelor cultu- 
ral-științifice în rîndul oamenilor 
muncii, în sala Lectoratului cen
tral a avut loc, miercuri după- 
amiază, un simpozion pe tema : 
„De la neuroni la marile mașini 
cibernetice’’ (din ciclul „Cuceri
rile științifice ale veacului nos-, 
tru”). Cu acest prilej au vortjit 
prof. univ. Edmond Nicolau^ Dr. 
C. Bălăceanu, lector univ. Floriiț 
Georgescu.

„Seara prietenilor Ulmului"

în luna februarie se va împlini 
un an de la începerea acțiunii 
„Seara prietenilor filmului", ma
nifestare menită să contribuie la 
lărgirea culturii cinematografice 
a publicului. In cadrul acestei ac
țiuni, au fost prezentate creații 
intrate în patrimoniul clasic al 
artei cinematografice, figuri de 
cineaști reprezentativi, personali
tatea unor actori de film etc.

Întreprinderea cinematografică 
a orașului București, împreună 
cu Arhiva națională de filme, or
ganizează și în luna februarie 
„Seara prietenilor filmului". Pre
zentările, care vor avea loc la ci
nematograful „Vasile Alecsandri". 
vor fi consacrate, între altele, fil
mului istoric sovietic, creației cu
noscutului realizator italian Fel
lini, reprezentant de seamă al 
școlilor neorealiste etc,

i

GH. C.
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TELEGRAME EXTERNE

Blocuri date recent în folosință în noul cartier „Tractorul" din Brașov.

(fa

La fabrica de sticlărie din Turda
(Agerpres). — 250 
ai lagărului de con-

'•W 
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Dacă privești de pe pero
nul noii gări brașovene spre 
cartierul „Tractorul“, aliat în 
imediata apropiere, ai ima
ginea unui elegant orășel. 
Siluetele zvelte ale numeroa
selor blocuri în cu
lori pastel se înșiră atît pe 
marginea arterei principale 
care duce la marea uzină 
de tractoare cit și de-a lun
gul căii terate. S-a con
struit mult în ultimii doi 
ani, incit vizitatorul aproa
pe că nu recunoaște 
Herul. Numai în anul trecut 
s-au dat în folosința 
citorilor, tehnicienilor și in
ginerilor de la uzinele de 
tractoare și de la uzinele 
de rulmenți peste 620 
apartamente, ceea ce 
prezintă cam iumătate 
totalul locuințelor aflate 
cartier,

La ora actuală,

car-

muti

de 
re- 
din 

în

car*

fierul continuă să fie un 
vast șantier. Se construiesc 
de zor noi locuințe. Aproa
pe 100 de noi apartamente 
vor li date în folosință în 
acest an. In fafa parcului gă
rii se află trei blocuri ma
sive, la care se fac finisări 
interioare. La parterul lor vor 
fi amenajate magazine ce 
vor desface produse In
dustriale, alimentare, legume 
și zarzavaturi.

In ultimul timp s-au clă
dit în cartier și blocuri pen
tru tinerii necăsătorifi. Pes
te 500 de tineri locuiesc în 
aceste blocuri în. condi
ții confortabile. Din ini
țiativa comitetului U.T.M. 
din uzină s-au creat condi
ții ca în blocuri să existe o 
activitate culturală cit 
bogată.

Școala din cartier, 
venită neîncăpătoare

mai

de- 
pen-

fru numărul mereu în creș
tere de copii, a fost supra
etajată. Spațiul ei s-a mărit 
astfel cu încă 7 săli de clasă.

Pe strada principală s-a 
construit, nu de mult, un com
plex al cooperației meșteșu
gărești, unde sînt amenajate 
ateliere de frizerie, coa
fură, ceasornicărie, croitorie 
de damă și bărbătească, de 
încălțăminte. Au fost re
partiza)’! să lucreze aici me
seriași bine pregătiți.

In cartier s-au mai clădit 
un spital și o policlinică 
modernă, unde dau asis
tentă medicală 53 de me
dici specialiști și 84 cadre 
medii sanitare. In vara anu
lui trecut spitalul a lost dez
voltat in continuare, constru- 
indu-se încă 330 metri pătrafi 
interioare.
Deputatul Gheorghe Gall — 

veteran al uzinei de fractoa-

re — ne-a vorbit despre pla
nul de înfrumusețare a cartie
rului. „De cum vor da mu
gurii la copaci și va răsări 
firul ierbii se vor amenaja 
spajii verzi pe străzile For
jei, Ciocanului, Tractoarelor, 
se vor planta flori pe mar
ginea aleilor, Ca și în anii 
trecufi fiecare cetățean, în 
cadrul întrecerii pe străzi, 
va răsădi cit mal multe 
Hori în grădina din fafa ca
sei. Cartierul Tractorul — 
spune cu mîndrie maistrul 
Gheorghe Gall — va fi în 
curînd unul dintre cele 
frumoase coifuri ale 
șovului. Și să 
mirați dacă el va deveni ast
fel un nou punct de atrac
ție pentru turiștii care ne vi
zitează orașul.“

Lucrări de mică 
mecanizare

ny

mai
Bra

vă

C. CÄPRARU 
coresp. „Scîntell”

Mica mecanizare constituie una 
din preocupările colectivului ds muncă 
al fabricii de sticlărie din Turda. în acest 
trimestru se va termina introducerea 
electrocarelor, pentru ușurarea trans
portului între secții, precum și a mate
riilor prime de la locurile de depozi
tare la camerele de amestec. Se meca- 
nizează, de asemenea, prepararea 
amestecului materiei prime pentru cup
toarele de topit, prin introducerea u- 
nor dispozitive realizate în întreprin
dere.

Planul de mică mecanizare pe 1963 
prevede : introducerea unei mașini 
pentru spălat articolele de sticlărie, 
realizarea unui dispozitiv de sortat fio
le, adaptarea unei mașini de sortat 
feava de sticlă, construirea unui cup
tor pentru semisecurizarea sticlelor de 
nivel etc. Economiile anfecalculafo ce 
vor fi realizate prin îndeplinirea pianu
lui de mică mecanizare pe 1963 
ridică la suma de 400 000 lei.

se

A apărut nr. 1 (53) al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“
Edi- 
1963

’A apărut în limba romînă în 
tura politică nr. 1 (53) pe anul 
al revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului”, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Unitatea tarilor socia
liste — condiția hotărîtoare în con
struirea 
KOV : 
creator” 
relațiile
ponia și cele din S.U.Ă.” de M. OKA; 
„Situația țăranilor în Germania oc
cidentală șl politica P.C.G.” de 
H. BERGMANN ; „Martinica cerc 
autonomia” de A. NICOLAS : „Pro
blema personalității în artă” de 
G. CIUHRAI; „Revoluția algeriană 
continuă” (o convorbire cu un 
membru al conducerii Partidului 
Comunist din Algeria).

Cu privire la unele problema ac-

comùnismului” de T. JIV- 
„Sub steagul marxismului 
de L. FIGUERES ; „Despre 
dintre monopolurile din Ja-

tuale revista publică comentariul in
titulat „Lupta pentru pace — tradi
ție glorioasă a clasei muncitoare” de 
K. OSTERLING.

Rubrica „în partidele comuniste și 
muncitorești” conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri” 
sînt publicate materiale ale discuției 
pe tema „Probleme ale creării fron
tului unio antiimperialist”.

Rubrica „Cărți și reviste” conține 
recenzia lui A. WHITE la a doua 
ediție a manualului „Bazele mar- 
xism-Ieninismului” și o recenzie a 
lui N. FREED la o culegere de ar
ticole ale lui F. Cook în legătură 
cu pericolul fascist în S.U.A., publi
cate în revista americană „The Na
tion” din 30 iunie 1962.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților”,

Institutul de geriatrie „București“, 
în colaborare cu secțiile sanitare și 
de prevederi sociale ale sfaturilor 
populare regionale, a trecut, recent 
la aplicarea unei noi metode știin
țifice do organizare a asistentei me- 
di.co-sociale a populației vîrstnice.

Noua metodă — dispensarizarea 
populației vîrstnice — constă în în
tocmirea unei fișe medicale amănun
țite pentru fiecare vîrstnlc și efec
tuarea unui control medical periodic. 
Ea a fost experimentată diferențiat 
pe patru grupe de vîrstă. în prima 
grupă este cuprinsă populația între 
45—60 ani care este supusă unui 
control medical 
laite grupe fac 
jurul vîrstei de 
tinîndu-se cont
glee ale diferitelor vîrste. Acestora 
li se aplică diferențiat 
derne de profilaxie șl

permit prevenirea bolilor cronice,permit prevenirea bolilor cronice, și 
care influențează asupra longevității.

Cercetările efectuate pînă acum la 
un număr de 100 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderi industriale, 
instituții, G.A.C. se vor extinde trep
tat asupra întregii populații vîrst
nice. Această acțiune este menită să 
contribuie într-o însemnată măsură 
la cunoașterea stării de sănătate, la 
scăderea morbidității și mortalității 
populației vîrstnice, la creșterea du
ratei medii de vîrstă.

(Agerpres)

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE TENIS DE MASĂ

Succese ale comuniștilor 
din Japonia

TOKIO 30 (Agerpres). — Pentru 
prima dată la alegerile pentru adu
narea municipală orășenească din 
Hatiama (prefectura Kioto) au fost 
aleși candidați! Partidului Comunist 
din Japonia, Iuhiko Iamada și Ha
rumi Fudzivara. La alegerile în a' 
dunarea municipală au fost aleși, de 
asemenea, doi candidați ai Consiliu
lui sindical local.

Comuniștii au obținut succese și în 
orașul Sudzaka (prefectura Nagano). 
Doi candidați ai organizației locale 
a P.C. din Japonia au fost aleși în 
adunarea municipală.

Cu prilejul aniversării 
eliberării lagărului 
de la Oswieczim

MINSK 30 
foști deținuți 
centrare fascist de la Oswieczim cer 
aspra pedepsire a călăilor fasciști, 
organizatori ai asasinatelor în masă. 
Supraviețuitorii s-au întrunit la 28 
ianuarie la Minsk, capitala Bieloru- 
siei, la o întîlnire cu tineretul ora
șului consacrată celei de-a 18-a ani
versări a eliberării acestui lagăr al 
mortii de către armata sovietică.

Cîțiva dintre participant au vor
bit despre intensificarea luptei foș
tilor deținuți din lagărele fasciste 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război.

„Conștiința deținuților de Ia Os
wieczim rămași în viată cere cu 
toată tăria să se obțină ca toți călăii 
fasciști să-și primească pedeapsa 
meritată", a spus Alexandr Lebedev, 
membru în Prezidiul Comitetului in
ternațional al Oswieczimului.

încercări de a grăbi 
constituirea Federației 

maiayeze

SINGAPORE 30 (Agerpres). — 
„Agitația pare să fi revenit în pose
siunile engleze din Borneo de Nord 
și există temeri ca situația să devină 
din nou explozivă”, transmite din 
Singapore corespondentul agenției 
France Presse.

Comandamentul militar englez din 
Singapore a dat publicității decla
rații „liniștitoare”, prevestind că 
pînă într-o săptărnină sau două nu 
se va întîmpla nimic deosebit în 
Borneo de Nord, Brunei și Sarawak. 
Conținutul acestor „asigurări” vine, 
însă, în contradicție cu măsurile 
excepționale — în primul rînd trimi. 
terea de noi trupe în această regiu
ne — luate de forurile militare 
gleze.

Unii observatori consideră că 
plasările de trupe engleze sînt
gate de încercarea de a grăbi con
stituirea Federației malayeze. în 
care urmează să intre, potrivit în
țelegerii realizate de premierul ma- 
layez Rahman anul trecut la Lon
dra, actualul teritoriu al Malayei, 
Singapore cu baza militară, Borneo 
de Nord, Brunei și Sarawak. Inten
ția de a grăbi constituirea federa
ției „mari" este legată de acțiunile 
de înăbușire a mișcării de eliberare 
națională din aceste teritorii, iar 
primului ministru malayez ti este 
rezervat rolul de reprezentant al in
tereselor colonialiste engleze tn a- 
ceastă regiune.

en-

de- 
le-

bianual. Din cele- 
parte persoanele în 
60, 65 și 90 de ani, 
de condițiile blolo-

Informații

metode rno- 
terapie, care

• Casa de Economii șl Consemnntiunl 
invită titularii libretelor de economii cu 
doblndă, libretelor de economii cu do- 
bindfi șl ciștiguri să se prezinte la easels 
raionale 
CF.C la 
scrierea 
1952.

9 La 
nuarie 1963 au fost extrasa din urni ur
mătoarele numere ;

29, 20, 23, 11, 3, 8.
Numere de rezervă : 21, 14. 
Fond de premii i 417 502 lei.

do economii «au la agențiile 
care au fișele de cont pentru tn- 

dobfnzilor cuvenite pe anul

tragerea Pronoexpres din 30 ia-

Miercuri au început în sala Di
namo întrecerile finale ale campio
natelor republicane de tenis de 
masă. în cadrul întîlnirilor din serii 
echi' Unirea București a obținut 

ase victorii. Jucătorii bucu- 
i au învins cu 5—0 pe Voința 
Ziare, cu același scor pe In- 

•ea Oradea și cu 5—3 pe Pro
gresul București. în altă serie e- 
chijba C.S.M. Cluj, favorita princi
pală, a cîștigat cu 5—0 întîlnirile cu 
Dinamo Craiova și Locomotiva Plo
iești. în competiția feminină o im
presie deosebită a lăsat pînă acum 
echipa Progresul București. As
tăzi după-amiază de la orele 16,30 
,vor fi cunoscute echipele campioane 
Ble tării. (Agerpres)

Activitatea la schi continuă slmbătă șt 
duminică la Poiana Brașov, cu Întrecerile 
pentru competiția „Cupa Poiana”, organi
zată de U.C.F.S.-Brașov. La acest concurs 
și-au anunțat participarea cei mai buni 
schiori din regiune.

Federația Japoneză de haltere a anun
țat că va trimite echipa reprezentativă a 
tării Ia competiția internațională „Marele 
premiu al orașului Moscova”, care va a- 
vea loc în a doua jumătate a lunii mar
tie. După aceasta selecționata Japoniei 
va evolua la Budapesta în compania e- 
chipei R. P. Ungare. In fruntea echipei

mondial al ca-japoneze va fi campionul 
tegoriei „Cocoș” — Mlyako.

Luni, 4 februarie, se va deschide la ba
zinul acoperit de la Floreasca un centru 
de inițiere la înot pentru copii între 5 
și 10 ani. Acest centru va funcționa di
mineața și după-amiaza.

Echipa masculină de baschet Slmenthal 
Milano s-a calificat pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni”. 
Baschetbaliștii italieni au învins în meci 
retur Allemania Aachen cu 76—53. Pri
mul meci fusese, de asemenea, cîștigat 
de Italieni.

Cuvîntarea tovarășului Jănos Kâdâr 
la Uzinele „Ganz-Mavag“

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
La 29 ianuarie la Casa de cultură a 
Uzinei „Ganz-Mavag” a avut loc un 
miting electoral al oamenilor mun
cii din capitala Ungariei. Cu acest 
prilej a rostit o cuvîntare Jănos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare.

Relevînd intensa activitate politi
că a oamenilor muncii din tară 
Jănos Kădâr a arătat că la adună
rile pentru desemnarea de candi
dați în alegerile de deputați ai A- 
dunării de Stat a R.P. Ungare și ai 
sfaturilor populare locale au luat 
parte aproape jumătate din numărul 
alegătorilor.

Analizînd în continuare situația

internă, Jănos Kâdâr a vorbit des-» 
pre succesele obținute de poporul 
ungar în domeniile construcției so
cialiste în ultimii patru ani care au 
trecut de la alegerile din 1958. în 
prezent, a declarat el, puterea noas
tră populară este trainică, am pus 
bazele socialismului, poporul ungar 
a intrat în epoca construirii depline 
a socialismului, succesele noastre se 
bazează pe faptul că ne aflăm în- 
tr-o strînsă alianță cu Uniunea So-< 
vietică și celelalte țări socialiste.

Referindu-se la situația internațio-» 
nală, Jănos Kâdăr a subliniat că 
principiul fundamental al politicii 
externe a R. P. Ungare rămîne în 
mod neabătut coexistența pașnică.

„Țările socialiste oferă posibilități reale 
pentru extinderea considerabilă a comerțului“

COPENHAGA 30 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la adunarea care a 
avut loc la circumscripția electorală 
din partea de est a orașului Copen
haga, Knud Jespersen, președintele 
Partidului Comunist din Danemarca, 
s-a referit la avantajele pe care Da
nemarca și le-ar asigura prin înche
ierea unor acorduri pe termen lung 
pe bază de avantaj reciproc, care să 
nu fie condiționate de nici un fel de 
obligații politice. Uniunea Sovietică 
și alte țări socialiste oferă posibili
tăți reale pentru extinderea consi-

derabilă a comerțului reciproc avani 
tajos „Cerem guvernului să ia im&» 
diat măsuri în această privință".

„A sosit momentul cînd Danemari 
ca trebuie să pășească pe o cale cu 
totul nouă, care să ducă spre întă-» 
rirea independenței și spre neutra
litate — singura bază pe care tre
buie să se întemeieze viața poporului 
nostru și care ar favoriza înfăptui
rea unor reforme cu adevărat demo
cratice șj reducerea substanțială a 
cheltuielilor militare“, a declarat 
Jespersen.

Corespondentă din Moscova

Constructorii sovietici ne-au oferit 
zilele acestea o noutate plăcută — 
prima casă din mase plastice. Mo
delul ei se ailă într-un cartier mos
covit dominat de macarale în plină 
activitate. La intrarea în această 
casă două uși masive și străvezii te 
îndeamnă sâ tragi mînerul. Dar... 
ușile s-au deschis cu ușurință de 
parcă ar ii iost de carton. în inte
rior, un apartament obișnuit cu trei 
camere, bucătărie, baie... Dacă 
gazdele și totodată creatorii acestei 
case, colaboratorii Institutului ex
perimental de mase plastice și a! 
„Mosproiekt"-ulul nu no-ar fi atras 
atenția, n-am fi bănuit că pereții 
sînt formați din trei straturi de po
limeri. Un metru pătrat de perete 
cîntărește, aici, de zece ori mai pu
țin decît al unei clădiri din baton 
armat.

Curioși să vedem „ce oferă poli
merii“ pentru confortul personal, am 
vizitat apartamentul. Dușumeaua, ca 
și baia sau chiuvetele, au un lustru 
plăcut, iar culoarea lor poate fi 
schimbată după gustul locatarului ; 
pînă și pernele fotoliilor sînt din 
masă plastică. La bucătărie gazul 
metan curge prin țevi de polietilon... 
N-am văzut caloriferul și totuși, în 
casă era cald : căldura urcă, prin

„sifon", de la instalațiile aflate la 
subsol și se împrăștie prin niște 
„guri" deschise în pereți.

După executarea acestui model, 
constructorii sovietici au făcut și al 
doilea pas : primul bloc cu patru e- 
taje în întregime din mase plastice 
a și fost ridicat pe Vietskaia. una 
din străzile noi ale Moscovei. Arhi
tectul A. Kripp, conducătorul qrupu- 
lu! de nroiectanți al „blocului de 
po’imeri", declară că masa plastică, 
fiind mult mai ușoară decît celelalte 
materiale de construcție deschide 
perspective largi pentTU construirea 
unor clădiri înalte, aspectuoase, co
mode și ieftine, 
plastice — noul 
rilor sovietici — 
curînd cartierele
1O3C în jurul Moscovei,

ale din mase 
al constructo- 
tnfrumuseta în 
ce se constru-

A. MUNTEANU

O hotărke a guvernului 
ceylonez

INCULPAREA LUI JOAN SALES

/ Echipa Petrolul-Ploiești 
învingătoare la Damasc

Ieri la Damasc, echipa de fotbal 
Petrolul-Ploiești a jucat în compa
nia selecționatei orașului. Fotbaliș
tii romîni au obținut victoria cu sco
rul de 5—0 (2—0), prin punctele în
scrise de Tabarcea (2), Dridea (2) și 
padea. (Agerpres)

„Ultima etapă” se numește filmul ar
tistic sportiv inspirat din desfășurarea 
„Cursei Păcii”. Filmul, a cărui premieră 
a avut Ioc de curînd la Praga, cunoaște 
o mare afluență de public. El va fi pre
zentat și participanțllor la a 16-a ediție 
a „Cursei Păcii”, care se desfășoară 
acest an.

Anglia (Ia Hampden Park-Glasgow) 
130 000 ; R. P. Romînă—Spania (stadionul 
„23 August”-București) 100 000; U.R.S.S.— 
Uruguay (stadionul ,,Lujnikl”-Moscova) 
100 000 ; R. P. Ungară—Uruguay (Népsta- 
dlon-Budapesta) 90 000.

Turned internațional 
de

în ultima rundă a turneului internațio
nal de șah de la Bad Liebenșteln (R. D. 
(Germană), Victor Ciocîltea a remizat cu 
iugoslavul Karaklajici. Gipslls a cîștigat 
la Szily. Remiză s-au încheiat partidele 
Mlnev—Polugaevski, Fuchs—Jansa și Szi- 
lagy—Lieberth.

Clasamentul final : 1—2. Gipslis
(U.R.S.S.), Polugaevski (U.R.S.S.) cîte 10,5 
puncte ; 3—4 Damianovici (Iugoslavia), 
Pietzsch (R. D. Germană) 9,5 puncte ; 5—6. 
Ciocîltea (R.P.R.), Karaklajici (Iugoslavia) 
cîte 9 puncte i 7—8 Fuchs (R. D. Germa
nă), Malich (R. D. Germană) cîte 7,5 
puncte ; 9—12 Lieberth (R. D. Germană), 
Minev (R. P. Bulgaria), Szilagy (R. P. 
.Ungară), Uhlmann (R. D. Germană) cite 
|?,5 puncte etc.

lu-
cu Cu această bicicletă de formă 

neobișnuită, ciclistul amator John 
Woodbum a parcurs distanța 
Cardiff-Londra (254 km) în 6h 
43’ 28”.

Potrivit statisticii 
făcute de 
Footbal”, 
de fotbal cu cel mai
multi spectatori în 
anul trecut au fost : 
Brazllla-Portugallo (la 
Marocana — Rio de 
Janeiro), 160 000 
spectatori : Scoția—

in

LONGEVITĂȚII

„France 
meciurile

Tatiana Scelkanova, recordmană a 
mii la săritura în lungime, a debutat 
mult succes într-o probă atletică nouă : 
săritura în înălțime. Performanța el de 
debut a fost 1,65 m.

■ir
Specialistul cehoslovac în atletism Jan 

Popper a alcătuit, pe baza celor mal bune 
zece rezultate ale 
anului, un clasament 
al echipelor feml- 
nlne do atletism. Pri
mul loc esto ocupat 
do U.R.S.S, cu 154 
puncte, urmată de 
Australia 73 puncte. 
R. P. Romînă se află 
po locul 0 (19 punc
te), înaintea S.U.A. 
(18 puncte), R. P. Un
gară (16 puncte), 
Noua Zeelandă 
puncte).

Joan Salés, unul din cei mai mari 
scriitori din Catalonia (provincie a 
Spaniei), a fost găsit „vinovat“ de a 
fi strîns semnături pe un apel îm
potriva ilegalităților comise de 
funcționarii siguranței catalane. 
Un judecător de instrucție, căruia 
i-a fost deferit „cazul“ spre cerce
tare, a considerat — după cum re
latează ziarul „Combat" — că ape
lul scriitorului este „nefondat“. Ar
gumentul reprezentantului justi
ției : el prezintă ca ilegale mă
suri autorizate de lege (datină, din 
1943, care înaintează tribunalului 
orice delict politic, chiar și acela de 
a scrie pe ziduri „Trăiască liber
tatea“), care n-a fost niciodată 
abrogată și, pe deasupra, apelul 
urmărește discreditarea poliției și 
a aparatului judiciar. In ripostă 
Joan Salés a prezentat un mare 
număr de mărturii despre torturi 
aplicate de poliție deținuților po
litici și certificate medicale sem
nate de medicul oficial al închiso
rii din Barcelona. Scriitorul a fost 
amendat, obligat să se prezinte 
periodic în fața, tribunalului și i 
s-a interzis să părăsească terito
riul Spaniei.

ne în vîrstă de 80 de ani șl mal 
mult au fost supuse unui control 
medical, efectuat de 1 000 de me
dici timp de doi ani (1961—1962) în 
diferite regiuni ale Uniunii Sovie
tice situate la diferite latitudini.

REVENIREA LUI CHARLOT

După o îndelungă întrerupere, 
Charlie Chaplin revine în fața măsufel 
de machiaj — relatează publicația 
„Tempo" din Roma. Marele actor, re
gizor și scenarist se 
a turna secvențele noului său film a 
cărui denumire este 
creț. Se știe numai că Chaplin va juca 
rolul unui actor bătrîn, care și-a dat 
întreaga viață scenei, iar acum desco
peră cu tristele că spectatorii nu-l 
mai tnfeleg. Autorul intenționează să 
readucă pe ecran pe micul, dar neui
tatul omule) îmbătrînit, ale cărui pe-

pregătește pentru

ținută încă în se

CONCLUZII NOI ÎN PROBLEMA

Oamenii de știință sovietici, pe 
baza unor vaste cercetări, au ajuns 
la concluzia că longevitatea nu 
este influențată attf de condițiile 
naturale, cum se credea pînă în 
prezent, ci de factor! mult mai im
portanți ca munca, participarea la 
viața societății, alimentație, odih
nă. De regulă, oamenii care au a- 
juns la vîrstă de 100 de ani și mai 
mult au muncit cel puțin 60 de ani. 
Tocmai această categorie de oa
meni de vîrstă înaintată și-au păs
trat mai bine sănătatea și puterea 
de muncă. Peste 50 000 de persoa-

hohote de ris cu la- 
Chaplin, pe ecran va

ripefii au stîrnit 
crimi. Alături de 
apare pentru prima oară fiica actoru- 
lui, Geraldine.

COPII FOLOSIȚI LÄ MUNCI

COLOMBO. Consiliul de Miniștri al 
Ceylonului a adoptat o hotărîre tn caro 
se spune că Ceylonul a întreprins (ot 
toiul de ac|iun> rezonabile în problema 
achitării despăgubirilor pentru bunuri
le naflona'izafe ale socielăfilor petro
liere americane și că el nu ma’ ponto 
face no1 concesii S.U.A. La 29 ianuarie, 
această hotădre a guvernului a fost a- 
dusă la cunoștința ambasadorului ami> 
rican din Colombo. După aprecierile so— 
ciefăti' petroliere ceyloneze, costu1 bu
nurilor naționalizate ale societăților pe
troliere americane este de aproximativ 
12 milioane rupii, în timp ce societățile 
americane pretind 33 milioane rupii.

GRELE

La procesul din orașul Utreht 
(Olanda) au fost dezvăluite cazuri 
de exploatare inumană 
copiilor. La una din cele 
brutării din acest oraș, 
grele sînt folosiți copiii 
da 14—15 ani. Ziua lor 
începea la orele 5—6 dimineața și 
se termina seara tîrziu. Adesea ei 
erau folosiți la munci Istovitoare 
de noapte. Patronii întreprinderii 
au exploatat timp de multi ani 
munca ieftină a copiilor scăpînd 
cu amenzi neînsemnate.

Lipsă cL comenzi 
la concernele din Ruhr

a muncii 
mai mari 
la munci 
în vîrstă 
de lucru

O întrebare la care au răspuns cosmonauții A. Nikolaev 
și P. Popovici

le pot li identificate cu 
ușurință după culoarea 
caracteristică, dupa con
tururi și relief. Se distinge 
hula, se vede direcția va
lurilor— se spune în re
latarea cosmonaufilor.

Nikolaev și Popovici 
confirmă că experiența 
dobîndită în ceea ce pri
vește identificarea peisa
jelor terestre va permite 
să se descopere cu sigu
ranță lo'mafii similare și 
pe alte planete ale sis
temului solar. Ei arată că 
observațiile făcute in spa
țiul periterestru ne vo
dă indicații asupra mo
dulul cum trebuie organ! 
zale diferite cercetări 
științifice în domeniul

Revista sovietică „Prl- 
roda“ („Natura”) publi
că patru fotografii in cu
lori și o relatare a cos- 
monaufilor Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici. 
Pilofii cosmonau|i 
U.R.S.S. răspund la 
barea: „Cum arată 
mîntul văzut din 
most".

Iți vine greu să 
scriu cosmonaufii, că de 
aici de la înălfimi uriașe 
poți distinge atît de mul
te detalii de pe Pămînt,

„Desigur, noi nu am 
văzut „urme de lei în A- 
frica“. în schimb urmele 
muncii omului sînt pre
tutindeni bine vizibile".

Continentele și oceane-

ai 
între- 

Pă- 
Cos-

crezi,

meteorologiei, geofizicii 
și al altor șliinfe. Astfel, 
în tafa geofizicienilor se 
deschide posibilitatea di
rectă de cercetare a ca
racteristicilor optice ale 
atmosferei la mari alti
tudini,

Cosmonaulli zugrăvesc 
In felul următor o fur
tuni pe care au obser- 
vat-o: „Se văd loarte 
bine străfulgerări albas
tra pe fundalul 
nori albicioși. Este 
resant de observat 
gerul în cercul
al unui orientatei optic, 
lulge-ul se aseamănă în 
aceste condifii cu lumina 
orbitoare a unul arc vol
taic“.

unor 
inte- 
ful- 

exterio'

BONN 30 (Agerpres). -- Marile 
concerne de otel din regiunea Ruhr 
întîmpină în momentul de fată greu-i 
tăti serioase din cauza lipsei de co
menzi. în legătură cu aceasta, după 
cum scrie revista „Der Spiegel” dini 
Hamburg, proprietarii concernelor 
caută să compenseze pierderile prim 
reducerea săptămînii de muncă, adi
că prin reducerea salariilor munci-» 
torilor.

Astfel. întreprinderea ..Dortmund-» 
Herder Hüttenunion A.G.“ șl concer- 
nul „Ruhrstahl“ A. G.’ din Hattingen 
au redus săptămîna de muncă cu 
două ore pentrû muncitorii care lui 
crează la cuntoare Martin, în otelă-» 
rii și în întreprinderile de laminară 
a otelului. Administrația întreprin-» 
derii „Mülgeim-Meiderich A.G.“, caye 
aparține concernului ..Rheinstahl”. ä 
dispus ca pentru o parte însemnată 
de muncitori să fie reduse orele dă 
muncă timp de trei zile pe săptă-» 
mînă.

De la 31 Ianuarie la 8 februarie 
și-a întrerupt producția marele con-» 
cern de automobile „Volkswagen”. 
După cum scrie ziarul ..Frankfurter! 
Rundschau“, ls uzinele din Volks
burg’, Kassel și Braunschweig ale 
concernului a fost restrînsă produc
ția. în ultimele săptărnîni aceasta 
este a treia scădere a producției lai 
acest concern.
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Aminare, suspendare sau ruptură?

Tratativele tu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 ianuarie, la 
sediul reprezentanței permanente a 
U.R.S.S. de pe lîngă O.N.U., a avut 
loc o nouă întîlnire între N. T. Fedo
renko, reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U., S.
Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. în 
Comitetul celor 18 state pentru de
zarmare, și W. Foster, directorul a-

K.

genției S.U.A. pentru dezarmare 
control asupra înarmărilor. La tra
tative a participat D. Ormsby-Gore, 
ambasadorul Marii Britanii 
S.U.A.

întîlnirea a fost consacrată 
blemei încetării experiențelor 
arma nucleară.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 31 ianuarie.

Și

în

pro- 
cu

I

Budapesta 30 (Agerpres). — 
La 30 ianuarie în capitala Ungariei 
s-a deschis sesiunea ordinară a Co
misiei dunărene. La lucrările ei iau 
parte meteorologi, navigatori, lucră
tori comerciali și economici, precum 
și juriști din cele șapte țări membre 
ale Comisiei și, de asemenea, obser
vatori din partea Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Europa și ai altor 
organizații internaționale.

Participanții la sesiune, care va 
dura pînă la 14 februarie, vor dis
cuta probleme legate de navigația 
internațională pe Dunăre și 
probleme.

alte

ÎN SPRIJINUL CAUZEI PĂCII
ÎNTÎLNIRE între reprezen

tanți AI VIEȚII PUBLICE 
DIN R.P. POLONĂ ȘI ANGLIA

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — In 
orășelul Jablonna, situat în apropie
re de Varșovia, s-a încheiat întîlni- 
rea dintre delegațiile polonă și en
gleză, alcătuite din parlamentari, 
reprezentanți ai vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști. In ca
drul întîlnirii au fost discutate pro
bleme privind securitatea europea
nă, dezarmarea, colaborarea cultura
lă și economică și întărirea păcii. 
După cum relatează agenția P.A.P., 
această întîlnire s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și cor
dială. Participanții la întîlnire au re
levat că ea a contribuit la cunoaște
rea reciprocă, la îmbunătățirea în
țelegerii reciproce și. în unele cazuri, 
la apropierea pozițiilor.

Delegațiile polonă și engleză sînt 
'de părere că această întîlnire a fost 
foarte utilă și că ar fi oportun ca

asemenea întîlniri să se organizeze și 
pe viitor. La propunerea delegației 
engleze se prevede organizarea la 
Londra în lunile următoare a unor 
convorbiri la care să ia parte comi
tetele organizatorice ale celor două 
părți, în vederea pregătirii .unei ase
menea întîlniri în Marea Britanie.

La Toronto — manifestație 
împotriva armelor nucleare

populației, au semnal o scrisoare către 
primul ministru al Canadei, Diefenba
ker, în care îi cer acestuia să respingă 
armele nucleare.

„Cine pune bețe în roate ?"

Documente care demască pe criminalii 
naziști și protectorii lor

OTTAWA 30 (Agerpres). In centrul 
orașului Toronto a avut loc o manifes
tație împotriva armelor nucleare. Parfi- 
cipanfii la manifestație purtau pan
carte cu inscripția : „Poporul canadian 
dorește pace, nu arme nucleare'.

Secretarul Confederației sindicatelor 
din Quebec, Marcel Pepin, a declarat 
că muncitorii canadieni sînt împotriva 
acceptării armelor nucleare. Aceeași po
ziție a tost adoptată și de consiliile par
tidului laburist din orașele Hamilton, 
Oakville și Ontario.

240 de cetățeni din orașul Hamilton, 
reprezentînd cele mai largi pături ale

NEW YORK 30 (Agerpres). Ziarul „Ga
zette and Daily“, care apare în orașul 
York, (statul Pennsylvania), a publicat un 
articol redactional sub titlul „Cine pune 
be(e în roate?“, în care, referindu-se la 
campania propagandistică zgomotoasă a 
unor cercuri din S.U.A. împotriva reali
zării unor acorduri Est-Vest în problemele 
majore ale situației internationale, scrie 
intre altele : „Există oameni în sferele 
înalte din Statele Unite care descoperă 
simptome de panică de fiecare dată cînd 
tratativele cu privire la consolidarea păcii 
înregistrează vreun progres. Considerăm 
că aceștia caută lei de fel de pretexte 
pentru a provoca o falsă îngrijorare și 
a schimba mersul evenimentelor“. Ziarul 
subliniază că senatorii, care au stîrnit re
centa zarvă, au în mod vădit legături cu 
Ministerul de Război.

MOSCOVA 30 (Agerpres).— TASS 
transmite : Juriștii și martorii din 
Uniunea Sovietică, pe care guvernul 
R.F. Germane nu i-a admis la pro
cesul foștilor SS-iști de la Coblenz, 
au făcut declarații în ziua de 30 ia
nuarie la o conferință de presă, care 
s-a ținut la Moscova.

Ziariștilor le-au fost prezentate 
materiale și documente prin care 
Heuser, Wilke, Schlegel, Merbach și 
alți acuzați au fost demascați că 
poartă vina pentru crime odioase 
săvîrșite împotriva omenirii, că au 
săvîrșit asasinate în masă împotriva 
cetățenilor pașnici sovietici pe teri
toriul Bielorusiei în perioada celui 
de-al doilea război mondial.

Leonid Zamiatin, directorul Direc
ției de presă din Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a calificat 
refuzul guvernului R.F. Germane de 
a acorda vize de intrare martorilor 
și juriștilor din Uniunea Sovietică 
drept „o încercare a anumitor

cercuri din Germania occidentală de 
a diminua însemnătatea procesului 
de la Coblenz și de a ușura soarta 
criminalilor „SS-iști“.

In legătură cu aceasta s-a hotărît 
ca materialele care îi demască pe 
acuzații de la Coblenz în săvîrșirea 
unor crime odioase și care afectează 
pe unii din actualii protectori sus- 
puși_ ai acestor criminali să fie fă
cute cunoscute opiniei publice so
vietice și internaționale.

La conferința de presă s-a dat ci
tire comunicatului Comisiei bieloru
se .pentru stabilirea și anchetarea 
fărădelegilor săvîrșite de cotropitorii 
germano-fasciști.

După conferința de presă zia
riștii au vizitat expoziția de docu
mente ilustrînd crimele comise de 
fasciști în Bielorusia, care cuprinde 
și aparatele de tortură folosite în 
închisorile din Minsk în perioada 
cînd orașul a fost cotropit 
pele hitleriste.

Conferința de presă 
a secretarului general al O. N

de tru-

u.

Lucrările Comitetului 
Executiv al F.S.M.

FRAGA. Cea de-a 26-a sesiune a 
'Comitetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale își continuă lu
crările începute în dimineața zilei 
de marți. în cadrul celei de-a doua 
ședințe a sesiunii a luat cuvîntul to
varășul Isac Martin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Romînă.

neze, printre care și Yokosuka, una 
din bazele liotei a Vil-a a S.U.A. 
Uniunile sindicale din Yokosuka au 
hotârît să desfășoare o amplă miș
care de protest împotriva intrării în 
acest port a submarinelor atomice 
americane.

29 ianuarie, pe 
Congreselor din 

prezentată opera

MOSCOVA. La 
scena Palatului 
Kremlin a fost 
„Sadko" de Rimski Korsakov. La a- 
cest spectacol, care s-a bucurat de 
un succes excepțional, au asistat 
conducători ai partidului comunist 
șl ai statului sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov.

TAȘKENT. Antonin Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și persoanele care îl înso
țesc au sosit la 30 
kent, din călătoria 
Asiei de sud-est.

ianuarie la Taș- 
făcută în țările

MOSCOVA. Sub auspiciile Mi
nisterului Invățămîntului Supe
rior și Mediu de specialitate al 
U.R.S.S., ale Academiei de Științe 
a U.R.S., 
turii al 
zată o 
nională 
estetică 
perioada construcției 
a comunismului”.

La consfătuire iau 
vitați din țările socialiste. Despre 
„Unele probleme ale predării es
teticii în învățământul superior 
din R..P. Romînă”, a prezentat 
un referat prof. N. Moraru.

că în țară garanțiile democratice și 
să înceteze represiunile în masă îm
potriva conducătorilor muncitorilor 
și țăranilor, împotriva reprezentanți
lor intelectualității.

QUITO. Poliția din marele oraș 
ecua dorian Guayaquil, a efectuat la 
29 ianuarie o descindere la sediul 
Uniunii tineretului revoluționar din 
Ecuador și a arestat 15 studenți. 
(U.P.I.).

comuniști Gian-ROMA- Deputății 
carlo Pajetta, Pietro Ingrao și Giu
liano Pajetta au adresat ministrului 
afacerilor interne o interpelare în 
care îi cer să explice pe ce bază a 
fost expulzat din țară AH Yata, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Maroc, sosit la 21 ianuarie pe aero
portul Fiumlcino. Autoritățile i-au 
interzis lui AII Yata să se întîl- 
nească cu membri ai parlamentului 
Italian.

HANOI. Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al armatei popu
lare vietnameze, într-o scrisoare adre
sată Comisiei Internationale de Supra
veghere șl Control în Vietnam, a atras 
atenția asupra unei serioase încălcări a 
acordului de la Geneva de către aufo- 
rităfila ngodinhdiemlsfe. In ultimele zile 
clin 1962, în regiunea rîulul Benhay, 
zonă demilitarizată, au pătruns aproxi
mativ 800 de oameni, printre care și 
frûlitari străini ; ei au fotografiat malul 
opus al rîului și au efectuat observații 
Jtu binoclurile.

S. și ale Ministerului Cul- 
R.S.F.S.R., a fost organi- 
consfătuire științifică u- 
avînd ca temă „Educația 
a oamenilor muncii in 

desfășurate

parte și in-

DELHI. La 29 ianuarie a sosit la 
Delhi dr. Subandrio, ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei.

spe- 
La 

stat 
con

çu

PARIS La 29 Ianuarie a plecat spre 
New York L. Merchant, emisar 
clal al președintelui Kennedy. 
Paris, Merchant, secretar de 
adjunct al S.U.A., a avut cîteva 
sultărl cu oficialități, inclusiv
Stikker, secretar general al N.A.T.O., 
generalul Lemnitzer, comandantul 
suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, Bohlen, amba
sadorul S.U.A. în Franța, pentru a 
pregăti tratativele cu partenerii vest- 
europeni al S.U.A. din blocul 
N.A.T.O. în vederea creării așa-nu- 
mitelor „forțe nucleare multilatera
le" ale acestui bloc.

BOGOTA. In orașul Puerto-Boiaca, 
centrul unei regiuni petroliera a Co
lumbiei, a avut loc o mare demon
strație la care s-a cerut naționaliza
rea industriei petrolului. Au luat 
parte locuitori ai orașului șl țărani 
din satele vecine.TOKIO- Ministrul afacerilor ex

terne al Japoniei a acceptat, la ce
rerea S.U.Ä., ca submarine atomice 
(americane să intre în porturile japo-

LIMA. Partidul socialist din Peru 
a dat publicității o declarație în 
care cere guvernului să restabileas-

Demonstra|lo de psotesi a muncitorilor de la o întreprindere de 
asamblare a automobilelor nord-amerlcane „Kaiser“ din Cordoba (Ar
gentina), împotriva hotărîrll patronilor de a suspenda lucrul pe sece sile 
ca urmare a crizei din Industria automobilului.

lîN'SHSS* taMPWMK

Amînarea fără termen a tratative
lor de la Bruxelles dintre reprezen
tanții Pieței comune și Anglia a 
creat în cercurile negociatorilor o 
situație confuză. Corespondentul a- 
genției „France Presse“ o descrie 
astfel : „La Bruxelles nu a fost pu
blicat nici un comunicat... nu s-a ți
nut conferința d© presă obișnuită la 
sfîrșitul unei sesiuni. In aceste con
diții, este greu să se ajungă la o cu
noaștere exactă a condițiilor în care 
tratativele au luat sfîrșit. Se pune 
întrebarea dacă tratativele au fost 
amînate, suspendate sau rupte î U- 

.........  ' i" nu vor să audă

GENEVA. La 28 Ianuarie, la Geneva 
și-a încheiat lucrările cea de-a 31-a se
siune a Consiliului executiv al Organizafiel 
Mondiale pentru Sănătate (O.M.S.) în 
timpul sesiunii — care a durat două săp- 
tămîni — au fost dezbătute o serie de 
probleme care privesc activitatea acestui 
lor mondial șl a fost aprobat bugetul or
ganizației pentru anul 1964.

TOKIO. La 30 ianuarie și-a 
început lucrările Congresul extra
ordinar al Federației naționale a 
sindicatelor muncitorilor din indus
tria cărbunelui din Japonia. Con
gresul Uniunii sindicale a minerilor 
a fost convocat în condițiilș cînd 
70 000 de mineri sînt amenințați cu 
concedierea, ca urmare a planurilor 
de așa-numltă „raționalizare”-

Demisia unor miniștri sirieni

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
29 ianuarie a avut loc o conferință de 
presă a secretarului general al 
O.N.U,, U Thant.

U Thant a făcut o declarație cu 
privire la situația din Congo. El a 
spus că după doi ani și jumătate 
„rolul militar activ“ al O.N.U. în a- 
ceastă țară „s-a încheiat prin intra
rea în Kolwezi și Jadotville”. 
U Thant a arătat că nu se prevede 
retragerea în curînd a trupelor 
O.N.U. din Congo.

Secretarul general al O.N.U. a in
format că subsecretarul de stat al 
S.U.A., H. Cleveland, împreună cu 
reprezentantul S.U.A. la O.N.U., A. 
Stevenson, i-au adus la cunoștință 
plecarea în Congo a misiunii ameri
cane, conduse de Cleveland pentru 
a „elucida amploarea ajutorului” pe 
care S.U.A. pot să-l acorde guver
nului central congolez.

Cunoscînd situația din Congo și 
lupta care se dă între diversele mo
nopoluri internaționale pentru bo
gățiile acestei țări, nu este greu de 
prevăzut că „ajutorul” menționat 
este destinat să întărească pozițiile^ 
monopolurilor americane, interesate 
în resursele de materii prime con
goleze.

Explicînd poziția sa în această 
problemă, U Thant a spus că el se 
pronunță în principiu pentru a se 
acorda ajutor Congoului numai prin 
canalele O.N.U. și a amintit chema
rea ConsiHului de Securitate adre
sată tuturor guvernelor de a trimite 
ajutor Congoului numai prin inter
mediul O.N.U. In același timp, 
U Thant nu a făcut de fapt nici un 
fel de oblecțiunl împotriva misiunii 
lui Cleveland.

Răspunzîrid la întrebarea care 
este stadiul îndeplinirii rezoluției 
Consiliului de Securitate, el a spus 
că în prezent nu are împuterniciri 
nici din partea Consiliului de Secu
ritate, nici din partea Adunării Ge
nerale asupra felului în care să ac
ționeze în legătură cu raportul co
misiei care s-a ocupat de cercetarea

asasinăril lui Luîmprejurărilor 
mumba.

Referindu-se 
au loc în prezent între reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei. U Thant 
a declarat că „perspectivele de a se 
ajunge la un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare 
sînt mai bune ca oricînd”.

U Thant și-a exprimat părerea că 
„O.N.U. trebuie să cerceteze meto
dele de reducere a încordării și de 
promovare a unei mai bune înțele
geri internaționale'.

la tratativele care

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă trans
mit că la 29 ianuarie a avut loc la 
Elisabethville o întrevedere între 
ministrul rezident în Katanga al 
guvernului central congolez, Ueo, și 
Chombe. Potrivit comunicatului dat 
publicității de Ileo în cursul între
vederii i s-au adus lui Chombe la 
cunoștință prevederile constituțio
nale cu privire Ia delimitarea func
țiilor guvernului central și ale au
torităților provinciale. Pe de altă 
parte, Chombe a dat publicității și 
el un comunicat în care afirmă. că 
ar fi subliniat în cursul întrevede
rii faptul că „nu trebuie grăbite lu
crurile' în ce privește reintegrarea 
Katangăi în Congo, deoarece această 
provincie s-ar afla, chipurile, într-o 
„perioadă de tranziție”.

Autoritățile O.N.U. și cele ale gu
vernului central congolez continuă 
operațiunile de control la banca 
katangheză. Cu cîteva zile în urmă 
trupe ale O.N.U. au înconjurat clă
direa așa-numitei „Bănci naționale a 
Katangăi” în fruntea căreia se află 
un director belgian. Trei membri ai 
Consiliului directorial au fost ares
tați.

Această acțiune a fost întreprinsă 
după ce s-a aflat că din depozitele 
băncii au dispărut 136 de milioane 
de franci katanghezl.

sl-
au

DAMASC. In sînul guvernului 
rian au apărut divergențe care 
avut drept urmare demisia unul nu
măr de miniștri. Trei din miniștrii 
demisionați sînt membri al partidu
lui Baas, iar al patrulea este mem
bru al Partidului populist. (A.F.P.).

VIENA- în seara de 30 ianuarie 
locuitorii din raionul 15 al Vienei au 
fost treziți de o explozie puternică, 
provocată de o bombă pusă de neo
naziști în fața clădirii organizației 
raionale a P.C. din Austria. Explo
zia a pricinuit mari pagube. Nu se 
semnalează victime.

MADRID. După o grevă de frai săp- 
fămtnl, muncitorii agricoli din Almoza- 
vid de la Sievici, localitate situată în 
regiunea Saragosa, au obfinut o majo
rare a salariului zilnic cu 20 de pesetas.

Ziariști din țările socialiste în vizită 
la Delhi

Romtnă au luai parle 
Răducanu șl Ocfavlan

care a avut loc cu a<

DELHI 30 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a 
primit pe ziariștii romînl, bulgari, ceho
slovaci șl unguri, care, la Invitația gu
vernului Indian, se află înfr-o vizită în 
India. Din R. P. 
ziariștii Cornel 
Paler.

în convorbirea
cest prilej, primul ministru al Indiei a 
expus ctteva din obiectivele actuala ale 
guvernului Indian privind construcfla 
economică șl culturală a țării. El s-a re-t 
ferit îndeosebi la necesitatea industria
lizării tării șl dezvoltării agriculturii. în 
cursul convorbirii, J. Nehru a apreciat

utilitatea colaborării cu R. P. Romînă în 
domeniul Industrial petroliere șl a sub
liniat posibilitatea continuei dezvoltări 
a relațiilor economice șl culturale dintre 
cele două țări.

Ziariștii din cele patru țări socialis
te au fost, de asemenea, primiți de 
Sarvapalli Radhakrishnan, președintele 
Indiei, și de Zakir Hussein, vicepre
ședintele Indiei.

Mesaj prezidențial in problemele
învățămîntului din S. U. A.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
La 29 ianuarie, președintele Ken
nedy a adresat Congresului S.U.A. 
mesajul anual în problemele învăță
mîntului.

Deplîngînd lipsa acută de ingineri 
și matematicieni, președintele recu
noaște că guvernul federal „nu își 
îndeplinește obligațiile în domeniul 
învățămîntului".. Din mesaj reiese, 
de asemenea, că învățămîntul supe
rior continuă să fie numai la înde- 
mîna claselor avute. „Peste jumătate 
din toți părinții care au copil de 
vîrstă școlară, arată mesajul, vor 
să-i trimită să studieze la colegii, 
dar numai o treime din ei sînt în 
stare s-o facă. Aproape 40 la sută 
din cei ce frecventează colegiile nu 
le termină și numai cîțiva din ei 
continuă învățămîntul profesional 
după terminarea colegiilor. Lipsa a- 
jutorului necesar studenților este 
principala cauză a acestor rezultate 
alarmante". Alte deficiențe semnalate 
în mesajul prezidențial sînt: labora
toarele și bibliotecile supraaglome
rate Și învechite din numeroase co
legii, învățători și profesori nepre
gătit!, lipsa d'e clădiri școlare.

Mesajul arată că deficiențele aii-

de învățămînt din Stateleternului
Unite au dus la creșterea crimina
lității în rîndurile tineretului, la șo
maj și irosirea inutilă de resurse 
umane.

Președintele Kennedy cere apro
barea unui proiect de lege „pentru 
îmbunătățirea educației“, prevăzînd 
furnizarea unei asistențe pentru sta
tele federale în sarcina cărora cade 
învățămîntul public în Statele Unite. 
Kennedy nu a fixat însă o dată pre
cisă la care să se înfăptuiască pro
punerea.

In încheierea mesajului președin
tele subliniază deosebita importanță 
care se acordă în Uniunea Sovietică 
problemelor învățămîntului. „Insti
tuțiile de învățămînt superior sovie
tice, se spune în mesaj, pregătesc de 
trei ori mai mulți ingineri și de pa
tru ori mai mulți medici decît Sta
tele Unite... Uniunea Sovietică pre
gătește de două ori mai multe cadre 
de oameni de știință și tehnicieni 
decît S.U.A. Totodată, Uniunea So
vietică a lichidat practic neștiința 
de carte, sporind de la începutul a- 
cestul secol de 23 ori numărul per-» 
soanelor care au peste șapte clase'»

I

nil dintre „cei cinci' 
decît de o amîna- 
re. Delegația fran
ceză a declarat 
că tratativele au 
fost suspendate, 
Iar delegația bri
tanică și sprijinitorii săi de pe con
tinent au afirmat că este vorba de 
o ruptură“.

In cursul zilelor de luni șl marți, 
delegațiile „celor șase" țări ale Pie
ței comune au căutat, fără succes, 
să ajungă la o soluție de compro
mis. In acest scop, delegația vest- 
germană, din care făcea parte atît 
vice-cancelarul Erhard cit și minis
trul de externe Schröder, a propus să 
se atribuie comisiei executive a 
Pieței comune, așa-zisa comisie Hall
stein, mandatul do a întocmi o listă 
a divergențelor ivite în cursul trata
tivelor cu Anglia și de a recomanda 
soluții în vederea depășirii lor. Dar 
nici aceste încercări, nici interven
ția directă a S.U.A., sub forma unui 
mesaj adresat de secretarul de stat 
Rusk delegației vest-germane — „in
tervenție de ceasul al 11-Iea", cum 
a denumit-o corespondentul agenției 
„Associated Press“, — nu a reușit 
să salveze situația.

întreruperea tratativelor a stîrnit 
o anumită emoție în cercurile poli
tice de aci. Unii participanți la tra
tative au folosit chiar o terminologie 
dramatică. Astfel, Erhard a decla-

rat că ședința de marți după-amla- 
ză a fost „o ceremonie funerară“, 
alții au declarat că s-a produs „o 
criză serioasă", că „spiritul euro
pean a fost rău lovit“ etc. Chiar și 
acei care au făcut aprecieri mai re
zervate nu-și ascund temerile pen
tru repercusiunile pe plan economic 
și politic ale eșecului negocierilor.

Un alt membru al delegației vest- 
germane, ministrul de externe Schrö
der, și-a exprimat părerea că pro
blema aderării Angliei Ia Piața co
mună nu s-a încheiat. Voința Marii 
Britanii de a intra în Comunitatea 
economică europeană se menține, a
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sipus el, anunțînd 
că în viitorul a- 
propiat vor fi exa
minate metodele 
propice pentru 
sprijinirea acestor

intenții. întrebat de ziariști dacă ne
gocierile în aceăstă problemă vor 
continua fără Franța, Schröder a 
precizăt că acest lucru nu se va 
întîmpla, subliniind intenția R.F.G. 
de a menține „unitatea de păreri" 
cu Franța.

Agenția americană „Associated 
Press" relata azi dimineață din 
Washington că o înaltă oficialitate 
americană, exprimînd părerea cercu
rilor conducătoare, a declarat că 
„trebuie să culegem bucățile și să 
mergem mai departe". Intr-adevăr, 
în momentul de față se conturează, 
sub jocul a diferite presiuni, noi 
eforturi pentru diferite „lipituri" poli- 
tlco-economice. Este semnificativă 
în această privință declarația fă
cută de ministrul de externe al Bel
giei, Spaak, după ultima reuniune, 
în care a arătat că eBte necesar să 
se continue căutarea unei goluții în 
problema relațiilor dintre Anglia și 
Piața comună șl că, în legătură cu 
aceasta, 
survină 
zile".

„elemente noi ar putea să 
în cursul viitoarelor 15

JEAN LOUIS ESCH

Dezamăgire în cercurile oficiale engleze
De cîieva zile atmosfera politică da 

la Londra era pregătită penfru dezno- 
dămîntul 
de aceea 
lor a fost 
Cercurile 
aparenta

petrecut mărfi la Bruxelles și 
știrea despre eșecul tratative- 
primită fără mare surprindere, 
oficiale, deși încearcă să dea 

_r____ unei atitudini calme, nu reu
șesc totuși să ascundă dezamăgirea de 
care au fost cuprinse față de atitudinea 
intransigentă a Franfei.

Tendinfa este de 
pe Franfa și de a 
scoate basma cura
tă guvernul conser
vator. Sandys, minis
tru penfru relațiile 
cu țările Common- 
wealthului, care a făcut parte din dele
gația engleză la Bruxelles, a declarat ia 
sosirea sa la Londra : „Ne aflăm în fața 
vefo-ului unui om lipsit de judecată, 
care pare să creadă că Franța înseam
nă Europa și că el însuși este Franța”. 
Pe de altă parfe șeful delegației engle
ze, Heath, a afirmat că „marile speran
țe... au fost spulberate din motive po
litice prin voința unui singur om“ ; tot
odată, el a lăsat să se înțeleagă că 
problema aderării Angliei la Piafa co
mună rămîne deschisă : „Nu vom în
toarce spatele Europei sau țărilor co- 
muniiăfii europene — a spus el. Noi 
am fosf considerabil încurajați și susți
nuți de sprijinul pe care l-am primit 
din partea miniștrilor celor cinci țări 
(membre ale Pieței comune, Franța 
fiind a șasea — n.r.).

Ziarul „Daily Express" salută

a arunca vina

eșecul de la Bruxelles. Acest ziar, 
care exprimă 
conservatorilor 
rii Angliei în
„Dacă Anglia ar fi intrai în Piața comu
nă aceasta s-ar fi făcuf cu sacrificarea 
agriculfurii, cu trădarea Commonweallh- 
ului..."

„Daily Herald” (ziarul oficial laburist), 
care în principiu nu s-a opus intrării 
Angliei în Plaja comună, dar a criticat

punctul de vedere al 
ce s-au opus infră- 
Piafa comună scrie :

V
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felul în care guver
nul conservator a 
dus tratativele și 
concesiile făcute în 
cursul lor, declară 
într-un editorial că 

guvernul conservator „ar trebui să se 
prezinte în fața najiunii și să-i permită 
să-și dea verdictul”.

Una din temele aflate în centrul dis
cuțiilor este alternativa pe care trebuie 
s-o aleagă acum Anglia. După cum rela
tează Associated Press „un grup de 
membri conservatori ai Parlamentului au 
cerut guvernului să întreprindă o ac
țiune imed'afă în scopul convocării unor 
reuniuni ale Commonwealfh-ului și zo
nei europene a liberului schimb (din 
care, în afară de Anglia, fac parfe Nor
vegia, Danemarca, Suedia, Elveția, Aus
tria, Portugalia — n.r.) cu scopul de a 
se organiza o campanie fermă, menită 
să contracareze provocarea lansată de 
Piafa comună, așa cum 
vefo-ul impus de Franja'.

JOHN

decurge din

GRITTEN

★

PARIS 30 (Agerpres)'. — ConsHlul 
de Miniștri al Franței a aprobat po
ziția adoptată de ministrul afaceri
lor externe. Couve de Murvllle, în 
cadrul tratativelor de la Bruxelles.

La Paris s-a anunțat miercuri că a 
fost anulată o ședință a miniștrilor 
de finanțe ai țărilor membre ale 
Pieței comune la care trebuia să se 
discute și o propunere franceză pri
vind limitarea investițiilor străine în 
țările Pieței comune. Ședința urma 
să aibă loc în R.F. Germană.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe vest-german — a- 
nunță agenția Reuter — a declarat 
miercuri că nu ar putea furniza mo
tivul oficial al anulării ședinței mi
niștrilor de finanțe ai Pieței comu
ne, dar a afirmat : „Presupun că

★

aceasta se 
provocate de eșecul tratativelor de 
la Bruxelles".

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
„Un eveniment extrem de neplă
cut', astfel califică Statele Unite eșe
cul tratativelor de la Bruxelles, se a- 
rată într-o declarație oficială făcu
tă de White, purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat.

Senatorul W. Fulbright a apreciat 
rezultatele întrevederilor 
Bruxelles ca „un eșec in^o' 
nu numai pentru Anglia, ci șr 
tru întreaga comunitate occidt 
lă”. El șl-a exprimat însă sper; 
că „dezamăgirea se va dovedi teȘ 
porară“.

datorește dezamăgirii
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TEATRE. Teatrul de Operă, șl Balet al 

R. P. Romine: Lacul lebedelor — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă: Paga
nini — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia): Apus de 
soare — (orele 19,30). (Sala Studio): Si
ciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru): Pygmalion — 
(orele 19,30). (Sala Studio): Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettlee șl doamna 
Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 1): 
Cred în tine — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex, Sahia nr. 76): Tache, 
Ianke și Cadîr — (orele 19,30). (Sala Pa
latului R. P. Romine): Proștii sub clar 
de lună — (orele 19,30). Teatrul muncito
resc C.F.R.-Giulești: Fata cu pistrui — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile): Oceanul — (orele 
20). (Sala Libertatea): O felio de lună — 
(orele 20); Salut voios — (orele 17). Tea
trul Evreiesc de stat: O seară de folclor 
muzical evreiesc — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S.: Drag 
mi-1 cîntecul șl jocul — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 do 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu): Un băiețel, o paiață și o 
maimuță șl Rochița cu figuri — (orele 16). 
(Sala Academiei): Cartea cu Apolodor — 
(orele 16).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor 
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic: Patria (11; 15» 18; 21). Partea ta 
de vină: Republica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45» 21). Omul cu obiectivul — rulează 
la cinematografele Magheru (10» 12» 14,15; 
16,30; 18,45» 21), București (9; 11» 13; 15; 
17; 19; 21), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21), Floreasca (15> 17; 19; 21). Marile 
speranțo — rulează la cinematografele 
V. Alecsandrl (10,30; 15,15; 17,45; 20,15), 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15), 1 Mal (10,15; 12,45; 15,15; 17,45» 20,15), 
Gh. Doja (9» 11,30» 14; 16,30; 19» 21,15). 
Patra inimi r-> rulează la cinematogra-

fele I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15» 18,30; 
20,45), Grivița — lingă podul Basarab (10» 
12,15; 16; 18; 20). Cartouche — cinema
scop: Victoria (10; 12,15» 14,30; 16,45; 19; 
21,15). Miracolul lupilor — cinemascop: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,45; 21), 
Arta (11; 16; 18,15; 20,30). Balada husa
rilor: C’entral (10; 12; 14; 15,10; 18,20;
20,30), V. Boaită (10; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 
21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), G. 
Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Cînd comedia era rege: Tineretului 
(orele 10 și orele 12). Vîrsta de aur a 
comediei: Tineretului (orele 14 șl orele 
16). Post restant: Tineretului (orele 18,30 
șl orele 20,30). Program special pentru 
copii: 13 Septembrie (orele 10). Hamlet: 
13 Septembrie (11; 14; 17; 20). Program 
de filme documentare — rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Omul do 
lingă tine — rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Sub cupola al
bastră: înfrățirea între popoare (15,30» 
17,45; 20), Volga (10; 12; 15,30; 18; 20,30), 
Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). Fantomele 
din Spessart — rulează la cinematograful 
Alex. Popov în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. Transportul: 8 Mar
tie (15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Meșter la toate: Cultural 
(15; 17; 19; 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Dă-1 înainte, 
fără grijă: Unirea (11; 15i 17; 19; 21), 
Munca (16; 18,30; 21), Iile ' Plntllie (16; 
18,15; 20,30). Cursa de 100 km: rulează 
la cinematograful T. Vladimlrescu (15; 
17; 19; 20,45). Vaporul Iul Emil — cine
mascop: Popular (14; 16; 18,15; 20,30).
Telefonista: Moșilor (16; 18; 20). Căzută 
din lună — rulează Ia cinematografele 
Donca Slmo (16; 18,15; 20,30) și Drumul 
Serii (16; 18; 20). Mirajul: rulează la cine
matografele C-tln David (15,30; 18; 20,30), 
G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Pentru un 
zîmbet senin: rulează la cinematograful 
M, Emlnescu (16; 18,15; 20,30). Soțul soției 
sale — rulează la cinematograful Olga

Banele (15,30; 18; 20,30). Șampanie șl me
lodii: 30 Decembrie (15; 17; 19» 21). Tinerii 
— cinemascop: B. Delavrancea 
18» 20).

TELEVIZIUNE. Orele 18,30 - 
sitatea tehnică la televiziune. 
Jurnalul televiziunii. 19,15 —
copil. 19,40 — Sfatul medicului. 19.50 
Filmul artistic: „Casa de la răscruce" 
o producție a Studiourilor ... Y i 
din Moscova. 21,35 — Muzică distractivă 
Instrumentală. In încheiere: Buletin de 
știri.

dl» 16;

Unlver- 
19,00 -

Pentrü
1

„M. Gorki*

CUM E VREMEA
în țară ; Vremea a fost umedă cu 
mai mult acoperit, exceptând Ar-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 BucnrețU, Mata „Scînteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele «a fac 1« oficiile poștale, factorii poștal! și dlfniörll voluntari din Întreprinderi și teetltuțil. Tiparul f Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil

Icri 
cerul 
dealul, unde dimineața a fost variabil. 
Au căzut ninsori intermitente în toate 
regiunile țării, fiind mal frecvente șl 
mai abundente în Oltenia șl Muntenia. 
Vîntul a suflat slab, cu intensificări din 
nord-est, pînă la tare în sud-estul țării, 
unde local a viscolit zăpada. Temperatu
ra aerului Ia ora 14 înregistra valori cu
prinse între minus 3 grade la Mangalia 
șl minus 14 grade la Dej. Local. în Do- 
brogea, s-a semnalat ceață. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă șl închisă. 
A nins intermitent. Vîntul a prezentat 
Intensificări temporare din nord-est, cînd 
a viscolit zăpada. Temperatura maximă a fost de minus 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 februarie. In țară: Vremea se va 
menține — 
acoperit.
dea mai ___ __ _____ ___
ritul țării. Vînt potrivit pînă la tare 
din sectorul nordic. Temperatura se va 
menține coborîtă. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 grade șl minus 16 
grade, local mai coborîte, iar maximele 
între 0 și minus 10 grade. In primele 
două zile zăpada va fi viscolită în sud- 
estul țării. In București : Vreme umedă 
șl rece, cu cerul mai mult acoperit. Nln- » 
soare. Vînt potrivit, pînă la tare, din 
nord-est. Temperatura staționară^

umedă, cu cerul 
Ninsori

ales
mal mult 

Intermitente vor că- 
în sudul șl răsă-


