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Bilanț rodnic, imbold 
spre noi realizări

Cu fiecare an poporul nostru ob
ține noi succese în înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. în dezvoltarea 
economiei naționale, înaintînd ferm 
pe calea desăvîrșirii construcției so
cialismului. Această realitate a vieții 
noastre noi este confirmată încăodată 
— în limbajul lapidar și riguros 
exact al cifrelor și datelor — de Co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea pla- 
ryului de stat pe anul 1962, publicat 
înl ziarele de ieri.

Planul pe anul 1962 — an care a 
încheiat prima jumătate a șesena- 
lului — a fost realizat cu succes : la 
producția globală industrială el a 
fost îndeplinit în proporție de 101,9 
la sută, iar la producția-marfă — în 
proporție de 101,5 la sută. Față de 
anul 1961, producția globală indus
trială a crescut cu 14,7 la sută, cea a 
mijloacelor de producție sporind 
cu 17,5 la sută, iar a bunurilor de 
consum de 10,2 Ia sută. Pe an
samblul industriei producția globa
lă à crescut, în perioada 1960—1962, 
cu 55 la sută, cu un ritm mediu 
anual de 15,8 la sută, față de circa 
13 la sută prevăzut în Directivele 
Congresului al III-lea al partidului.

îndeplinirea an de an a prevederi
lor înscrise în planul de stat, crește
rea « și perfecționarea continuă a 
forțelor de producție ale țării de
monstrează caracterul profund rea
list al politicii economice a partidu
lui nostru, care — așa cum a arătat 
tovarășul Gheorghiu-Dej la ședința 
solemnă a Marii Adunări Naționale 
consacrată celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Romîne — „îmbină spiritul oreator, 
elanul revoluționar cu studierea te
meinică a realității în procesul con
strucției socialiste".

Partidul a îndreptat eforturile po
porului spre dezvoltarea bazei teh
nice materiale a socialismului — anul 
1962 mareînd noi succese pe această 
linie. S-au obținut în continuare 
creșteri importante în ramurile hotăj 
rîtoare ale producției, care determină 
progresul întregii economii — în in
dustria construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor, în industria 
chimică, a energiei electrice și ter
mice, a metalurgiei feroase, în.pre
lucrarea țițeiului și a lemnului. Pe 
baza programului de investiții stabi
lit, în anul 1962 au intrat în funcțiu
ne numeroase obiective industriale 
importante, care au sporit potențialul 
economic al țării : noi grupuri elec
trogene, importante obiective side
rurgice la Hunedoara. Reșița și 
București, unități ale industriei 
construcțiilor de mașini, chimice 
și de prelucrare a petrolului, 
noi secții în cadrul complexe
lor de industrializare a lemnului, 
linii de ciment, întreprinderi mo
derne ale ihdustriei alimentare ș.a. 
Folosind cu pricepere tehnica nouă 
cu care este dotată economia națio
nală. oamenii muncii au obținut noi 
succese pe linia îmbunătățirii cali
tății producției, în introducerea în 
fabricație a unor produse cu carac
teristice tehnice superioare, în lăr
girea sortimentelor bunurilor de 
consum. în întreprinderi a continuat 
cu bune rezultate acțiunea de mo
dernizare a parcului existent de 
mașini-unelte și de înzestrare cu 
utilaje noi, s-a extins automatizarea 
proceselor de producție.

în agricultură, anul 1962 a marcat 
un eveniment deosebit de important: 
încheierea colectivizării, care a 
consfințit victoria definitivă a so
cialismului în patria noastră. Pro
cesul de transformare socialistă 
a agriculturii a fost însoțit de-a 
lungul anilor de creșterea pro
ducției agricole. Cantitatea totală de 
cereale obținută în 1962 depășește cu 
1,7 milioane tone producția medie a 
anilor 1934—1938 și asigură con
sumul în continuă creștere al popu
lației și celelalte nevoi ale economiei 
naționale. S-au obținut, de asemenea, 
succese în dezvoltarea celorlalte ra
muri ale agriculturii.

In vederea sporirii producției agri
cole, vegetale și animale, a fost în
tărită baza tehnică-materială a agri
culturii prin dotarea ei cu mașini și 
utilaje moderne ; s-a continuat pro
cesul de consolidare economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agricole 
colective, s-a îmbunătățit mai de
parte activitatea G.A.S.-urilor și 
S.M.T.-urilor.

Ca într-o oglindă oamenii muncii 
văd, din cifrele și datele pe care le 
înfățișează Comunicatul, cum pe 
baza trainică a succeselor obținute în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
pe baza sporirii venitului național, 
se înfăptuiesc cu consecvență noi 
măsuri în vederea creșterii bunăstă
rii oamenilor muncii. Sporirea con
tinuă a cantităților și sortimentelor 
de mărfuri destinate consumului 
larg, avîntul pe care-I cunoaște con
strucția de locuințe, sumele mari 
alocate de la buget pentru dez
voltarea învățământului și culturii, 
pentru ocrotirea sănătății poporului 
și finanțarea diferitelor alte acțiuni 
social-culturale — reflectă încă o 
dată grija cu care partidul și gu
vernul asigură necontenita ridicare 
a nivelului de trai al poporului.

Realizările economice și social-cul
turale consemnate în Comunicat sînt 
un prilej de mîndrie și totodată un 
îndemn de a munci și mai bine, 
de a le dezvolta în continuare. înde
plinirea și depășirea planului de stat 
pe 1962, dezbaterea largă, amănunți
tă, de către colectivele de întreprin
deri, a sarcinilor de plan pe 1963, 
au creat premize favorabile pentru 
obținerea unor noi succese în anul 
în curs.

Partidul pune în fața cadrelor din 
economie, a colectivelor de întreprin
deri, a specialiștilor, ca 0 sarcină pri
mordială, creșterea și mai accentuată 
a productivității muncii — aceasta 
constituind un factor . determinant 
al dezvoltării economiei socialiste și 
al ridicării nivelului de trai al po
porului. în acest scop, — așa cum 
se subliniază în Comunicat — conco
mitent cu promovarea sistematică a 
progresului tehnic în toate ramurile 
economiei naționale, eforturile trebu
ie îndreptate spre utilizarea cît mai 
completă și mai eficientă ,a tehnicii 
noi cu care se dotează întreprinde
rile, spre adîncirea profilării și spe
cializării, mecanizarea și automatiza
rea proceselor de producție, spre ri
dicarea continuă a calificării cadre
lor. Punerea largă în valoare a nu
meroaselor rezerve și posibilități de 
creștere a productivității muncii tre
buie să fie urmărită cu perseverență 
de către ministere și direcții gene
rale, comitete regionale, raionale și 
orășenești de partid pe tot parcursul 
anului și în toate întreprinderile.

Planul pe anul 1963 pune sarcini 
importante în legătură cu proiecta
rea, asimilarea și realizarea de noi 
mașini și utilaje cu caracteristici su
perioare, necesare economiei națio
nale, perfecționarea continuă a 
tehnologiei, promovarea largă a so
luțiilor moderne de fabricație. înfăp
tuirea acestor sarcini presupune mă
suri concrete pentru întărirea acti
vității de concepție în întreprinderi.

Continuînd succesele obținute anul 
trecut în domeniul îmbunătățirii ca
lității produselor — succese releva
te în Comunicat — oamenii muncii 
din fabrici și uzine sînt chemați să 
ridice lupta pentru calitate pe o 
treaptă mai înaltă, călăuzindu-se în 
permanență în această acțiune de 
prevederile Directivelor C. C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste. Să 
constituie un titlu de cinste pentru 
colectivele de întreprinderi de a rea
liza la un înalt nivel calitativ fie
care produs prevăzut în plan, fie
care produs în cadrul sarcinilor de 
cooperare, de a îndeplini în mod 
exemplar toți indicatorii planului.

Mîndri de realizările obținute să 
muncim cu hotărîre pentru a le 
spori continuu, pentru a obține noi 
victorii în desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră.

Noua linie radio-releu 
Moscova-—București

A fost construită și dată în exploatare noua linie 
radio-releu Moscova-București. Linia a fost construită 
prin eforturile comune ale lucrătorilor de la telecomu
nicații din Uniunea Sovietică și R. P. Romînă, fiind în
zestrată cu mijloace tehnice electronice moderne, exe
cutate în întreprinderile sovietice.

La 31 ianuarie. Studioul de televiziune-București a 
recepționat prima emisiune de probă de la televiziu
nea sovietică, iar la Moscova a fost recepționată pri
ma emisiune de probă transmisă de televiziunea 
romînă. In mod practic s-a creat astfel posibilitatea 
conectării televiziunii romîne la sistemul „Interviziune" 
din care fac parte U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară, 
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă. Totodată s-a făcut 
racordarea între Sofia și București. (Agerpres)

»

La recoltatul stufului
TULCEA (coresp. „Scînteii”). —» 

în Delta Dunării continuă recoltatul 
stufului. Pînă acum au fost recol
tate aproape 100 000 tone. In cadrul 
campaniei au fost luate o serie de 
măsuri care fac ca lucrările să se 
desfășoare în bune condiții. Punc
tele stuficole au fost dotate cu 214 
agregate de recoltat, 216 
de transport etc.

Gradul de mecanizare a 
de recoltare este cu 5 la 
mare față de anul trecut.

tractoare

lucrărilor 
sută mal

Prima zi 
a „Lunii cârtii la sate“
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Cm aptord procedeelor tehnologice avansate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 

La Uzina de utilaj chimic și petrolier 
nr. 2 Ploiești se extind procedeele 
avansate de lucru. în cursul lunii 
ianuarie a.c.. de pildă, s-au executat 
cu aparate automate aproape 4 000 
metri liniari de sudură — cu 70 la 
sută mai mult decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. în ul
timul timp s-a introdus sudura auto
mată sub strat de flux și la materia

lele din oțel aliat cu molibden, ma
teriale folosite în construcția came
relor de cocsare pentru instalațiile 
de rafinare a petrolului.

Prin extinderea procedeelor teh
nologice avansate, mecanizarea unor 
lucrări, ridicarea calificării etc., cons
tructorii de utilaj chimic și petrolier 
din această uzină vor spori anul 
acesta productivitatea muncii cu 
peste 20 la sută față de anul 1962.

Cărbune de bună calitate
In unitățile carbonifere din țară se 

duce o intensă acțiune menită să ducă 
la îmbunătățirea calității cărbunelui 
cocsificabil și energetic. La mina Vul
can, de exemplu, s-a perfecționat me
toda de pușcare și tăiere a cărbunelui, 
în funcție de condițiile fiecărui strat, 
iar la locurile de extracție din abataje, 
Ca și în
pe benzi se acordă o mai mare grijă 
alegerii și înlăturării sterilului. Ca ur
mare a crescut numărul brigăzilor care 
extrag numai cărbune curat. Pentru 
îmbunătățirea în continuare a calității 
cărbunelui, se află în curs de montaj o 
instalație mecanică pentru descărcarea

vagoneților și separarea cărbunilor de 
impurități. Probele luate în cele două 
decade și jumătate ale lunii ianuarie 
la mina Petrila arată că producția de 
cărbune cocsificabil dată de minerii 
din majoritatea sectoarelor minei este 
de calitate superioară. De asemenea, 
colectivele minerilor care extrag car

ia Anina au ridi
cat calitatea producției. Aceasta o do
vedește și faptul că de la spălătoria 
Anina, unde se prepară cărbunele ex
tras, a plecat spre cocseria de la Reșița 
cărbune cu un conținut de cenușă sub 
cel prevăzut de normele de.calitate.

(Agerpres)

timpu1 trarräportufoi-cärbunelui- bune-cocsificabil de

Se extinde folosirea
Folosirea materialelor plastice ca 

înlocuitoare a metalelor și a altor 
materiale se extinde tot mai mult în 
industria constructoare de mașini, în 
construcții, agricultură etc.

La Uzinele „înfrățirea“ din Ora
dea, de pildă, materialele plastice 
sînt utilizate la fabricarea roților 
dințate pentru mașini-unelte. Aici în 
anul 1962, au fost înlocuite metalele 
cu materiale plastice la 150 de re
pere, iar în acest an vor mai fi înlo
cuite la încă 45 de repere. Pînă a- 
cum la această întreprindere a fost 
economisită în acest fel o cantitate 
de metal egală cu cea necesară fa
bricării a 300 de mașini de găurit. La 
Uzinele „Semănătoarea“ din Bucu
rești vor fi introduse în fabricarea 
mașinilor agricole 21 tipuri de 
discuri din relon pentru mașina de 
semănat porumb, ceea ce va aduce 
economii de circa 200 tone de fontă.

în anul care a trecut, Fabrica de 
mase plastice „București“ a produs 
țevi și tuburi de scurgere din poli- 
clorură de vinii, precum și tuburi 
pentru instalații electrice care au în
locuit peste 7 650 tone metal. în a- 
cest an producția de țevi și tuburi 
va crește cu aproape 140 la sută. 
Tot aici se vor produce cu peste

materialelor plastice
225 la sută mai multe materiale 
izolante pentru diferite cabluri 
electrice întrebuințate în indus
tria electrotehnică. De asemenea, 
va crește cu aproape 150 la sută 
producția ambalajelor din mase 
plastice care vor înlocui sticla și 
cartonul în industria farmaceutică. 
La Combinatul chimic din Făgăraș 
au fost produse mii de piese pentru 
autocamioane, mașini agricole, ma
șini de «spălat rufe, pentru instalații 
sanitare etc. Piesele din materiale 
plastice produse aici pentru indus
tria constructoare de mașini au înlo
cuit peste 580 tone de metal.

(Agerpres)

»IW

Cuptorul de clincher cu o capacitate de 800Fabrica de ciment „Victoria socialistă" din Turda.

Pentru turiștii 
clujeni

Pe valea Rîrstei, 
lingă . Cluj, s-a 
inaugurat de cu- 
rînd cabana turis
tică Făget II, cu o 
capacitate de 40 de 
locuri. Tot în re
giunea Cluj au fost 
renovate și alte 
cabane : Sloboda și 
Rîmești (din raio
nul Aiud), Valea 
Drăganului (raio
nul Huedin). (De 
la Gh. Benga, co- 
resp. voluntar).

GALAȚI.— Programul desfășurării 
„Lunii cărții la safe« a antrenat de la 
început numeroși activiști pe fărîm cul
tural și colectiviști iubitori ai litera
turii. în cursul primei zile a „Lunii 
cărții la sate« au fost. organizate pri
mele recenzii și prezentări de cărți la 
numeroase cămine culturale și colțuri 
roșii din G.A.C. în raionul Brăila s-au 
organizat, urmînd a fi deschise foarte 
curînd, trei librării în cadrul unor 
G.A.C. de activitatea cărora vor răs
punde activiști culturali dintre colecti
viști. Se vor organiza, de asemenea, cu 
prilejul diferitelor reuniuni ale tineretu
lui, „Serbarea cărții“, concursul „Cine 
citește, folosește« și zile consacrate 
cărților de diferite genuri.

în cursul lunii februarie, țăranii co
lectiviști gălățeni se vor înfîlni cu 
scriitori și poeți preferați, vor lua parte 
la consfătuiri și vor participa la seri 
literare cu întrebări și răspunsuri, unde 
își vor da concursul numeroase cadre 
didactice.

★
BACĂU. — Cu sprijinul Comitetului 

regional pentru cultură și arfă și al 
Uniunii regionale a cooperativelor de 
consum Bacău, librăriile și cooperati
vele sătești au foșt din timp aprovizio
nate cu volumele necesare. în unitățile 
agricole socialiste din regiune se or
ganizează standuri permanente de 
cărți, iar la căminele culturale se țin 
șezători literare, recenzii, consfătuiri cu 
cititorii, concursuri cu premii. 490 de 
noi difuzori voluntari s-au alăturat ce
lor care vor contribui la difuzarea de 
cărți în safele regiunii. (Agerpres)

IARNA ÎN PORT
Constanța. Și in aceste 

zile de iarnă, cînd vîn- 
tul suflă cu putere din larg, 
iar gerul a prins pe alocuri 
apa -mării în chingile - gheții, 
in port activitatea continuă. 
La dane se află vase de dife
rite tonaje purtînd pavilionul 
multor țări. De-a lungul păien
jenișului de linii și drumuri 
trec, intr-un du-te-vino neîn
trerupt, vagoane, tractoare, au- 
tostivuitoare. Deasupra, la 
20-30 de metri, brațele maca
ralelor poartă cu ușurință lăzi 
și baloturi uriașe.

La încărcarea și descărca
rea navelor majoritatea lucră
rilor se fac mecanizat. La des
cărcare se afla nu de mult 
nava „Galați’'. Șeful de echi
pă Constantin Cazacu a diri
jat cu pricepere operațiile de 
manipulare și împreună cu e- 
chipele de docheri conduse 
de Radu Tudorache și Victor 
Lotreanu au descărcat nava 
la fel de repede ca șl cînd 
vremea ar fi fost prielnică.

In cadrul sectorului căi na
vigabile funcționează un grup 
de intervenții. El este organi
zat după principiul echipajului 
de pe vas. Ori de cite ori se 
intîmplă ca din cauza vreunei 
furtuni vasele din rada portu
lui să aibă nevoie de ajutor, 

.grupul intervine cu prompti
tudine. Comandant este Vasile

Buiuc, iar secund — Alexan
dru Ștefănescu. Ei conduc pe 
cei 16 oameni din grupul de 
salvare, care au multă expe- 

. riență și s-au făcut cunoscuțt 
prin numeroase fapte cura
joase.

într-o noapte au fost recep
ționate în port semnalele va
sului „Nani”, din Somalia 
aruncat de furtună pe o stîn- 
că, într-un loc foarte dificil. 
Remorcherele nu se puteau a- 
propia de vas decît la o dis
tanță de 600 de metri. S-a 
trecut atunci la intervenția 
pe uscat. Geru] era Pu" 
ternie. Curenții marini se 
simțeau aici mai mult decît 
oriunde. Cu o barcă, par- 
curgînd cu greu cei 200 de 
metri de la mal, salvatorii 
s-au îndreptat spre navă. 
După o muncă încordată a 
fost adus la mal echipajul, iar 
apoi a fost salvat și vasul.

întregind instantaneele din 
port, amintim de activitatea 
scafandrilor. Chiar pe vreme 
friguroasă, ei intră în apă și 
controlează fundul mării pen
tru a asigura curățenia la 
dane. în aceste zile numeroși 
navigatori romini pleacă cu 
vasele din port, străbătînd 
mările și oceanele lumii.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii”

Pregătiri 
penîru campania 

agricolă 
de primăvară

MIZIL (coresp. 
„Scînteii”). — Me
canizatorii de la 
S.M.T. Ciorani, ra
ionul Mizil, au ter
minat reparațiile 
celor 119 tractoare 
și ale celorlalte 
mașini agricole ca
re vor fi folosite in 
campania de pri
măvară. Și la sta
țiunile de mașini 
și tractoare Comi- 
șani, Buda, Pogoa
nele, la gospodă
riile agricole de 
stat Drăgănești și 
Stîlpu reparațiile 
de iarnă la trac
toare și mașinile a- 
gricole se apropie 
de sfirșit.

Pe întreaga re
giune, în S.M.T.- 
uri și Gostaturi au 
fost reparate pînă 
acum 1 936 tractoa
re, 1 970 pluguri, 
2 300 semănători 
pentru porumb și 
păioase, 482 grape 
cil discuri și altele.

Construcții de locuințe
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

Recent, în orașul Tg. Mureș au fost date 
în folosință 130 de apartamente cu cîfe 
2 și 3 camere. In străzile Mihai Viteaza, 
Grigorescu, Tîmplarilor și altele, cons
tructorii întreprinderii de consfrucjii nr. 2 
din Tg. Mureș lucrează la ridicarea altor 
blocuri care însumează 410 apartamente.

Caravane cinematografice
Cela 6 caravane ale înfreprînderii ci

nematografice regionale Brașov au por
nit zilele acestea din nou spre safele 
și comunele regiunii. Ele vor poposi 
în cătunele îndepărtate unde vor pre
zenta filme artistice și jurnale de ac
tualitate, documentare agricole, filme 
de popularizare a șfiinfei etc.

Teatrul micilor spectatori
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 

Pitești s-a dat în folosință un nou 
local pentru teatrul de păpuși. Cu 

^ocazia inaugurării a fost prezentat 
spectacolul : „Jocul de-a mușcheta
rii“ de Lizica Mușatescu, în regia lui 

.Aurel Anchidin.

Sesiune tehnico«științifică în fabrică
BRAȘOV (coresp. „Scîn

teii“). — La fabrica de ra
diatoare și cabluri din 
Brașov a avut loc recent o 
sesiune tehnico-științifică. 
S-au prezentat referatele 
și comunicările : „Introdu
cerea tehnicii noi în fabri
cația radiatoarelor“, „Ne
cesitatea tipizării construc
ției actuale de radiatoare“, 
„Preocupări actuale în îm
bunătățirea cablurilor de

tracțiune". Pe marginea a- 
cestor comunicări și refe-t 
rate au avut loc discuții, 
care au precizat sarcinile 
de viitor pentru munca de 
cercetări și proiectare în 
întreprindere în vederea 
îmbunătățirii constructive 
a produselor pe care le fa
brică, a introducerii pe 
scară largă a tehnologiei 
moderne în producție.

In portul Constanța

Cum ne pregătim pentru a obține 
o producție mare de porumb în 1963

iNVĂȚÂM1NTEIE RECOLTEI
Anul trecut, pe întreaga 

supralajă de 450 ha, noi am 
objinut o produefie medie 
de 5 514 kg porumb boabe 
la ha. Dar brigada întîia, con
dusă de tov. loan Hațeg, 
care a folosit mai multe în
grășăminte și a executat în 
condiții mai bune toate lu
crările, a realizat de pe o su
prafață de 225 ha o producție 
medie de 6 100 kg porumb 
boabe la ha. Acest lucru do
vedește că prin aplicarea me
todelor agrotehnice, putem 
obține recolte și mai mari.

Pentru producția acestui an 
am executat arături adinei în 
vară și în toamna trecută pe 
întreaga suprafață. Odată cu 
arătura s-au încorporat în sol, 
pe o suprafață de 100 ha, cite 
30 tone gunoi de grajd la ha 
iar pe o suprafață de 100 ha 
și cîfe 200 kg superfosfat la 
hectar.

La desprimăvărare vom în
grașă cu gunoi de grajd și su- 
periostal 50 de hectare, pe
100 de hectare vom da cite 100 kg a- 
zotat de amoniu la ha, iar pe 50 ha vom 
împrăștia cite 4 000 litri urină de grajd 
diluată.

Ne-am aprovizionat cu sămînță din 
hibrizi dubli care dau cele mai mari 
recolte în condițiile gospodăriei noas
tre. Vom ti foarte atenfi la respectarea 
densității optime a plantelor la ha ; pe 
terenurile mai fertile și îngrășate asi
gurăm între 40 000—45 000 fire la ha,

iar pe celelalte terenuri între 36 000— 
40 000 lire la ha.

Pentru mărirea cointeresării colecti
viștilor în executarea lucrărilor de în
trefinere a porumbului la un înalt ni- 

Ivel agrotehnic aplicăm retribuția și după 
! producția obținută la hectar de fiecare 
echipă.

IOAN IOSCHICI 
președintele G.A.C. „8 Mai” 

Belinț, raionul Lugoj

MĂSURI AGROTEHNICE
In anul trecut, ca urmare a 

aplicării întregului complex 
de măsuri agrotehnice, gos
podăria noastră a obfinut de 
pe întreaga suprafafă de 877 
ha cîfe 5 400 kg porumb 
boabe la ha. Conducerea 
gospodăriei a luat o serie 
de măsuri pentru ca șl în 
anul 1963 să se ob/ină 
producfii mari de porumb. 
Pe întreaga supralajă de 
2 193 ha destinată culturii 
porumbului s-au făcut ogoare 
adinei de vară sau de toam
nă. Odată cu arătura s-au în
corporat în sol 1 900 tone 
gunoi de grajd, iar pe o su- 
prafafä de 575 ha s-au apli
cat 187 tone de îngrășămin
te chimice.

Sarcinile de plan la cul
tura porumbului au fost de
falcate pe brigăzi iar ampla
sarea acestei culturi s-a la
cul pe solurile cele mai fertile. Pînă a- 
cum s-a asigurat întreaga cantitate de 
sămînjă hibridă, s-a reparat utilajul agri
col.

Conducerea gospodăriei a întocmit 
un plan amănun/it de lucru, astfel ca 
semănatul porumbului să se facă în 
timpul optim și în cele mai bune con- 
difil, Ca lucrări de întrefinere vom

aplica 4 prașile mecanice și trei prașile 
manuale.

Lucrătorii de la G.A.S, Șandra sînt 
hotărîji să aplice întregul complex de 
măsuri agrofitotehnice pentru sporirea 
producflel de porumb.

Ing. VALERIU POTÄRÄSCU 
G.A.S. Șandra, 

raionul Sînnicolaul Mare



Sîntem în februarie

între telefon si maraton

nici

S-a cerut .chiar o schi- 
nou,

cum a putut, 
tîrziu.

veche a fost anulată, 
povestea a fost reluată 
de la început .- coman
dă nouă, aprobare

și 
au fost

într-o secție de sculărie fruntașă

Dezvoltă sectorul avicol

a-

CONSTANTIN SOCI

Sate electrificate

(Agerpres)

iernii ?

La fabrica de tricotaje din Oradea 
început introducerea în fabricație 
unei colecții de peste 100 de mode-

de 
în 
de

din comuna Ianca, 
sînt cunoscuți în în
că buni crescători de 
trecut ei au crescut

Schîmlb de 
experiență • 

intre agitatori

Expuneri 
despre 

calitatea de 
membru de 

partid

des- 
tri-

Cresc rîndurile 
organizațiilor 

de bază

a
a
le noi de tricotaje. Mai mult de ju
mătate dintre acestea sînt din fibre 
sintetice.

în 
vor fi electrificate încă 53 
iar în alte 62 va fi extinsă 
electrică.

CEHUL SILVANIEI (coresp. 
„Scînteii“). —'■ Biroul Comite
tului raional de partid Cehul 
Silvaniei, regiunea Mara
mureș, a analiza* zilele trecu
te felul cum se desfășoară în- 
vățămîhful agrozootehnic de 
3 ani în gospodăriile colecti- 

i adoptată se prevede ca spe-

de porumb, predate 
anul III, profesoa- 

Dămăceanu nu s-a 
prezinte numai carac-

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștigurile de mai sus, în care este cu
prinsă și valoarea nominală a obligațiu
nii cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii șl agențiile C.E.C. 
descentralizate.

ve din raion. în hofărîrea
cialișfii consiliului agricol raional, precum și inginerii 
din gospodăriile colective să organizeze săptămînal 
consultații cu lectorii de la cercurile agrozootehnice, 
selecționați din .-îndul profesorilor care predau obiectul 
Agricultura și Științele naturii. Aceștia vor fi îndrumați 
să folosească mai bine planșele, diafilmele și alte mate
riale intuitive, să organizeze demonstrații practice cu 
cursanții. Au fost formate două colective de specialiști 
tn agricultură și activiști ai comitetului raional de partid, 
care se ocupă, la fața locului, de îndrumarea și contro
lul învățămîntului agrozootehnic din raion.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Recént biroul orga
nizației de bază de la G.A.C. „înaihfe“ din comuna 
Diosig, raionul Oradea, a discutat despre problemele 
învățămîntului agrozootehnic. La activitatea celor trei 
cercuri — agricol, zootehnic și viticol — parti
cipă 150 de colectiviști. Biroul organizației de bază a 
recomanda) lectorilor să folosească în mai mare mă
sură materialul didactic pe care-l au la îndemînă — 
planșe, tablouri, mulaje etc. S-a subliniat că la cursul 
zootehnie este necesar să se organizeze demonstrații 
practice la locul de producție.

Nicidecum. Sîntem în „sera" do flori artl-

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 

cu cîștigurl
TRAGEREA DÉj BAZA
DIN 31 IANUARIE 1963

C1MPINA (coresp. „Scînteii”).
— Cu prilejul preschimbării 
documentelor de partid, Co
mitetul raional de partid Cim- 
pina a organizat la Uzinele 
chimice „Victoria"-Florești o 
adunare . a comuniștilor din

fabrică. Tov. Gheorghe Rudan, prim-secretar al comitetului 
raional, a prezentat o expunere despre înaltul tiflu de 
membru de partid. A fost prezentat apoi filmul „Fiicele 
partidului".

Expuneri despre calitatea de membru de partid s-au 
făcut șl în organizațiile de bază din secțiile schelei Băicoi, 
din gospodăriile de sfat Cîmplna și Băicoi. După aceea a 
fost prezentat filmul „Carnetul de partid".

<T)e. uniri MW TOATA Ț A It A

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — Candidatul 
de partid Constantin Sîr- 
bescu, mecanic de remor
cher la D.R.M.C. Constanța 
profesională și în activi-este fruntaș în munca 

tatea obștească. Pentru aceste merite adunarea ge
nerala a organizației de bază a hotărît să-i reducă 
stagiul de candidat cu 6 luhi, primindu-1 în rîndu- 
rile membrilor de partid. Zilele trecute au mai fost 
primiți în partid și tovărășii Tudor Doicescu, timo
nier pe vasul „Transilvania", Despina Ludoșanu, 
muncitoare la. siloz, Gheorghe Leucă, ofițer meca
nic pe petrolierul „Prietenie“, și alții.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). r— Organizația de 
partid din gospodăria colectivă Topoloveni, raionul 
Găiești, a'primit în luna ianuarie a.c. 8 candidați 
de partid. Printre el se numără tov. Ștefan Andro- 
nache, șef de echipă, Petre D. Bucă, conductor de 
atelaj, Elisabeta Marina, îngrijitoare în sectorul 
porcin ; toți cei primiți sînt colectiviști fruntași, 
apreciați și stimați pentru priceperea și hărnicia 
de care dau dovadă în munca de întărire econo- 
mlco-organizatorică a gospodăriei colective.

Desfășurarea 
învățămîntu- 

lui agrozooteh
nic în atenția 

organelor 
de partid

NOI UNITĂȚI. COMERCIA
LE. La parterul unuia din 
blocurile construite în Piața 
Halelor din Ploiești s-au des
chis recent 3 noi unități co
merciale pentru,., desfacerea 
produselor textile, confecțiilor 
de damă și bărbătești și încăl
țămintei. Magazinele sînt în
zestrate cu mobilier 
dern.

SPECTACOLE 
COLECTIVIȘTI, 
artistice ale 
din Bacău se deplasează 
în comunele 
regiunii pentru a prezenta 
spectacole în iafa colecti
viștilor. De la începutul a- 
cestui an s-au deplasat în 
comunele Mărgineni, Răcă- 
ciuni, Săcueni și altele pes
te 20 de formalii artistice 
din întreprinderile orașului 
Bacău.

ARTICOLE NOI DE ARTI
ZANAT. în cooperativele de 
artă populară au fost omolo
gate în ultimul timp 141 mo
dele noi de articole de arti
zanat : bibelouri și servicii 
de birou confecționate din os

nou, mo-

PENTRU
Formații 

sindicatelor

și satele

și corn, bibelouri din lemn, 
articole din metal cu fotogra- 
vură, coșulete 
combinație cu 
etc. Multe din 
găsi in curînd

CONFERINȚE PE TEME 
AGROZOOTEHNICE. în pre
zent la căminele culturale 
din regiunea Dobrogea se 
desfășoară o susținută mun
că de popularizare a noilor 
metode științifice în crește
rea producției vegetale și 
animale. La conferințele or
ganizate la căminele cultu
rale au participat pînă în 
prezent peste 20 000 de co
lectiviști.

CARTEA LA SATE. în re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară crește continuu 
rețeaua librăriilor sătești 
în anul 1962 s-au desfăcut 
la sate cărți politice, știin
țifice, beletristice etc., 
în valoare de 1 980 000 
lei, cu aproape 600 000 lei 
mai mult decît în anul pre
cedent.

din răchită in 
mase plastice 
acestea se vor 
in magazine.

PE

BRĂILA (coresp. „Scîn
teii"). — Comitetul orășe
nesc de partid Brăila a 
organizat nu demult un 
schimb de experiență cu

agitatorii din întreprinderile Industriale ale orașu
lui. Mai mulți agitatori au vorbit.în fața celor peste 
500 de participanți despre metodele lor de muncă. 
Tov. Ionel Dăineanu, de la Uzina „Progresul“ a 
arătat cum discută cu tovarășii Iui de muncă des
pre problemele legate de creșterea productivității 
muncii și de îmbunătățirea calității produselor. 
Agitatorul Gheorghe Constantin de la întreprinde
rea de valorificare a stufului a vorbit despre acti
vitatea depusă de el pentru respectarea disciplinei 
în producție. Cu interes a fost ascultat agitatorul 
Preda Călinoiu de la Șantierul Naval „1 Mai", care 
a explicat cum se ocupă de răspîndirea și de ge
neralizarea metodelor înaintate de muncă.

...„Sculăria“ — dacă așa se 
putea numi — se compunea 
pe atunci — în 1951 —dintr-o 
încăpere în care lucrau, la 
două bancuri, 3—4 oameni. 
Producția ei de SDV-uri era 
folosită pentru fabricarea pre
selor manuale de cărămidă, 
pentru menghinele și vagoneții 
de șantier, care constituiau pe 
atunci produsele de bază ale 
uzinei. Astăzi, însă, cînd uzina 
constructoare de mașini agri
cole „7 Noiembrie“ s-a dez
voltat mult, a căpătat un profil 
bine definit, cînd pe poarta ei 
ies semănătoare de cereale, 
sape rotative, remorci cisternă, 
greble mecanice, tocători de 
însilozat nutreț — despre ve
chea sculărie nu se mai înfîl- 
nesc decît cîteva mici însem
nări în monografia uzinei. în 
condițiile creșterii continue a 
tehnicității, ale asimilării și In
trării în producția de serie a 
noi mașini și utilaje agricole — 
complexe și cu randament 
sporit — s-a. impus crearea u- 
nei secții de sculărie, care să 
promoveze în fabricarea scule
lor. dispozitivelor și verifica
toarelor o tehnologie modernă.

Sculăria, pentru care au fost 
selecționați muncitori cu înaltă 
calificare, s-a dezvoltat odată 
cu uzina. Ea a fost dotafă cu 
un atelier nou, cu bancuri de 
precizie și cu mașini de specia
litate; peste 60 la sută din oa
menii ei au absolvit școala me
die serală de cultură generală 
sau cea de maiștri ; algebra 
și trigonometrie sînt mînuife 
de oamenii acestei secții fot 
atît de bine ca și. strungurile, 
frezele, mașinile de rectificat 
cu care a fost înzestrată secția. 
Cît despre desenul tehnic, a- 
cesfa e cunoscut de sculerii și 
matrițerii secției întocmai cum 
îl cunosc proiecfanții. Adeseori 
între proiecfanți și matriferi au 
loc discuții pasionante pe mar
ginea unor propuneri valoroa
se. lată cîteva exemple : Trasa
torul Marin Doagă unul din 
cei mai vechi muncitori în scu
lărie, după o chibzuință înde
lungată a ajuns la concluzia că 
prin forjarea în matrife a capă-

tului conic al osiei de la re
morca cisternă se poate elimina 
prelucrarea mecanică, anevo
ioasă și costisitoare, și se pot 
economisi astfel cîteva tone de 
metal. Eficace, bazată pe ex
perimentări practice, propune
rea tov. Doagă a fost accepta
tă. Inginerul Gh. Drăghici, 
tehnologul Arpad Știf și pro
iectantul de utilaje Iulian Sfoia- 
novici pot fi întîlniți Zilnic în 
sculărie sau în turnătorie dis- 
cutînd cu matrițerii despre 
noile caracteristici ale utilajelor, 
despre dispozitivele și verifica
toarele necesare bunei desfă
șurări a producției. Și nu de 
puține ori discuțiile acestea 
duc la modificarea constructi
vă a unor proiecte. în urma u- 
nor astfel de discuții — care 
în esență au- un caracter de 
consultație reciprocă —. proiec
tantul Jan Constantinesçu a 
inclus în proiectul său propu
nerea matrifierului Ion Mițran 
privitoare la funcționarea în 
mai bune condiții a dispoziti
vului de sudat cadrul tăvălugu
lui inelar. Asemenea propuneri, 
menite să contribuie la ridica
rea caracteristicilor funcționale 
ale dispozitivelor și verifica
toarelor, la economisirea de 
oțel special de scule, a făcut și 
tovarășul Lăpadătescu Florea. 
Prin cele două propuneri ale 
sale, prima — matriță de per
forat găuri, iar. cea de-a doua 
privind confecționarea .unor 
poansoane numai ,cu partea 
activă din oțel special, se rea
lizează economii de sute de kg 
de oțel, se reduce conside
rabil timpul de execuție și se 
măresc în același timp indicii 
calitativi.

Oamenii de aici, de la 
sculărie, execută și asigură cu 
scule și dispozitive între
gul proces de producție al 
uzinei. Deși planul de pro
ducție al secției este mai mare 
cu 18 la sută-fafă de anul tre
cut, conducerea secției, ajutată 
în permanență de comitetul 
de partid, a luat din vreme 
măsuri, asigurînd cu aceleași 
mașini și cu același număr de 
oameni peste 500 SDV-uri ne-

cesare producției din acesf an. 
Tot pentru producția anului 
1963 au fost confecționate 16 
matri)e de executat piese din 
mase plastice, bucșe pentru 
tăvălugul inelar, inele distance- 
re la sapa rotativă și grapa ste
lată etc. Au fost puse la punct 
matrițele închise de forjat fuze- 
ia și pîrghia de la remorca 
cisternă cu unul și două axe, Și, 
alături de acestea, alte zeci de 
matrife și dispozitive lucrate 
aici vor ajuta pe muncitorii 
celorlalte secții să producă ma
șinile și utilajele agricole la 
un nivel calitativ mai înalf și 
cu un consum redus de ener
gie, de timp.

Verigă pregătitoare a pro
cesului de producție, sculăria 
oferă un larg cîmp de dezvol
tare a inițiativei creatoare a 
oamenilor ei, mereu preocupați 
să găsească noul. Și cum cău
tările fin de învățătură, dö or
ganizare, peste 80 la sută din
tre lucrătorii acestei secții au 
susfinu) în ultimele luni exa
menul teoretic și practic de ri
dicare a calificării. Mircea Paș- 
fiu a terminat de curînd școala 
medie șl cursul de ridicare a 
calificării special ținut cu teh
nicienii. Pentru priceperea și 
meritele sale a fost promovat 
ca tehnolog al secției, iar Du- 
.mifru.Rîcu, Ion Pîrvan, Anghe- 
lina Marcu și alții — în urma 
acestor examene au fost înca
drați înfr-o categorie superioa
ră de salarizare.

Realizările lor în producție, 
ca de altfel și ale celorlalți 
muncitori din secție, sînt strîns 
legate de organizarea muncii 
pe echipe și brigăzi, de extin
derea, de generalizarea și de 
aplicarea celor mai noi meto
de de muncă.

Experiența dobîndită de
cest colectiv în asigurarea ce
lorlalte sectoare cu SDV-uri, la 
timp și de calitate din ce în ce 
mai bună, constituie o dovadă 
în plus că sarcinile de plan și 
anaajamentu! constructorilor de 
mașini agricole din Craiova 
vor fi îndeplinite cu succes.

Doua din unitățile noului com
plex comercial d0 pe str. Andrei 
Mureșanu din Cluj: magazinul ali
mentar cu autoservire (stingă) ; 
magazin pentru desfacerea fruc
telor și zarzavaturilor (dreapta).

Colectiviștii 
raionul Făurei, 
treaga regiune 
păsări. Anul
peste 28 000 de păsări. Rezultate bune 
în acest domeniu au obținut și mul
te alte gospodării agricole colective 
din regiunea Galați. Experiența po
zitivă a acestor unități este larg răs- 
pîndită în cadrul schimburilor de 
experiență, vizitelor și demonstrații
lor organizate în regiune.

Anul acesta gospodăriile colective 
din regiunea Galați și-au propus să 
crească peste 2 700 000 de păsări, nu
măr de circa, două ori mai mare de
cît cel din anul trecut. Cele aproa
pe 70 de. gospodării colective situa
te în apropierea orașelor Galați, 
Brăila și Focșani vor crește anul a- 
cesta un număr de păsări de peste 
5 ori mai mare decît anul trecut, 
fapt care va contribui la mai buna 
aprovizionare a acestor localități cu 
păsări și ouă.

Pregătirile în vederea realizării 
acestor, obiective au început încă de 
pe acum. în gospodăriile colective 
se revizuiesc și repară incubatoare
le existente și camerele de incuba
ție, se amenajează altele noi. Peste 
18 500 de colectiviste, îngrijitoare 
păsări, își însușesc noi cunoștințe 
acest domeniu în cadrul a 322 
cercuri organizate în acest scop.

(Agerpres)

Modele noi de tricotaje 
în fabricație

Faceți din nou comanda
întreprinderea Co-, 

munală Turnu Severin 
a comandat la începu
tul anului 1961 la I.I.S. 
„Eprubeta“ un nu
măr de termometre cu 
mercur necesare uzi
nei electrice. După 
primirea comenzii s-a 
cerut aprobarea Direc
ției Generale a Metro
logiei pentru tipul res
pectiv de termometre. 
Aprobarea a fost ob
ținută. Dar, în ciuda nouă de la Metrologie, 
numeroaselor inter
venții scrise și telefo- ță și un model 
nice, comanda a fost deși mai fuseseră odată 
mereu amînată, pînă trimise, 
s-a terminat și anul.
A început un an nou, 1963 șl, cu excepția 
și, deoarece comanda unui răspuns neclar,

A

In februarie 1962, 
prin înființarea între
prinderii de mecaniza
re a transporturilor 
forestiere, Autobaza 
I.R.T.A. din Gura Hu
morului s-a mutat în- 
tr-un local aflat la 
marginea orașului. Bi
rourile administrației 
au rămas în altă 
clădire. Pentru comu
nicarea între cele două 
sedii s-au făcut de
mersuri la P. T. T. R. 
Suceava ca să insta
leze un telespicher și 
un post telefonic la

Echipele de electricieni de la în
treprinderea regională de electrici
tate Dobrogea lucrează în prezent la 
electrificarea comunei Murighiol, 
din Delta Dunării. Alte echipe lu
crează la extinderea rețelei în co
munele Rîmnicu de Jos, Topologu și 
Tîrgușor. în cursul acestui an. 
regiune 
de sate, 
rețeaua

3
W)
33 
» 
b

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea ' 
cîștigurilor.

Seria Nr. Parțială Totală

î 27.192 38 75.000 75.000
1 00.215 31 50.000 50.000
1 18.485 12 25.000 25.000
1 52.622 12 10.000 îo.ooo
1 10.149 01 5.000
1 14.421 18 5.000
1
1
1
1
1
1

17.566
33.030
36.112
38.458
41.055
57.705

31
49
27
37
37
10

S.uuO 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000
5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

60 670 43 2.000
60 703 07 2.000
60 954 04 2.000 360.000

600 03 24 800
600 43 14 800 1.440.000600 75 17 800

1.992 TOTAL 2.000.000

*
de amortizare a asigți- 
persoane A.D.A.S. din 

au ieșit următoarele

• La tragerea 
rărilor mixte de 
31 ianuarie 1963, 
opt combinații de litere.

R. P.S. L.U.Z. M.A.J. S.J.M.
S. W.K. U.Y.T. R.J.R. J.B.X.

La Vaslui funcționează un impor
tant centru școlar agricol, în care 
peste 450 de tineri se pregătesc să 
devină mecanici agricoli, tehnicieni 
agricoli și veterinari, cadre cu cu
noștințe multilaterale necesare uni
tăților agricole socialiste. Colectivul 
nostru —. profesori, ingineri și maiș
tri — ajută pe elevi să-și însușească 
temeinic cunoștințe științifice și • 
practice în domeniul mecanizării Iu- tru au avut un rol hotărîtor în îm- 
crărilor agricole, al producției agri
cole vegetale și animale.

Conducerea școlii, sprijinită de or
ganizația de partid, a îndrumat pe 
fiecare profesor și maistru să-și pre-1 
gătească cu grijă orele, să folosească 
numeroase materiale intuitive. În 
această privință, cadrele didac
tice din școala noastră au do- 
bîndit o experiență pozitivă. La 
obiectul fitotehnie, la lecțiile des
pre soiurile 
elevilor din 
fa Georgeta 
mulțumit să 
teristicile porumbului, ci a îmbogă
țit planurile lecțiilor cu date privind 
experiențele raionării hibrizilor de 
porumb făcute în țara noastră — 
îndeosebi la Stațiunea experimenta
lă Podu Iloaie pentru Moldova • și 
regiunea Iași, cu rezultatele obținute 
în diferite gospodării colective. Ca 
material intuitiv la aceste lecții pro
fesoara a folosit cîțiva hibrizi de 
porumb din colecțiile de plante ale 
școlii, a prezentat la epidiascop plan
șe despre porumb, apoi a vorbit ele
vilor despre îngrășămintele chimice 
și substanțele insectofungicide folo
site în cultura acestei plante. în ca
drul orelor de instruire practică, șub 
supravegherea profesoarei, elevii au 
amenajat 0 platformă de gunoi, au 
vizitat gospodăria agricolă de stat 
Moara Grecilor unde au studiat 
combina de recoltat porumb și alte 
mașini. Lecții interesante, atractive, 
care contribuie la buna pregătire a 
elevilor, predau și profesorii Ale
xandru Gnasenco și Maria Lache la 
obiectul mașini agricole, Georgeta 
Orendovici — la horticultură și alții.

în sconul îmbunătățirii procesului 
de învățămînt în școală, în cadrul

cercului metodic s-au analizat lec
țiile ținute de profesorii cu expe
riență, s-au dezbătut referate pri
vind specificul activității instructiv- 
educative în învățămîntul profesio
nal și tehnic agricol etc. în timpul 
vacanței de iarnă s-au pregătit peste 
90 de planșe și s-au îmbogățit co
lecțiile cu șemințe.

Mâsurilè luate de colectivul nos-

bunătățirea ' procesului instructiv-e- 
ducativ din școală. în primul trimes
tru al acestui an școlar majoritatea 
elevilor au obținut numai note mari.

Pregătind deschiderea noului an 
școlar, ne-am îndreptat atenția spre 
buna organizare și desfășurare a 
practicii elevilor — mijloc important 
pentru formarea viitoarelor cadre 
pentru agricultură. în primul trimeS-

tru, elevii anilor II și III de mecanici 
agricoli, anul III tehnicieni veteri
nari și anul II maiștri zootehniști au ! 
făcut practică direct în producție. Ei 
au fost repartizați în 16 gospodării 
de stat indicate de Trustul Go
stat Iași, pe lîngă care funcționea
ză școala. Conducerile G.A.S. Moara 
Grecilor, Scînteia, Zorleni, Tutova 
ș.a., au creat condiții bune pentru 
desfășurarea lucrărilor practice efec
tuate de elevi, asigurîndu-se par
curgerea programului stabilit. Elevii 
au fost repartizați să lucreze în bri
găzi, alături de muncitori cu multă 
experiență în producție, pentru a-și 
însuși cunoștințe practice cît mai fo
lositoare ; inginerii și tehnicienii din 
aceste unități au îndrumat direct 
activitatea lor practică, le-au expli
cat principiile de bază ale organiză-

rii producției agricole. Totodată, au 
fost create condiții de cazare și masă 
cu mult mai bune decît în alți ani.

Rezultatele practicii din acest tri
mestru nu pot fi însă considerate pe 
deplin satisfăcătoare. Din cauză că 
elevii au fost răzlețiți în atît de 
multe unități din cuprinsul întregii 
regiuni, profesorii noștri nu au putut 
să le îndrume direct practica. Aceas
tă sarcină importantă a rămas în 
seama unui singur maistru. La 
G.A.S. Dobrovăț, elevii tractoriști au ..... -o ----- --------pă_

pro-

La Centrul școlar agricol din Brăila sînt pregătiți tehnicieni agricoli și veteri
nari, contabili pentru unitățile agricole socialiste. în timpul școlarizării, elevii au 
la dispoziție săli de studiu, bibliotecă, laboratoare modern utilate și terenuri pen
tru lucrări practice. In fotografie : elevii din anul IlI-tehnicieni veterinari în tim
pul unor lucrări practico în laborator. (Foto : Agerpres)

fost puși să urce porumbul în 
tule, în loc să-și îndeplinească 
gramul de practică.

Analizînd modul cum s-a 
fășurat practica în primul 
mestru de școală, ne-am propus 
să inițiem o serie de consfătuiri, îm
preună cu conducerile gospodăriilor 
de stat, ca să asigurăm condiții mai 
bune pentru practica elevilor din 
primăvară și vară. Consider că ar fi 
bine ca Trustul Gostat și consiliile 
agricole raionale să studieze posibi
litatea ca în viitor practica să se 
organizeze în mai puține gospodării, 
cu un număr mai mare de elevi în 
fiecare unitate, pentru ca ei să poată 
fi îndrumați temeinic atît de cadrele 
didactice, cît și de specialiștii din 
unitățile respective.

în acest an am primit un ajutor 
efectiv din partea consiliului agri
col raional și a Sfatului popular ra
ional Vaslui în ce privește asigura
rea bazei materiale necesare pentru 
buna desfășurare a cursurilor, orga
nizarea școlii de mecanici agricoli 
în cadrul gospodăriei agricole de 
stat Moara Grecilor. Aici s-au ame
najat ateliere, iar pentru desfășu
rarea cursurilor a fost repartizat un 
local corespunzător.

Mai puțin sîntem sprijiniți însă în 
ce privește metodica predării, apro
vizionarea cu material didactic. 
Ne-ar fi de un real folos să primim 
îndrumări metodologice concrete din 
partea unor colective formate de 
Consiliul agricol regional din specia
liști agronomi și zooveterinari, cadre 
didactice din școlile medii. Ne-ar 
ajuta și un schimb de experiență 
cu cadre didactice din alte școli 
agricole din regiune. Ne-am îmbună
tăți astfel propriile metode de acti
vitate și am putea obține rezultate 
și mai bune în formarea și educarea 
viitoarelor cadre pentru agricultura 
socialistă a regiunii.

Ing. VASILE MALCON 
directorul Centrului școlar agricol 

din Vaslui, regiunea Iași

din care nu înțelegi 
dacă termenul de li
vrare sau prețul de 
vîhzare urmează abia 
să fie stabilit, între
prinderea Comunală 
din Turnu Severin n-a 
primit nimic.

Ne-am interesat la 
conducerea fabricii 
„Eprubeta" de situa
ția executării co
menzii. Am primit 
prompt răspunsul: Co
manda se poate execu
ta, dar cea de anul 
trecut e veche, nu mai 
e valabilă. Faceți din 
nou comanda...
(După o sesizare tri
misă de GH. TURA- 
CHE, Turnu Severin)

sediul administrației. 
S-a obținut și apro
barea, s-a făcut și de
vizul. s-au virat și ba
nii. Deși a trecut mult 
timp de atunci, nici 
telespicherul 
telefonul nu

instalate. Pentru 
municări mai 
ratlve între 
două sedii, salariații 
de la I.R.T.A. fac zil
nic antrenament la 
curse de fond. Deși — 
cu sprijinul șl operati
vitatea P. T. T. R.-Ului 
local — au toate șan
sele să. devină buni 
maratonlști, ei nu reu
șesc totuși să înlocu
iască telefonul.
(După o sesizare tri
misă de IOAN BU- 
LÏGA, Gura Humoru

lui)

o pe
cete

Comitetul raional și 
l orășenesc al fe

meilor din Oltenița au 
organizat o excursie 
pe două zile cu O.N.T. 
„Carpați", care a pro
mis excursionistelor 
că vor vizita o serie 
întreagă de obiective 
turistice interesante și 
vor fi cazate la Pre
deal, în cîteva vile. La 
Predeal însă, ghidul a 
declarat că nu cunoaș
te locurile de cazare, 
așa că flecare s-a des
curcat 
căutînd pînă

Dar nici atunci cînd, 
în sfirșit, vilele au 
fost găsite, nu s-a 
putut pătrunde în in
teriorul lor. Ușile erau 
închise. Responsabilul 
de sector Spătaru, gă
sit și el cu mari sacri-

ficii la domiciliu, a re
fuzat să descuie ușile, 
deoarece... era în 
timpul său liber !

Mașinile nu aveau 
microfoane șl de a- 
ceea excursionistele 
n-au primit, nici la 
ducere și nici la în
toarcere, explicațiile 
necesare în legătură 
cu obiectivele turisti
ce întîlnite pe parcurs.

După cum se vede, 
a fost o excursie cu 
peripeții. Dar acesta 
îi era, oare, scopul ?

Primăvară în toiul 
ficiale de la întreprinderea „Flamura roșie" din Sibiu. Aici se fabrică, 
din materiale plastice, o gamă variată de flori artificiale în dife
rite culori. La confecționarea lor lucrează și muncitoarele fruntașe Pa- 
raschiva Aldea și Elisabeta Avriaean, din fotografia de față.

(Foto : R. Costin)



SCÎNTEIA

— Ce fel de ar- 
fiști mai sîntem 
noi ? Astfel ne-au 
botezat ’colegii. 
Lucrăm de patru 
ani în formația 
aceasta: un hidro- 
ameliorator, aci de
față, deși s-ar fi căzut să mă a- 

3z la coadă, un inginer zootehnist, 
l.adu Manole, cel care doarme spre 
norocul meu și al dumitale la pre
ședinte...

— 1 1 ?
— Sforăie cum rar se întîlnește. 

Și șeful nostru, Hamza, care-i cu or
ganizarea teritoriului.

—- Am auzit de dînsul, dar omul 
care mi-a pomenit 
hidroameliorator...

— E înir-adevăr, 
latură a pregătirii 
în șoaptă, o părere a mea. E poate 
cel mai complet agronom pe care 
l-am întîlnit. E acasă în toate ramu
rile și acest tur de forță e remar
cabil. Și biolog, și botanist, și geolog, 
și chimist. Pe de-asupra un tip 
practic. Ocupația aceasta străveche 
- /V complicat, drăguță.

orbea și scotea din geamantan 
pe rînd rufărie, ustensile de ras, 

săpun, un primus, sticluțe. Dintr-un 
buzunar apăru o sticlă turtită.

— Să cinstim întîlnirea, propuse 
el. E un coniac bun. Sticla-i de sirop 
tonic. Mi-amintește de farmacie, mai 
bine-zis de-o farmacistă. O cunoș
team din vedere. în loc de vin tonic 
mi-a împachetat un sirop și, pe 
de-asupra, amar. Era noapte și, cu 
un coleg cu prilejul examenului de 
stat voiserăm să prelungim... A 
doua zi m-am întors. Apoi lucrurile 
s-au complicat. Iată cei doi copii, 
poză cam ștearsă și, alături, siropul 
amar, farmacista. Zâmbește, precum 
vezi. Mata nu ești însurat, nu-i așa? 
A, dar nici nu ne-am prezentat. Eu 
mă numesc Stelian Manea. Sînt ol
tean, din Mehedinți.

Mi-am spus și eu numele.
■ Băurăm un rînd. Era într-adevăr 

un coniac bun. I-am adus la cunoș
tință că nici eu, nici Cătănuță nu 
dispunem de așa ceva, dar că avem 
undeva două sticle de „palincă". O 
să sosească gazda și-i vom cere.

Se așeză pe pat.
— Lui Hamza i-au spus întîi ar

tist, fiindcă cere ca toate lucrările 
să fie executate frumos, pe calc 
sau în teren, artistic. Nu te superi, 
schimbă el din nou vorba. Aș vrea 
totuși să-mi fac o cafea. Sînt frînt. 
Trei luni în nordul Moldovei, apoi 
o lună în deltă și, hop, în cîmpie.

Am adus o cană cu apă. își turnă 
în ibric, se ivi o linguriță.

— Zahăr nu pun. Dumneata vrei? 
Turnă din nou coniac în păhărele, 
îl sfătuii să nu-1 risipească. Mă 

înștiință că mai are și, apoi, el bea 
foarte rar.

— O să ai prilejul s-o constați. 
Aici vom sta trei luni, cel puțin. Iar 
de venit o să venim și după aceea. 
Merișorul a intrat sub patronajul 
nostru, al Institutului de cercetări, 
dacă se poate spune așa. De altfel, 
aici experimentăm o lucrare de 
mari proporții, un sistem pentru 
cîmpie. Și cum Hamza dorește ca 
toate dealurile astea zbîr-cite și văile, 
și pîraiele să arate artistic, nu-i de
loc simplu.

Se întunecase, între timp. Abia 
cînd intră nevasta lui Cătănuță în 
odaie, cu gazornița lustruită, ca 
pentru un musafir, mi-am dat seama 
că încă multe-i lipsesc acestui sat 
de cîmpie.

— Spune-mi te rog, i se spune 
fîntînii de care ai amintit „Buna“ 
pentru că e apa bună sau pentru 
altceva ?

— Nu cred, i-am răspuns. Aici, în 
cîmpie la noi, peisajul e lipsit de 
contraste și nici nu are o măreție 
care să-ți zmulgă exclamații. De 
aceea cam toate locurile, puțin de
osebite, au numele legat sau de 
vreo legendă sau de vreun eveni
ment. Cărpinișul, dealul și coasta, 
n-au urmă de carpen, dar în 1849 
acolo au fost ridicate spînzurători. 
Intre cei spînzurați 
cărpinișeni. Lemnul 
cioplite a fost însă 
însuși, al satului

ȘTEFAN LUCA

de el zicea că-i

dar e numai o 
sale. Să-ți spun.

ol-

s-au aflat patru 
din care au fost 
carpen. Numele 
Merișor, nu se

fragmente din vo- 
i învățător”

Publicăm cîteva L_„_
■ Amul „însemnările unui

de Șt. Luca, în care se înfățișează lu
crările de hidroameliorații într-un sat 
din cîmpia ardeleană.

trage de la meri 
— puțini șl de soi 
mediocru, ci de la 
un merișor săl
batic. Iar „Buna“ vine de la bunică. 
Fîntîna bunicii, adică...

Să vezi un peisaj cum e al nostru, 
de cîmpie, transpus pe hartă 1 Pare 
ciudat ca liniile sinuoase să cu
prindă într-însele dîlme și rîpi, cum 
cerculețe dese, nu mai mari cît un 
punct înseamnă o pădurice rară, iar 
acel 385 să însemne creasta Husubei.

Cîmpia noastră din Ardeal nu are 
nimic spectaculos la prima vedere. 
Nu are nimic sălbatic, răzvrătit, în 
felul munților, nici nu cheamă în 
minte versuri cu cadență dură. O 
singură dată am văzut marea Și am 
înțeles sentimentele care le deș
teaptă nesfîrșita ei zbatere ; le-am 
înțeles, dar nu le-am și trăit.

Cîmpia cere, ca și marea, o în
delungată inițiere. Cere să fi umblat 
desculț prin miriște, cere amintiri 
adînc săpate, ca ale copilăriei. 
N-am să-l uit niciodată pe paznicul 
școlii, cel care m-a adus din Lunca 
aici și oprindu-ne pe creastă, a 
rostit una din rarele lui observații. 
Era o zi de arșiță și se vestea 
ploaie. Vîntul scărmăna holdele care 
băteau în nuanța aurului vechi. De 
pe drum se ridicau nori de praf. In 
răstimpuri soarele dogorea, iar 
aerul juca tremurînd ca și cum s-ar 
fi atins de-o plită încinsă. Iar moșul, 
nădușit, resemnat, se pare, nu-și 
mai căuta batista vrîstată să-și 
șteargă sudoarea ce-i șiroia pe față, 
umezindu-i mustățile și barba 
rasă.

— Cîmpu-i drăgăstos 1
Au trecut patrusprezece ani 

cînd am venit în acest sat. 
plecat așa cum am crezut c-o voi 
face în primele luni, cînd mă pome
neam singur în întuneric, cu mîinile 
aduse sub cap, pe așternutul tare 
al patului pliant. Simt că n-aș mai 
pleca. Am urcat coastele aride cu 
smocuri de tufe sălbatice, am cunos
cut umbra rară a salcîmilor și știu 
gustul apei călduțe băută din fede
leș sau din ulciorul de lut. Știu ce-i 
„săhăidacul" și „meșter grindă“, am 
învățat multe povești aici. Sînt toate 
de-acum vechi, ca din copilărie.

Inginerul Manea privește și el, 
peste umărul meu. Masa e acope
rită de hartă, pe un scaun alături 
s-au adunat tușuri colorate, penițe 
și rigle, scrumiera și un pahar pră
fuit.

— Cauți cărările oilor ?
în dreapta sus, o săgeată-mi 

arată nordul. Mi-amintesc de izoba
re, de izoterme, scări de proporție. 
Satul meu pe masă, cu pămînturile 
lui, îmi pare cît un ținut. Inginerul 
ia o riglă și-mi arată.

— Noi sîntem aici 1
Rigla se plimbă pe hîrtie, urcînd 

pe ulița școlii, sărind peste cărăruie. 
Căci, îmi dau seama, nu lipsește 
nimic.

— Cînd vom colora-o, va fi mai 
vie 1

Nu-i nevoie de culori. Ascult 
ce-mi spune Manea, în felul lui, 
abrupt, urmînd cu repeziciune o în
lănțuire de asocieri ca și cum ar 
urca din piatră în piatră, sărind, 
coasta unui munte.

— Iată sîmburele întregii munci. 
Această căldare, între poalele Hu
subei, și Loana, pînă aici sub vii. 
De altfel firul roșu prezent aici e o 
derogare. Obișnuit îl dau cu alba
stru. E valea, acum secată. O știi. 
Ea coboară pe nesimțite pînă la 
fostul tău. Barajul va veni mai jos, 
spre Lunca, mai bine-zis între Lunca 
și Velțeni. Deocamdată, într-un răs
timp scurt, am dobîndi un lac de 
circa 10 hectare. Se va împătri ca 
suprafață și înzeci ca debit. Amon- 
tele-s bineînțeles astea.

ERJS igla începu să circule sinuos 
Sili pe curbe leneșe, desenate cu 

tuș cafeniu, fixîndu-se în dreptul 
Husubei.

— Aici amplasamentul fermei. 
Vacile au imașul aproape, căci vom 
curma tradiția continitelor pe coaste 
de deal aride, cu iarbă arsă. Imaș 
semănat și împărțit în dreptunghiuri, 
cu păstor electric. Nu le strică nici 
rațelor dincoace. Pe linia verzuie 
vom planta plopi, căci vom muta

ne-

de 
N-am

După orele de producție. (La clubul „Grivița Roșie“ din Capitală)
(Foto : Gh. Vințilă)

drumul. Ceea ce 
vezi lingă lac, în
tre el și sat va fi 
grădinăria.

roti larg și Manea conRigla se 
tinuă :

— Pe bufetul ăsta străvechi al 
lelii Anișca se află tabelul cu media 
precipitațiilor anuale și al tempera
turilor. Defrișarea pădurilor à fost 
prima cauză a tuturor relelor. Dum
neata știi, dascăle, că într-o des
criere veche se amintește de un așa 
numit „tău al diavolului", între 
Lunca și Merișor, de fapt numai 
Lunca, deoarece Merișorul s-a năs
cut din strămutarea mai multor fa
milii, venite aici din Veța, Velțeni, 
Băla ?. Că se recomanda ca loc de 
vînat ? Toate vor merge deodată: 
terasare și plantare, cu vie și pomi, 
săparea canalelor de scurgere spre 
chiuvetă, excavare și baraj. în cinci 
ani vei avea și luncă și floră și fau
nă schimbată. Adică îmbogățită. Cîți 
copii știu să înoate, cîți sapă după 
rîme și cîte cîrlige vinde acvila aia 
a voastră, adică Vultur ? Ai vreun 
stîrc sau măcar vreo rață sălbatică 
împăiată ? Cît lapte dau vacile 
voastre ?

SSk uzirăm o bătaie în ușă. Apăru, 
/si» fără să aștepte răspuns, Ham

za. îi ajutasem în cîteva rînduri la 
măsurători, copiasem pentru el ta
bele și rapoarte pentru institut, dar 
nu s-a arătat cu nici un prilej dispus 
să schimbăm vreun cuvînt pe teme 
de altă natură. în general se stră
duia să fie cît mai laconic. Nu m-a 
întrebat nimic, nu m-a descusut, iar 
la încercările mele, la început, de-a 
rupe gheața, n-a răspuns.

— Președintele și Mărian par a în
țelege, dar ceilalți se dau greu.

— Și ? întrebă Manea.
— îngrășămintele de grajd exis

tente sînt neglijabile.
— Cercul vicios, observă Manea.
— Povestea veche, făcu Hamza, 

vite, n-ai gunoi, n-ai gunoi, 
recoltă. Plus apa. Paradoxul 
apa-i bună cînd nu-i prea

iac, după culesul 
porumbului.

— Manole deo
camdată ee va o- 
cupa de terase, 
în locul meu. A 
terminat partea sa 
de zootehnie. în

curînd, mi se adresă din nou Hamza, 
vei avea prilejul să-i vezi pe cîțiva 
din foștii dumitale școlari sosiți de 
la cursuri : zootehnicieni, mulgători 
etc., etc.

Cunoșteam reperele fixate de cel 
trei artiști. Eu plecam însă de la 
reperele Merișorului. Și, în aceeași 
seară am însemnat în caietul meu 
pe-o pagină, rînduzi despre cîmpie. 
Fereastra era deschisă. Nopțile în
cepeau să fie răcoroase.
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Sînt trei kilometri de dig de-acum. 
Un dig masiv, lat de cîțiva metri, 
înalt, întărit în interior cu bo
lovani mari de piatră. Ne aflăm 
la unul din capetele digului și-i 
vedeam taluzurile închinate, într-un 
semicerc larg. Inginerul punea în- 
tr-una pe foc, vreascurile pocneau 
vesel, para focului dogora și mișca 
ciudat umbrele noastre pe pămînt. 
Cineva chiui prelung. în spre sălpii 
deslușeam excavatorul, cu cupa din
țată atîrnînd ca o traistă de gâtul 
unui cal fantastic. Inginerul nu 
scotea un cuvînt. Fuma, .urmărea 
cu atenție exagerată, cum ml s-a 
părut la un moment dat, să nu slă
bească focul. Știam că tot nu pri
mise scrisori de-acasă. Pomenea 
din ce în ce mai rar, încurcat și 
trist, despre siropul amar de odi
nioară.

— Nu fi se pare oarecum stranie, 
neobișnuită, rapida familiarizare cu 
digul, cu pichetatul de pe deal, cu 
ștergerea luncii din peisajul satu
lui, m-a întrebat el ? Trăiești ani 
de zile într-o casă. Știi cu ochii în
chiși să pui mîna pe comutator, pe 
clanță, pe găleata cu apă, te-ai 
deprins ca patul să stea în colț, ca 
tabloul să atîrne, oblic, de perete, 
ca masa să fie împinsă sub ferea
stră. Dintr-odată se schimbă totul. 
Vin meșteri și îți pun parchet, in
troduc apă în bucătărie, îți fac și 
baie, schimbă ferestrele, înlocuiesc 
ușile, îți cumperi mobilă nouă. într-o 
săptămână ai uitat de clanța veche, 
de patul de lemn din colț, de robi
netul din curte, ca și cum nici n-ar 
fi fost. Așa ceva se întîmplă și aicf 
Tu, însă, trebuie să-ți dai și mai bine 
seama decît mine.

ă îmi dădeam seama ? Dar de 
la mine, din cancelarie, de pe

dîlmă, totul ca-n palmă. Deosebeam 
oamenii, împărțiți pe grupuri mici, 
mișcările, ghiceam care-i obosit de 
muncă. îi vedeam oprindu-se și în- 
torcîndu-și fețele unul spre altul, 
mă întrebam de ce unul sau altul 
se desprinde din grup și urcă pe 
povîrniș, dispărînd dincolo de dig. 
îi urmăream cum se pregătesc de 
plecare, cum aruncă priviri înapoi, 
socotind, poate, cu cîți zeci de metri 
au înaintat. Roabe, lopeți, hîrlețe, 
lărgi cu movilițe de pămînt, părînd 
neînsemnate față de buldozerul, ca 
un elefant, împingînd grămezi uria
șe de pămînt, toate se amestecau 
ziua ca seara să se desprindă din 
păienjeniș și să se așeze în stive se
parate. Gherasim încredințat cu in
ventarul, le număra, Ie pipăia, bătea 
cîte un cui unde socotea el, își freca 
mîinile și fuma într-una. Ii vedeam 
pe toți. Pe Vultur Octavian, pe Tode- 
ruțul lui Duca, pe Ni-culiță însurățe
lul, și mai ales, nu-i pierdeam din

rață

zise

cu-

N-ai 
n-ai 
lor : 
multă. Ne rugăm să ploaie, apoi ne
rugăm să stea.

Se întrerupse și mi se adresă :
— Așadar aici locuiești dumnea

ta. Burlac. Am lucrat bine și, 
mai ales, rapid, cu ajutorul dumi
tale. Ne-am înțeles cu Pantelimon 
să-ți oferim primul crap pescuit în 
lac cu ajutorul primei pene de 
vînate.

— Vorbeam despre asta, 
Manea.

— Eu cu Pantelimon sîntem
noștințe vechi și am aflat de-abia 
în seara asta. în zăpăceală, de e- 
moție poate, nu-mi reținuse numele 
și nici n-a simțit lipsă. Dar azi am 
primit o scrisoare Și citind numele 
pe plic m-a întrebat de nu-s rudă 
cumva cu un inginer pe care l-a 
cunoscut el, mai demult. Și așa 
ne-am cunoscut din nou. Pe atunci 
nu l-am putut încuraja... Spune-mi 
la ce concluzie ai ajuns.

Manea îmi aruncă o privire iute, 
hoțească, de școlar. Ca și cum m-ar 
fi considerat aliat. Rosti :

— Putem începe săpăturile în 
punctele stabilite. Pentru canaluri și (Continuare în pag. V-a)

Scriitorul senegalez Sembène Ousman este un reprezentant al 
tinerei literaturi africane. S-au bucurat de succes romanele sale 
„Docherul negru” (1956), „O, patria mea, minunatul meu popor!” 
(1957), Acțiunea romanului „Bețișoarele domnului” — din care publi
căm mai jos un fragment — se petrece în anii stăpînirii colonialiste. 
Cartea este închinată luptei feroviarilor care au fost în grevă de la 
10 octombrie 1947 pînă la 19 martie 1948. Familiile greviștilor suferă de 
foame și de sete. Din ordinul exploatatorilor albi, cișmelele de apă au 
fost închise, iar băcanul satului, o unealtă a autorităților colonialiste, 
și-a închis prăvălia. Berbecul său, care se plimbă nestingherit prin 
curțile oamenilor, a intrat în casa Ramatulaei — soția unui grevist — 
distrugînd ultimele rezerve de alimente ale acestei numeroase fami
lii. Inapoindu-se de la băcan unde a încercat zadarnic să obțină pe 
datorie 2 kg de orez pentru copiii flămînzi și găsind acasă totul ră
vășit, orbită de furie Ramatulaia înjunghie berbecul. Curînd după 
aceea apare poliția.

Odată cu venirea serii, peste oraș 
coborî încet întunericul. în curticica 
din dos a gospodăriei lui Ndiaien fe
meile roboteau în jurul ceaunului unde 
fierbeau halcile de berbec care aveau 
să constituie masa de sărbătoare. Fla
căra jucăușă a focului lumina fefișoa- 
rele supte ale copiilor. Din timp în 
timp, cîfe o mînă nerăbdătoare arunca 
lemne sub ceaun, stîrnind jerbe de 
scînfei. Foamea nu-i mai chinuia pe 
oameni : știau că dintr-o clipă în- 
fr-alta carnea va fi gata.

Deodată, în curtea din fafă năvă
liră polițiștii. La ivirea bărbaților înar- 
ma|i, femeile își pierdură cumpătul. Se 
luaseră cu treaba și uitaseră de pri
mejdia pe care o constituia poliția. 
Unele se năpustiră în stradă, dar și 
acolo dădură peste uniforme poliție
nești. Mam Sofi își strînse legătoarea 
de pe coapse și puse mîna pe două 
sticle cu nisip pregătite din vreme. La 
fel făcură Binefa, Hudia-Mbaia și al
tele. Un băștinaș care se tocmise tăl
maci la poliție, se apropie de femeile 
din curte și le spuse pe un 
runcifor :

— Am vrea să vorbim cu 
laia și să luăm berbecul de

— Berbecul... ce berbec ? 
seră ele prefăcîndu-se a nu 
despre ce-i vorba.

Femeile din preajma ceaunului stin
seră în grabă focul, scoaseră din ceaun 
bucățile de carne și, înfășurîndu-le în 
frunze, le azvîrliră peste uluci în 
curtea vecină. Copiii dădeau o mînă 
de ajutor celor vîrstnici făcînd un tă
răboi asurzitor.

— Maku I *) Să vină Ramatulaia 1 
spuse din nou tălmaciul.

— Nu-i aici locuința ei, misie alb, 
răspunse una dintre femei, adresîn-

Gura,

ion po-

Ramafu- 
aici.
răspun- 
înțelege

du-se ofițerului alb, comandantul de
tașamentului.

— Minte, interveni tălmaciul.
Pe neașteptate, în pragul casei se 

arătă Ramatulaia. Coborî încet trep
tele cerdacului.

— Ea este, șefule, se grăbi să ra
porteze tălmaciul. Șase polițiști se în
dreptară spre femeie și toți ceilalți își 
întoarseră capetele spre ea.

— Ne dai berbecul și vii cu noi la 
secție, îi zise poruncitor tălmaciul.

Fără să-i răspundă, Ramatulaia cătă 
cu ochii la vecinele ei :

— Unde-i Ndeia Tufi?
— S-a dus să telefoneze la sindi

cat, răspunse Hudia-Mbaia. Pricepînd 
ce se înfîmplă, tălmaciul se apropie 
de comandant și-i spuse cîteva cuvinte 
în franceză. Comandantul chemă un 
polițist și-i dădu o poruncă scurtă. Po
lițistul părăsi în goană curtea.

— Am veni) după berbec, stărui tăl
maciul.

— Spune-i șefului tău că berbecul 
va rămîne aici. Pe mine m-a(i căutat, 
lafă-mă. Cît privește berbecul, ne-a 
mîncat orezul, așa că...

— Șeful spune că trebuie să iei cu 
fine și berbecul I

— Iar tu fă bine și spune-i că ber
becul o să ne fie cina de asfă-seară.

Tălmaciul transmitea comandantului 
spusele femeii numai în parte și nici 
pe acelea întocmai. încercă încă o 
dată s-o înduplece.

— Hai, ia berbecul și să mergem. 
O să-fi dea drumul. Iscălești doar o 
hîrtie și gata. îl cunosc bine pe co
mandant, e om drept. Nu-i ca alfi 
tubabi...2)

— Puțin îmi pasă mie de tubabii 
tăi, oricum ar fi ei I Toți sînt o apă 
și-un pămînt ! Unu' singur era cumse
cade și a murit la naștere. Iar berbe
cul va rămîne aici.

a) European.

CARNET
CICLU DE SIMPOSIOANE

Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științiiice — Lectora
tul central — organizează un ciclu de 
simposioane consacrate prezentării re
giunilor țării în cadrul cărora specia
liști în economie, oameni de artă și 
cultură din regiunile respective vor 
vorbi despre cele mai importante 
realizări.

Duminică, Ia ora 11,00, va avea loc 
în sala Lectoratului central primul 
simposion închinat regiunii București. 
Vor vorbi I. Cristoa, directorul Șan
tierelor navale Oltenița, și ing. Ion 
Călin, directorul Trustului Gostat Că
lărași.

Tntîlniri cu spectatorii
Pentru a întări legătura cu publi

cul. artiști ai Teatrului de stat „M. E- 
minescu” din Botoșani organizează, în 
localitățile unde prezintă spectacole, 
întîlnirl cu spectatorii. O aseme
nea înlîlnire a avut Ioc în co
muna Trușești, în cadrul căreia artiș
tii au recitat versuri din poezia con
temporană și clasică romînească. Ar
tiștii s-au întîlnit de asemenea cu 
muncitorii Uzinelor textile „Moldova” 
din Botoșani. în sală odată cu progra
mele s-au difuzat chestionare pentru 
a afla părerea spectatorilor asupra 
repertoriului și a interpretării.

CONCERTE-LECȚII

Pentru a veni în ajutorul celor ce 
doresc să-și însușească cunoștințe 
muzicale, Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu” a prezentat, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne, un concert- 
lecție pe tema „Compozitorii cîntă 
natura”. Exemplificările au fost făcute 
de soliști ai Filarmonicii.

Un alt concert-lecție cu tema „Mu
zica populară romînească” a avut Ioc 
Ia clubul Băncii de Investiții. Și-a dat 
concursul orchestra „Barbu Lăutaru”,

— Ce spune? întrebă ofițerul alb, 
apropiindu-se.

— E afurisită. Nu vrea să vină cu 
noi. Să chemăm întăriri ?

— Explică-i c-o să ne luăm berbe
cul și atît, iar ea o să vină mîine îna
poi. Spune-i că nu sînt om rău...

— Bun, rău, nu mă privește I... îl 
întrerupse Ramatulaia. Berbecul a fost 
lăsat să umble de capul lui... El ne-a 
mîncat orezul, iar eu i-am tăiat bere
gata. Copiii sînt flămînzi și berbecul le-a 
prăpădit orezul. Eu vin cu fine, dar ber
becul nu mai e. O să-l mănînce oamenii.

Gaițele de la Copșa
L-am întîlnit zilele 

trecute, la Copșa Mică, 
pe stadion. Sta singur 
în tribuna goală și pri
vea trist terenul de joc.

— Ce faci, amice ? 
l-am întrebat. Nu cum
va aștepți campionatul 
de primăvară ? îngheți !

— Nu îngheț — zise.
Și scoase de sub șuba 

îmblănită un termos cu 
ceai fierbinte.

— Stau aici, fiindcă 
îmi place să stau — 
continuă el, sorbind din 
pahar. Mă știi doar : 
sînt microbist de cînd 
m-am născut. Așa se 
zice la noi, la Copșa, 
despre cei care se dau 
în vînt după fotbal. Dar 
să știi : eu nu sînt un 
microbist ca Voiculescu 
sau ca Antoniac. Ăștia, 
de fapt, nici nu sînt 
microbiști. îi cunoști ? 
Nu? Atunci șezi lingă 
mine. Bea puțin ceai !

Am băut ceai și nu 
l-am întrerupt.

Iată ce m.i-a mai po
vestit amicul :

„Aș vrea să văd pe 
terenul ăsta jucînd o e- 
chipă a noastră care să 
activeze în „B“ și care 
să se numească „Victo- 
ria-Metalul“ sau „Meta- 
lul-Victoria". Ce te mi
ră ? La noi la Copșa 
există două echipe : 
Victoria și Metalul. 
Dacă m-ar auzi Voicu
lescu că am pronunțat 
întîi Victoria și nu Me
talul, s-ar face foc. Și 
vice versa : dacă aș fi 
pronunțat întîi Metalul 
și apoi Victoria, m-ar fi 
ocărit Antoniac de mi-ar 
fi mers fulgii. Bine că 
nu sînt de față nici Voi
culescu, care se află în 
conducerea asociației 
sportive Metalul, și nici 
Antoniac. din conduce
rea celeilalte asociații 
sportive. Dar mai bine 
să o iau de la cap.

La început, acum 
vreo '4 ani, nu era la 
Copșa decît o singură 
asociație : Victoria. Su
porteri — slavă domnu
lui — erau destui, pen
tru că am uitat să spun 
că la Copșa există două 
mari uzine. O uzină 
deci, avea echipa ei. 
Victoria. Ce să facă însă 
cealaltă uzină, care nu

avea echipă ? Fotba
liști avea — patru 
dar jucau toți la Victo
ria.

într-o zi Ion Voicu
lescu a hotărît : „Să 
formăm și noi echipa 
noastră“. în Dîrlos, o 
comună din apropiere, 
exista o echipă care se 
numea „Recolta“. Și 
cum la uzină, la Voicu
lescu, nu era echipă, 
dar în schimb era ne
voie de zidari și de dul
gheri, nu știu cum s-a

FOILETON

dres, cum s-a aranjat că 
toți jucătorii de la „Re
colta“, s-au nimerit a 
fi pînă la urmă 
dulgheri și zidari. Au 
fost angajați. Așa s-a 
născut a doua echipă — 
„Metalul".

Te înșeli dacă aștepți 
acum să-ți povestesc 
faze din primul meci. 
Mai întîi, Voiculescu a 
dat de știre că pe cei 
patru jucători nu-i mai 
lasă să joace la Victo
ria. „Sînt ai noștri, a 
spus el, pentru că lu
crează în uzină la noi“. 
„Vă arătăm noi vouă 
jucători — a răspuns 
Antoniac. Ia să plătiți 
de azi înainte chirie 
pentru că vă antrenați 
pe terenul nostru !“.

Așa au și făcut cei de 
la Metalul. Au plătit 
chirie. S-a întîmplat 
însă ca odată să se în- 
tîlnească pe teren am
bele echipe. Și bine
înțeles, Voiculescu s-a 
întîlnit cu Antoniac.

— Ieșiți afară ! le-a 
strigat Antoniac celor 
de la Metalul.

— Ieșiți voi, că noi 
plătim chirie ! — a răs
puns Voiculescu. Dar 
n-a vrut nici.o echipă 
să iasă. S-a descoperit 
cu acest prilej faptul că 
cei de la Victoria în
casau, drept chirie pen
tru teren. de la asocia
ția Metalul un preț 
pipărat : de aproape 
două ori mai mult decît 
prevedeau normativele !

în sfîrșit, s-a pus la 
punct un antrenament

comun. 'Antrenamcntiiï 
s-a Soldat însă cu vină- 
tăi, obraji înroșiți și^. 
patru jucători de la Vic-< 
toria trecuți la Metalul. 
Acum triumfa Voicu
lescu, iar Antoniac își 
mușca mîinile de ciudă,

A venit și meciul 
pentru campionat. Voi
culescu și suporterii 
Metalului și-au făcut 
goarne din tablă ; An
toniac și suporterii Vic
toriei au venit cu clo
pote. Cine știe ce-ar fi 
fost în stare să "’ai 
facă galeriile respective» 
dacă nu interveneau, să 
pună lucrurile la punct, 
organele locale. Meciul 
s-a desfășurat frumos, 
în favoarea Metalului. 
Dar Antoniac și micro
biștii lui au fluierat și 
au huiduit pe arbitrii. 
Apoi Antoniac i-a spus 
lui Voiculescu :

— Voi umblați cu 
brutalități ca să cîști- 
gați meciurile. O să vă 
aranjez eu !

Iar Voiculescu i-a 
răspuns : vă desființez !

Adevărul e că la noi 
la Copșa toate ar fi 
bune dacă cei doi 
microbiști n-ar mai face 
atîta zarvă, ca niște 
gaițe. Să-i auzi cum se 
bîrfesc, îți vine să-ți iei 
cîmpii. Asemenea oa
meni nici n-ar trebui 
lăsați să se ocupe de 
sport. De a.ia zic : de ce 
n-ar colabora Metalul 
cu Victoria ? Fiecare e- 
chipă are jucători buni, 
s-ar putea forma un lot 
care ar putea lupta 
pentru a intra în divi
zia „B". Să se numească 
Victoria-Metalul sau 
Metalul-Victoria sau 
poate „Unirea“. Nouă, 
amatorilor de fotbal, 
ni-i tot una. Numai să 
se termine cu mahala
gismul și discordia.

...Amicul meu a băut 
tot ceaiul din termos. 
L-am rugat să. plecăm. 
Era frig și nu făcea să 
așteptăm pe stadion 
pînă la primăvară, ca 
să vedem colaborarea 
dintre cele două echipe, 
mai ales cînd nutrim 
speranța că organele lo
cale din Copșa Mică 
vor avea grijă, de asta.

P. DÄNILÄ

(Desen de N. POPESCU)
Apoi, înforeîndu-se spre femeile 

care se îmbulzeau în spatele ei, strigă :
— Tăceji din gură I Ce te-ai apucat 

să bocești ca la mort Hudia-Mbaia ?
Se făcu liniște. Ramatulaia făcu un 

pas spre ofifer.
— Misie, pleacă de-aici ! Aici e 

casa noaslră și albii n-au ce căuta în 
ea ! Berbecul a mîncat orezul copiilor, 
iar eu i-am tăiat bereqata ca să aibă 
copiii ce mînca. Asfa-i !

Muljimea începu să agite în aer 
sticle cu nisip, făcălețe, pisăloage. re
teveie. într-o clipă, polițiștii fură îm
presurați.

Tălmaciul dădu să spună ceva, dar 
Ramatulaia i-o reteză scurt :

— Cu fine nu mai am ce vorbi I 
Mulțumeșfe-i fubabului tău că mai ești 
teafăr 1

între timp sosiră și întăririle poliției, 
în stradă se îmbulzeau soldații, jan
darmii. Deodată, cine știe din vina cui, 
între femei și poliție se încinse bătaia.

— Berbecul e de vină I strigă un 
glas de femeie. Las' că-i vindem 
scump pielea I

Mam Sofi înghesui în peretele coli
bei un polițis* scund de stat și-i trase 
una ia scăfîrlie cu sticla, după care ca 
o furtună dezlănțuită, se repezi la tăl
maci cu cea de-a doua sticlă. Bineta 
învîrfea în aer un pisălog, iar Hudia- 
Mbaia se lupta ca un pui de fiară săl
batecă cu un alt polițist, care îi fot 
căra pumni în cap. Pînă la urmă poli
ția a fost nevoită să-și ia tălpășița.

După plecarea poliției, mulțimea 
care se adunase în curtea lui Ndiaien 
și în jurul casei sale începu să se'îm
prăștie. Se întuneca. Femeile, însă, tot

nu se puteau liniști. Victoria le dă
duse aripi așa că, împărțindu-se în 
grupuri și înarmate cu sticle, s-au por
nit să patruleze pe străzile învecinate.

între timp, în curtea cea mare 
a lui Ndiaien se strînseseră Ramafu- 
laia, Bineta, Hudia-Mbaia și încă vreo 
șase femei — dintre cele mai în vîrsfă 
sau din cele care erau istovite după 
încăierarea cu poliția.

— Nelegiuiții, spuse una, au dat în 
mine ca-n grăunțe la treierat !

— Șl în mine la fel, dar cînd mi-a- 
mintesc cum i-am vîrît ăluia bufelca 
tn gură, ma umflă rîsul. Te unge pe 
suflet cînd te gîndești că alcati3) n-o 
să uite așa de ușor papara pe care a 
înghițit-o.

3) Poliția locală.

(Continuare în pag. IV-a)
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Organismele vff, 
Ca și mașinile au- ß
tomate moderne, S „Bf nit pj'ti
sînt sisteme în SAi? sL/'B—Sa
care intervin pro
cese de comandă și de reglare.
Studiul acestor procese este obiec
tul unei științe noi — cibernetica. 
Dezvoltarea însemnată a cercetări
lor în legătură cu sistemele auto
mate din domeniul tehnicii a dus la 
rezultate utile și în biologie, și în 
medicină.

în organismele vii au loc necon
tenite transformări de substanțe și 
de energie. Ele sînt supuse conti
nuu și influențelor celor mai variate 
ale mediului de viață : temperatură, 
lumină, alimentație etc. Cu toate a- 
cestea, organismele își mențin nu 
numai forma și structura internă, dar 
și compoziția lor chimică. Condiția 
principală pentru buna funcționare 
a celulelor organismului ființelor e- 
voluate este caracterul constant al 
compoziției chimice a sîngelui. Asi
gurarea acestei condiții, precum și 
menținerea la aceeași valoare a di
feritelor caracteristici ale organis
mului reprezintă homeostazia. Ase
mănător homeostaziei există și în 
tehnică dispozitive automate în stare 
să corecteze abaterile produse de 
numite perturbări.

SISTEMELE DE REGLARE 
ALE ORGANISMULUI...

Cum realizează organismul uman 
homeostazia ? Cu ajutorul sistemelor 
sale de reglare : sistemul nervos și 
sistemul endocrin. în acestd sisteme, 
dotate cu posibilități de reglare, 
există o „cale inversă" prin care 
centrul de la care pornește coman
da este continuu informat de rezul
tatul acțiunii comandate. Rezultatul 
acțiunii poate fi o influență de frî- 
nare asupra izvorului inițial de ener
gie, de mișcare. Atunci cînd efectul 
se îndepărtează de la programul 
prescris, această abatere se tra
duce într-o comandă de restabilire. 
De exemplu, cînd scade tem
peratura într-un termostat, aceas
tă scădere este înregistrată și 
determină o alimentare mai puter
nică a dispozitivelor de încălzire, 
restabilindu-se temperatura cerută. 
Organismul dispune de numeroase 
circuite cu reacție de acest fel ; ele 
asigură coordonarea activității or
ganelor în vederea adaptării cores
punzătoare la împrejurările varia
bile în care se desfășoară viața. 
Astfel, organismul uman produce 
continuu o cantitate de căldură care 
asigură menținerea organelor la o 
temperatură de circa 37° O ; la frig, 
organismul mărește automat produc
ția de căldură.

Cu ajutorul unor circuite cu reac
ție sistemul nervos controlează mo
dul în care se execută mișcările 
mușchilor, precum și activitatea tu
turor organelor interne. Chiar și cea 
mai simplă mișcare adaptată unui 
scop impune o reglare nervoasă 
foarte fină. Cînd căile de reacție nu 
funcționează satisfăcător sau sînt 
întrerupte, mișcările nu au precizie 
sau au caracter anormal, ele devin, 
de exemplu, oscilante. Tulburări ale 
reglării nervoase stau la baza îm
bolnăvirii multor organe interne ; în

a-

Ă
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medicală. Medici
na clinică, medici
na în legătură ne
mijlocită cu bolna
vul, ridică deseori

căror rezolvare cere 
rapidă și eficientă 

i mare volum de infor- 
Simptomele prezentate de

(Urmare din pag. Iîî-a)

— Dar să știi
— Cine fi-a 

se întorc ?
— Știu eu...
— De unde...
— Păi...
— Ce păi ?
— Păi fiindcă

că

să 
să

nu aveați dreptul 
■faceți ce-ați făcut. Alcati a venit 
vorbească cu Ramafulaia și voi ați să
rit la ei. După lege asta se pedep
sește 1

— Dar ce-a făcut berbecul nu se 
pedepsește ?

— Ba nici vorbă, c-a prădat el des
tule bucătării, însă trebuia să vă du
ceți la poliție și să faceți plîngere. Așa 
a făcut plîngere băcanul Mabighe îm
potriva voastră și, pe deasupra, ați 
mai atacat și poliția. Vă asigur c-or 
să vipă el iarăși pe aici, pentru că 
toată vina o poartă Ramafulaia.

— Ești sigură de ce spui ?
— Da, drăguță, foarte sigura.
Ramafulaia căzu pe gîndur.l. Putea 

oare să se îndoiască de vorbele Nde- 
lei Tufl care învățase la școală și încă 
la cea superioară ? Se ridică în 
cioare.

— Dacă au nevoie de mine să 
duc la ei. Așa o să scăpafi și voi 
necazuri. îi lămuresc cum s-au petrecut 
lucrurile și poațe c-au să înțeleagă...

La poarta cea mare se auz’ tropăit 
de picioare desculje. Mam Sofi, în 
fruntea detașamentului ei, se întorcea 
de pe cîmpul de luptă. Ea o întrerupse 
pe Ramafulaia :

— Nimeni din casa asta n-o să se 
ducă la comisariat. Am auzit tot ce-ați 
vorbit, și-am auzit și ce-a spus Ndeia 
Tufi. Nu zic ba, ea e singura dintre 
noi care știe să buchisească ce scriu 
albii. Eu, una, nu știu să citesc, e ade
vărat, dai sînt încredințată că în co
dul de legi nu stă scris că a' voie să 
chinuieșfi oameni cinstiți. să le ie1 
mîncarea de la gură șt să-l omori. Te 
înșeli amarnic dacă-ți închipui că a- 
colo o să te răsplătească și o să-ți 
dea pe deasupra și un sac cu orez : 
poftim, adică, pentru că bărbații voș
tri fac grevă.

Deodată, din stradă, se auzi un glas 
speriat :

— Vin cavaleriștii, iuațl seama !
— Foarte bine. Să-i 

Slcafi I exclamă Mam
— Se vede treaba 

binelea I Cum să ne 
reții înarmați îl interveni Bineta.

—• Lasă, m-am gîndlt eu ce-avem de 
făcut I Caii se sperie de foc. nu Știi 
asta î Văd că nu mal avem chibritu
rile, așa că dați fuga pîn-acasă și adu
ceți niște jar în străchini șl șomoioage 
de pale.

— Ducefl-vă afară, comandă Mam 
Sofi, și așeza)i-vă de o parte și de aha 
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primim ca 
Sofi.
c-a' căpiat 
punem cu

pi-

mă 
de

și pe

de-a 
căiă-

a străzii. Așteptați semnalul meu 
abia atunci dați foc la pale.

Afară se întunecase de-a blnelea. 
De-a lungul gardurilor șl al caselor de 
chirpici orlnseră să alunece umbre. 
Tropotul cailor și zăngănltul armelor 
se auzea tot mal limpede Plutonul de 
călăreți se qrăbea să vină în ajutorul 
polițiștilor, fără să știe că aceștia dă 
duseră de mult b'- cu fug țil. So'dații 
mergeau la pas și scru'au alenți în-

deosebi sînt răspîndite acele îmbol
năviri care urmează dezechilibrării 
scoarței cerebrale. Sînt bolile corti- 
co-viscerale, ca hipertensiunea arte
rială, ulcerul gastro-duodenal etc. 
Medicina a explicat altă dată hiper
tensiunea prin îngroșarea și calcifi- 
carea arterelor, iar ulcerul — prin 
acțiunea iritantă a acidului clorhi- 
dric stomacal sau printr-o infecție 
microbiană. în concepția nouă, 
bernetică, la baza 
acestor boli stau 
tulburări de auto
matică nervoasă, 
care duc la o 
contracție neadec
vată a vaselor 
sanguine, respec
tiv la o secreție 
stomacală pe ca
re sistemul nervos 
nu o adaptează 
suficient la canti
tatea și calitatea 
alimentelor.

în sistemul en
docrin — la omul 
sănătos — există 
o stare de echilibru între 
care se realizează în parte după 
același principiu. Hipofiza, o glan
dă de la baza creierului, secretă 
hormoni care dirijează creșterea și 
funcționarea altor glande răspîndi
te în restul corpului : tiroida, su
prarenalele, ovarele etc. Tiroida, 
stimulată de hipofiză, produce alți 
hormoni care, la rîndul lor, frî- 
nează funcția hipofizei. Cînd nevoia 
de hormoni tiroidieni este mai mare 
decît producerea lor, cînd ei se con
sumă mai intens în organism — în 
cazuri de sarcină, în expunerea la 
frig etc. — se micșorează și cantita
tea de hormoni care ajung la hipo
fiză și la sistemul nervos central. în 
consecință hipofiza secretă mai mult 
și obligă tiroida să funcționeze mai 
activ și să se mărească, pentru a 
produce o cantitate crescută de hor
moni. în acest caz poate să apară 
gușa, cînd organismul, prin apă și 
alimente, obține prea puțin iod, ma
teria primă esențială pentru acești 
hormoni, și produce o cantitate insu
ficientă de hormoni tiroidieni. în alte 
cazuri de dereglare a acestui circuit 
cu reacție, deși tiroida secretă hor
moni din abundență, ea nu reușește 
să frîneze hipofiza. Aceasta este — 
în limbaj cibernetic — situația în 
boala Basedow (hipertiroiclism). 
Cibernetica ajută astfel pe fiziolog 
și pe medic să interpreteze mai just 
unele ' fapte și să capete indicații 
călăuzitoare în diferite domenii alo 
patologiei.
...ȘI INFORMAȚIILE PE CARE 

LE PRIMESC
în procesele de comandă și re

glare, inclusiv cele din organism, 
intervin ca purtătoare de sesizări, 
de semnale, cantități mici de sub
stanță sau de energie, carp au însă 
efecte relativ mari. Un exemplu îl 
reprezintă hormonii. Producția tiroi-

MISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

doi, bunăoară, se cifroază la frac
țiuni de miligram pe zi. Aceste frac
țiuni dirijează dezvoltarea, crește
rea, diferențierea unui organism de 
zeci de kilograme.

în general, substanțele sau ener
gia care intervin în comandă și în 
reglare, îndeplinesc rolul unor infor
mații, iar afectarea sistemului ner
vos sau endocrin înseamnă o per
turbare a automaticii organismului, 

o perturbare a re- 
cepționării sau a 
transmiterii de in
formație.

Organele noa
stre de simț sînt 
special adaptate 
pentru a recepțio
na, a filtra și în 
parte a prelucra 
informațiile din 
mediu. Energia 
luminoasă ser
vește, în lumea a- 
nimală, în canti
tăți mici, ca pur
tător de semnale ; 
vederea ajută la 

mediu, pe baza aces-glande orientarea în 
tor semnale primite din jur. Energia 
sonoră care circulă într-o convor
bire este minimă ; dar ea are o 
semnificație deosebită, deoarece 
poartă informații specifice, sub 
forma cuvintelor.

în ceea ce privește interpretarea 
și explicarea fenomenelor vieții, și 
mai ales a proceselor biologice de 
mare complexitate, cibernetica a 
pus la dispoziția biologiei o serie de 
metode și de noțiuni care au rezul
tat parte din. eforturile comune ale 
matematicienilor și naturaliștilor, iar 
parte din studiile făcute de ingineri 
pentru rezolvarea problemelor teh
nice privind transmiterea, prelucra
rea și înmagazinarea informației.

Creierul este un organ foarte com
plicat, al cărui rol fiziologic princi
pal este prelucrarea informației ve
nite din mediul înconjurător și de la 
organe.

Cele mai complicate mașini ciber
netice — mașinile electronice de cal
cul — sînt, de asemenea, mașini de 
prelucrat informația. înseamnă a- 
ceasta că mașinile gîndesc ? Nici
decum, chiar dacă ele rezolvă, mult 
mai repede și mai exact decît cre
ierul uman, unele probleme 
matice, 
Gîndirea 
creierului 
mimată, 
mașină. Mașina cibernetică, 
și cea mai complicată, 
auxiliar al creierului uman și, în ul
timă instanță, un produs al activită
ții materiale a omului gînditor.

TEHNICA MODERNĂ 
IN SLUJBA MEDICINII

De pe urma dezvoltării 
berneticii, are de cîștigat și practica

logice 
este 

uman, 
imitată

mate- 
sau lingvistice, 
un atribut al 

care este numai 
parțial, de către 

chiar
rămîne un

ci-

probleme a 
prelucrarea 
a unui 
mâții. I 
bolnav, rezultatele numeroaselor e- 
xamene de laborator, anomaliile în
registrate de electrocardiograf sau 
de electroencefalograf pot fi anali
zate corect și mult mai repede de 
către calculatoarele,electronice mo
derne. S-au proiectat și construit 
mașini cibernetice de diagnostic, 
care pe baza datelor acumulate în 
„memoria" lor, calculează probabili
tatea cu care un anumit complex de 
simptome este dat de o boală sau 
de alta.

în timpul intervențiilor chirurgicale 
grele, starea principalelor funcții ale 
organismului trebuie urmărită foarte 
atent și orice tulburare a lor trebuie 
corectată prompt. Aparatura electro
nică este în stare să măsoare și să 
înregistreze situația momentană, 
„creierul electronic" să prelucreze 
continuu aceste date, semnalînd a- 
baterile de la normă mult mai rapid 
decît un medic care examinează 
bolnavul. Mai mult, astăzi există po
sibilitatea concretă a creării unor 
sisteme automate care să execute 
— în timpul operațiilor chirurgicale 
—• reglarea anesteziei, injectarea de 
substanțe, susținerea mecanică a 
respirației etc.

O altă direcție în care se îndreap
tă atenția ciberneticii tehnice, apli
cată la medicină, este aceea a or
ganelor artificiale, a protezelor ci
bernetice, a stimulatorilor automați. 
Un dispozitiv cibernetic este, cum 
am mai arătat, destinat transmiterii 
sau prelucrării de informație. Pro
teza cibernetică care înlocuiește 
mîna, bunăoară, recoltează curențli 
electrici produși de nervii mîinii și-i 
transformă, după amplificare, în 
impulsuri adecuate pentru piesele 
din mecanismul protezei. în cazul 
unor boli ale inimii în care coordo
narea contracției diferitelor părți ale 
inimii este tulburată, se pot colecta 
biocurenții unui auricul pentru a-i 
transmite, printr-un stimulator elec
tric, mușchiului ventriculelor. Un 
astfel de aparat a și fost realizat ; 
el are dimensiuni minime și poate ii 
așezat în peretele toracelui.

Desigur, mașinile cibernetice nu-1 
vor înlătura pe medic din cîmpul 
medicinei ci, dimpotrivă, vor des
chide noi posibilități spiritului său 
creator. Cibernetica este o știință tî- 
nără, ea există abia de 15 ani, dar 
contribuțiile ei de pînă acum în
dreptățesc speranțe mari cu privire 
la ajutorul pe care-1 va da în viitor 
în studierea organismului, în com
baterea bolilor.

Dr. VICTOR SÄHLEAMU 
Institutul de endocrinologie 
al Academiei R. P. Române

Muzeul n

Faima pădurilor sucevene a tre
cut granițele regiunii și țării nu 
numai prin calitatea superioară a 
lemnului ci și prin diversitatea 
faunei. In munții Domelor și Bis
triței spre Cîrlibaba și Dornișoa- 
ra, pe obcinile Cîmpulungului 
și Rădăuților trăiesc și se înmul
țesc cerbii carpatini, căprioa
rele, cocoșul de munte, coco
șul de mesteacăn, ursul, precum 
și alte animale ca rîsul și jderul 
vestite pentru blana lor. în pădu
rile de fag și stejar vînătorul în
tâlnește mistreții, iar în cele de

cîmpie trăiește cel mai „curajos" 
animal — iepurele. în ultima vre
me au fost colonizați aici și fa
zanii.

Măsurile întreprinse de către 
organele silvice în vederea pro
tecției vînatului au fost din cele 
mai eficiente. Față de anul 
1954, numărul cerbilor carpatini, 
al căprioarelor, mistreților, iepu
rilor a crescut de peste trei ori. 
Pentru hrana cerbilor și căprioa
relor pe timpul iernii, sînt ame
najate în păduri hrănitoare, adă
pătoare, iar pentru combaterea

răpitoarelor, îndeosebi a lupi
lor, se organizează acțiuni de stir- 
pire.

în apropierea unei hrănitoare 
pentru cerbii din pădurea Pă- 
trăuți, de la un observator spe
cial amenajat, zilele acestea am 
reușit să obțin imaginea alăturată 
în care obiectivul aparatului a 
prins cinci cerbi carpatini, în vîr- 
stă de un an.

a vi

Răspunzînd la ancheta ziarului 
nostru, pe tema : „Ce trebuie 
făcut pentru îmbunătățirea acti
vității în domeniul atletismu
lui ?”, o serie de specialiști și-au 
expus punctele de vedere în le
gătură cu această problemă. In 
articolul „Activitate permanentă, 
calificată“ — apărut de curînd — 
am publicat părerile cîtorva spe
cialiști.

Pe 
între 
rului 
sori, 
zanți
mai jos două din aceste scrisori :

aceeași 
timp și 
nostru 

activiști
ai sportului etc.). Publicăm

temă ne-au scris 
alți cititori ai zia- 
(antrenori, profe- 
U.C.F.S., simpati-

tunericul, alarmați de luminițele roșie- 
fice și de flăcările care pîlpîiau în 
beznă. Cînd intrară între cele două și
ruri de femei, Mam Sofi dădu co
manda :

— începeți !
Se stîrni o învălmășeală nemaipo

menită. Șomoioage de paie aprinse și 
străchini cu jar zburau în cai și-n că
lăreți. Femeile strigau, Izbeau în va
sele de metal făcîndu-le să zdrăngăne 
asurzitor. Caii cabrau, nechezînd săl
batic, Iar soldafii înjurau de mama fo
cului. Deși erau călăreți încercați, nu 
izbuteau să-și sfăpînească animalele. 
Un șomoiog de paie în flăcări izbi un 
soldat drept în burtă. Ceilalți își în
cleștaseră degetele pe coamele cailor 
speriațl la vederea focului. Cîfiva oa
meni fură azvîrliți la pămînt șl îndată 
zeci de mîini îi înhățară. Bărbații de 
pe străzile învecinate se alăturară fe
meilor. Doi dintre ei îl înghesuiră pé 
un soldat în gard, în timp ce femeile 
se căzneau să-i țină în loc calul. Sol
datul trase sabia din teacă ; lama de 
oțel sclipi un moment în semiîntuneric, 
apoi se auzi un strigăt deznădăjduit : 
„M-a omorît !" Dar nimeni nu luă în 
seamă strigătul. Mam Sofi cu femeile 
din detașamentul ei izbutiră să-l do
boare de pe șa pe comandantul plu
tonului. îl tîrîră pînă în viroaga din a- 
propiere — loc unde își făceau nevoile 
noaptea locuitorii cartierului — iar a- 
colo îl zvîrliră cu capul în murdărie.

Deodată Se auzi un strigăt de groa
ză : „Lakkaghi I Lakkaghi 14) Proba
bil că niște șomoioage de paie a- 
prinse nimeriseră în vreo baracă din 
fața curții Iul Ndiaien. Acolo avea ce 
să ardă. Se stîrni și vîntul, și trîmbe 
de fum înțepător se înălțară peste 
petele mulțimii. Focul se întețea 
prinzînd lacom cu limbile Iul roșii 
libele de lemn, apoi și pe cele 
chirpici. Înecîndu-se din pricina
mului și terind>.i-se de scînfei, oamenii 
alergau care încotro, cît mai departe 
de focul ce se întindea cu iuțeala ful
gerului Răsunau strigăte :

— Apă I Apă I Aduceți apă I
Oamenii, vrăjiți parcă de priveliștea 

aceea fantastică, stăteau înmărmuriți în 
lumina roșiatică a Incendiului, semă- 
nînd cu niște plăsmuiri de basm. Scîn- 
durile smolite și îmbibate cu ulei ar
deau ca chibriturile, iar acoperișurile 
și pereții de tablă ai maghernițelor 
dogoreau atît de tare încît nimeni, nici 
chia> cei mai curajoși, nu cutezau să 
se apropie. O femeie cu hainele a- 
prinse urla, tăvăl:ndu-se pe pămînt în 
curtea cuprinsă de flăcări.

Apă nu era nicăieri — nici la pom
pele din apropiere, 
cartierele învecinate.

— N'sip I Aduceți 
pompierii 1

Unii din’re cel de 
căngi șl topoare. începură să dărîme 
colibele din vecinătatea pălălaiel Ast
fel șiruri întregi de căscioare căzură 
la pămînt alcătuind un morman de dă- 
rîmăturl în calea incendiului. Dincolo 
de această stavilă focul arse în vîlvă- 
♦ăi pînă în zori’ zile' devorînd scîn- 
durl și zdrențe, pînă 
sine, 'ăsînd în urmă 
qînde de cenușă și jar.

TIMIȘOARA 
„Scînteii"). — 
morial „I. Slavici" 
Șiria, regiunea Banat, 
lost 
de mai 
oameni 
studenfi 
tară. In

(coresp.
Muzeul me

dia 
a 

vizitat anul trecut 
bine de 3 000 de 
ai muncii, 
din regiune și din 
prezent, muzeul

elevi,

oferă vizitatorilor și cîteva 
documente noi. Este vor
ba de o vitrină cu decu
pări din revistele vremii, 
pe tema „Slavici povestește 
copiilor" și o alta „Cores
pondență către Slavici", în 

sînt expuse scrisori

către Slavici, din partea tui 
Ion Pop Reteganul, • Aurel 
Isac, I. Bianu și alții.

Muzeul cuprinde peste 
400 de piese expuse în 4 
încăperi ale casei in care 
Ion Slavici a trăit o parte 
a vieți) .

Mi. GRIGORAȘ, vicepreședinte 
al Consiliului regional U.C.F.S.

Bacău

In regiunea noastră atletismul se 
bucură de popularitate, dovadă fiind 
numărul de participant și rezultatele 
obfinufe. Această situație reflectă acti
vitatea desfășurată de biroul regional 
U.C.F.S. prin comisia de atletism, pre
cum și de către antrenori, profesori de 
educafie fizică, instructori etc. Aș vrea 
ca, în aces» sens, să relatez, pe scurt, 
cum a muncit comisia noastră de atle
tism.

ca- 
cu- 
co- 
de 
fu-

4) Incendiu.

nici la

nisip ! Chemafi

față. înarmați cu

se stinse de la 
mormane fume-

După cîteva reprezentațiipremiera

de(Desene
NELL COBAR)

— Desigur că 
aș mai avea 
multe să-ți spun 
dar închid pen
tru că aici la
telefon nu mai 
așteaptă ni
meni așa că nu 
mai are nici un 
haz să lungim 
conversația...

UNELE SPECTACOLE 
MUZICALE

Coafurile mo
derne și... spec
tatorii.

La prima consfătuire, organizată 
începutul anului trecut, s-a analizat 
diul de dezvoltare a atletismului 
căuan. în cadrul consfătuirii s-a stabilit 
planul de perspectivă pentru fiecare 
consiliu raional și club sportiv (numărul 
de secții af'liafe, al sportivilor legitimați 
și clasificați etc). Discuțiile care au ur
mat, dar mai ales munca practică au 
avut drept rezultat înviorarea simțitoa
re a atletismului din regiunea noastră.

Astfel, atleții noștri au stabilit 41 
recorduri regionale la 28 de probe. E- 
chipa regiunii a ocupat locul IV, din 
cele 17 fo’-mații participante la con
cursul republican al reprezentativelor 
de regiuni, înaintea selecționatei . ora
șului București. S-au afiliat 44 noi sec
ții. A crescut numărul atleților. Numai 
la campionatul republican de juniori și 
seniori, la etapa pe asociații, au par
ticipat peste 9 300 de atleți, iar 
etapele raionale și 
2 200.

Sînfem convinși 
noastră trebuie să 
cuprinderea masei 
fatea atletică, ci

rînd acolo unde există puține cadre 
calificate, iar în ce privește activitatea 
competifională se vor asigura concursuri 
pe întreaga perioadă a anului, în toa
te raioanele și orașele regiunii.

M. AVÄNU, tehnician. Uzina 
d.e utilaj petrolier-Tîrgovîșîe

al sportului și vechi 
al ziarului dvs. vreau

r la
orășenești — peste

munca 
numai 
act ivi—

însă că în 
urmărim nu 

de tineri în 
și creșterea valorii 

performanțelor acestora. Ne vom stră
dui deci să cultivăm în rîndul asocia
țiilor și cluburilor sportive, al tuturor 
specialiștilor dorința de a obține rezul
tate cît mai bune, pentru ca și regiunea 
noastră să dea în viitor cadre de va
loare loturilor reprezentative ale tării.

Cu diverse prilejuri noi am căutat să 
folosim larg schimbul de experiență 
între profesorii de educafie fizică, 
antrenori, instructori, să 
experiența cea 
le-am asigurat 
nală continuă, 
giunea Bacău 
cursuri lunare, 
regiunile lași, 
șov etc.

Măsurile luate au fost însoțite de un 
control mai exigent din partea membri
lor comisiei regionale de atletism, pre
cum și a aparatului nostru, asupra des
fășurării procesului de instruire și edu
cație, asupra activității compefiționale 
etc.

Pentru rezultatele obfinufe merită e- 
vidențiafă munca desfășurată în ora
șul Roman, unde antrenorul Constanti- 
nescu-Nehoî se ocupă cu multă însu
flețire de dezvoltarea atletismului, în 
special de creșterea juniorilor.

Nu ne putem declara mulțumiți însă 
de nivelul actual al atletismului din 
orașul Piatra Neamț, din raionul Bu- 
huși și chiar din orașul Bacău, unde, 
deși există cadre calificate de antre
nori, rezultatele nu sînt pe măsura po
sibilităților.

Pentru acest an comisia regională de 
atletism și-a propus să dezvolte atle
tismul în toate raioanele și orașele, în 
specia1 acolo unde sînt cadre calificate. 
Profesorii de educafie fizică cu specia
lizarea atletism vor fi îndrumafi spre 
secțiile atletice de la Roman, Piatra 
Neamf, Buhuși, Moinești. Vor fi orga
nizate concursuri demonstrative la sate 
la care vor participa cei mai buni at- 
lețr din regiune, cu care ocazie vor pu
tea fi depistate șl noi elemente talen
tate, în special la probele de arunca
re, de viteză. Se vor organiza cursuri 
pentru instructori voluntari, în primul

schimbul 
de educafie

generalizăm 
mai bună. Aflefilor 

o activitate compefițio- 
Atlefii fruntași din 
au participat la 
alături de sportivi 
Galați, Dobrogea,

re- 
con- 

din 
Bra-

Ca iubitor 
corespondent 
să-mi spun și eu părerea în legătură 
cu activitatea atletică, pe marginea 
căreia ați deschis o discuție. Mă vöi 
referi la situația atletismului din 
Tîrgoviște, pe care o cunosc mai 
bine.

într-un timp, nu cu mulți ani în 
urmă, tinerii tîrgovișteni erau me
reu prezenți la antrenamentele și 
competițiile atletice locale. Unii din
tre ei ajunseseră să obțină perfor
manțe bune, chiar de nivel republi
can. Acum, atletismul este destul de 
puțin practicat. Este posibil ca în 
întreg raionul să nu existe decît o 
singură secție de atletism afiliată la 
federație ? Nici asociația „Metalul“ 
— cea mai mare asociație sportivă 
din oraș — nu are secție de atle
tism. Stadionul din Tîrgoviște ar 
oferi condiții dintre cele mai bune 
pentru orice concurs atletic, fie el și 
internațional. Dar îngrijirea pistei, 
a sectoarelor de aruncări și sărituri, 
amenajarea și dotarea cu cele nece
sare activității atletice se tot amină 
de la un sezon la altul. Cu eforturi 
puține, dar cu o doză mai mare de 
bunăvoință, baza sportivă din Tîr
goviște poate fi amenajată corespun
zător și pentru atletism.

Din inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S., s-a înființat un centru de 
antrenament pentru tineret. Un oa
recare impuls... atletic' se simte și 
într-o serie de școli. Consider îr> 
că se face prea puțin pentru ao 
sport. Strădania celor cîtorva îndră
gostiți de atletism nu este de ajuns. 
Dezvoltarea atletismului necesită, o 
strînsă colaborare între organele 
sportive, antrenori, profesori, o 
muncă temeinică, plină de pasiune, 
din partea tuturor specialiștilor.

Cîteva propuneri. Odată cu orga
nizarea și activizarea secțiilor de 
atletism din școlile medii și profe
sionale, să se înființeze secții de 
atletism în cadrul fiecărei școli spor
tive de elevi. La Tîrgoviște, de pil- 
dă, școala sportivă — care are două 
secții: volei și scrimă — ar trebui 
să se ocupe și de atletism. Pînă 
cînd timpul va permite relut ■ 
rea activității în aer liber, comisOife 
locale de atletism — ca de altfel toți 
specialiștii — să stabilească amă
nunțit ce au de făcut. Se pot orga
niza cursuri de arbitri, de instruc
tori voluntari din rîndul foștilor 
atleți. Calendarul competițional local 
să cuprindă nu numai întrecerile din 
cadrul fazelor de masă ale campio
natelor republicane, ci și concursuri 
ale asociațiilor sportive, inter-școli 
etc. Pentru toate acestea e nevoie, 
bineînțeles, de o îndrumare compe
tentă din partea federației de spe
cialitate și a comisiilor locale de 
atletism.

TENIS DE MASA Echipele C. S. M. Cluj 
si Voința București campioane republicane
în sala Dinamo au fost desemnate 

echipele campioane ale țării la tenis 
de masă. La masculin, trofeul a revenit 
și la această ediție echipei C.S.M. Cluj 
(R. Negulescu, Gh Cobîizan, A. Rethi). 
în cel mai spectaculos meci, C.S.M. 
Cluj a învins cu 5—4 pe C.S.M. Cluj 'I 
(Giurgiucă, Sentivani, Hidvegi). De re
marcat că juniorul Giurgiucă a cîștiqal 
întîlnirile cu Negulescu, Rethi și Co- 
bîrzan fără a pierde măcar un set. Sen
tivani a reușit să-l învingă cu 2—1 pe 
Negulescu. Victoria prime echipe clu
jene a fost decisă de cel de-al 9-lea

meci, în care s-au înfîlnif Cobîrzan șt 
Hidvegi, primul cîștigînd cu 2—0.

La feminin, echipa clubului Voința 
(Ella Constanfinescu, Maria Tompa) a 
cucerit titlul de campioană, întrecînd cu 
3—1 pe Unirea București (Catrinel Fo- 
lea, Geta Pitică) și cu același scor pe 
Progresul (Maria Alexandru, Mariana 
Jandrescu) care au ocupat în ordine 
locurile următoare.

Astăzi de la orele 9 șî 16,30 con- 
* nuă întrecerile pentru stabilirea celor 
5 campioni la individual,

(Agerpres)
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ProtÄI privind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1963 între R. P. RmM și R. P. Ungară

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 31 
ianuarie s-a semnat la Budapesta 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1983 între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară.

Conform prevederilor protocolului,, 
schimbul de mărfuri între cele două 
țări crește cu 10 la sută fată de vo
lumul prevăzut pentru anul 1962 și 
depășește prevederile pentru acest 
an aie Acordului comercial de du
rată.

Republica Populară Romînă va 
livra Republicii Populare Ungare : 
utilaj petrolier, tractoare și piese de 
schimb pentru tractoare, vagoane de 
marfă, remorci basculante, excava
toare, mașini unelte, radiatoare din 
fontă, laminate de otel, metale ne
feroase. material lemnos, sodice și 
alte produse ■ chimice, pirită, mate
riale de construcție, sare și diverse 
bunuri de consum.

Republica Populară Ungară va li

vra Republicii Populare Romîne : 
diverse instalații, macarale plutitoa
re și portal, utilaje pentru industria 
chimică, mașini unelte, autovehicole, 
instalații și piese de schimb pentru 
telecomunicații, seturi de televizoa
re, diverse aparate de măsură și 
control, laminate de oțel, aluminiu și 
laminate de aluminiu, alumină cal
cinată, cărămizi refractare, medica
mente și substanțe farmaceutice și 
bunuri de larg consum.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea ungară de 
Karadi Gyula, prim-locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior.

La semnare au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și din Ministerul Co
merțului Exterior al R. P. Ungare 
precum și membrii celor două dele
gații.

A fost de față Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Ungară. (Agerpres)

Oim*
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MOSCOVA 1 (Agerpres). — între 
29 ianuarie și 1 februarie 1963 
Moscova au avut loc tratative 
privire la colaborarea culturală 
științifică între R. P. Romînă 
U.R.S.S.

în cursul tratativelor au fost tre
cute în revistă rezultatele colabo
rării culturale și științifice dintre 
R. p. Romînă și U.R.S.S. din anul
1962 și a fost elaborat planul de co
laborare culturală și științifică pe 
anul 1963.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că în anul 1962 legăturile culturale 
și științifice între cele două țări s-au 
dezvoltat cu succes, pe baza respec
tării principiului egalității în 
drepturi, profundei prietenii frățești 
și intereselor reciproce.

La elaborarea planului pe anul
1963 părțile au fost călăuzite de nă
zuința de a dezvolta multilateral și 
de a adînci colaborarea culturală și 
științifică dintre ele. Planul pe anul 
1963 cuprinde un cerc larg de pro
bleme ale științei, culturii, învăță- 
mîntului superior, învățămîntului de

cultură generală, ocrotirii sănătății, 
sportului, teatrului, muzicii, cinema
tografiei, artelor plastice, presei, li
teraturii, radiodifuziunii și televi
ziunii.

Conform prevederilor planului de 
colaborare culturală și științifică, în 
cursul anuluj 1963 se vor efectua 
cercetări în comun asupra unor 
teme științifice, se vor face schim
buri de cercetători științifici și de 
specialiști în domeniul învățămîntu- 
lui și culturii. Teatrul de Dramă 
„Maxim Gorki“ din Leningrad și o 
formație de muzică ușoară sovietică 
vor întreprinde turnee în R. P. Ro
mînă, iar Teatrul de Comedie din 
București va prezenta cele mai bune 
spectacole ale sale în fața publicului 
sovietic.

Semnarea planului de colaborare 
culturală și științifică dintre R. P. 
Romînă și U.R.S.S. a avut loc vi
neri 1 februarie.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de către ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în U.R.S.S., Nicolae Guină, 
iar din partea sovietică de către pre-

___  ședințele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. pen- 

, tru legături culturale cu țările 
străine, Serghei Romanovski.

După semnare, tovarășii S. Roma
novski și N. Guină au rostit scurte 
cuvîntări.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie fră
țească și de înțelegere reciprocă.

Constituirea comisiei pentru activitatea cultural 
educativă a Consiliului Central al Sindicatelor

la 
cu
Și
Și

C E I
(Urmare din pag. ni-a)

ochi pe Pantelimon și pe Vasihcä. 
Gazda mea, Cătănufă, dădea rar pe 
șanîier. Trebuia să fie undeva pe 
deal, sus, unde se picheta terasa- 
rea. Și copiii care ee jucau în curte 
fipînd, dînd indicații tehnice în sti
lul lor, transpunînd în lumea lor 
ceea ce se făurea jos, pe luncă.

Cu Pantelimon n-am mai avut o- 
cazia să stau de vorbă. Inginerul 
ar fi vrut mult să-l asculte și l-a 
rugat să dea într-o seară pe la noi. 
Dar s-a întîmplat să vie ploaia. O 
ploaie deasă, măruntă ca nisipul. 
Nu s-a deslipit de dig. într-o sîm- 
bătă, către prînz, cerul s-a răzbunat 
și razele soarelui au zbicit cără
rile. în luncă, sub dig ele s-au răs- 
frînt în oglinda apei.

Se născuse lacul. Trei zile a cules 
toată apa. în spre el s-au îndreptat, 
firișoare imperceptibile, clipă de 
clipă, astupate ca de o pătură 
deasă, a ploii, ca în ziua aceea să 
ne apară tăul șolomonarului.

Nu-mi mal puteam închipui altfel 
lunca Merișorului, rodul unei pă
șuni.

— Așa dar o etapă, urmă ingine
rul. De-acum mă pregătesc de ducă. 
Mai rămîne doar stația hidrometeo- 

â'gică și punem ibricul în gea
na ,tan.

Marian își descărcase bagajul. 
Noi i-am dat dreptate, fără șo
văire. De fqpt nu înțelegeam pentru 
ce își închipuia că noi nu-1 prețuim 
pe Fărăgău. Izbucnirea fusese 
neașteptată și eram convins că se 
mira el însuși, pentru că multă vre
me tăcu, cu ochii ațintiți la jocul ca
pricios al flăcărilor. Remarca ingi
nerului îl făcu să intervină.

— Adevărat. O etapă. Ca un po
pas înainte de-a porni din nou. Așa 
ne închipuim. Ce-am zis ? Nu peste 
multă vreme ridicăm și noi o casă 
în .cinci săptămîni.

F >ate că eu greșesc, însemnîndu- 
rr. un caiet, unele din impresii. Sînt 
pornit ades să pun în seama con
sătenilor mei simțăminte proprii, ca 
fiind ale lor. Dar din felul cum Ma
rian sărea de la una la alta, de la 
baba Fevronia la Cîndea, de la Du
mitru la Niculiță înțelegeam că e 
bucuros de ceva, că bucuria asta 
nu trebuia umbrită.

— întotdeauna cînd închei o eta
pă am alături de o emoție euforică, 
de oboseală plăcută și regrete. Cred 
că în aceste momente suferim cu to
ții de acest amestec.

TREI
Inginerul zîmbea în timp ce 

vorbea.
— Cînd s-a alcătuit colectivul 

nostru de artiști, am cam strîmba! 
din nas. Hamza e nițel pedant și 
de-a binelea taciturn. Ii plac formu
lele laconice și rezerva. Se spune că 
a scăzut nota unui excelent student, 
numai fiindcă acesta zîmbea și ges
ticula prea sigur de sine. Al treilea 
e un rătăcitor, pe de-asupra doarme 
adînc și nu-i plac serile de veghe. 
Munca, două ore de lectură — spe
cialitate — și somn. Și iată, lucrăm 
de patru ani împreună. Află că și 
pe fața lor își face drum acest a- 
mestec... Iar somnorosul meu, ca și 
dumneata, conduce un jurnal, dar îl 
scrie dimineața. Pasiunea îmbracă 
haine diferite. Ai să vezi și acum. La 
sfîrșit, Hamza va organiza un mic 
foc păstoresc, pe cîmp, cu vin și 
frigare, va asculta cîntece, fără să-și 
strice dunga pantalonului. Te invit 
însă să-l observi cum își închide 
ochii ascultînd cîntecele. El e copi
lul unei văduve de război și a cres
cut într-un orfelinat. în vacanțele de 
vară, ca elev și student, se angaja 
cu ziua. De astea însă nu pome
nește niciodată.

Brusc, se adresă lui Marian :
— Spune-mi, poate greșesc, mie 

mi se pare că singurul Fărăgău, ca 
nume din sat, e președintele. Se 
trage cumva din alt sat ?

— Nu chiar. El s-a prăsit aci. Ta
tăl său venea din alt sat. Ca cio
ban. A rămas aici.

— Mi-am închipuit. Și atunci ru
dele numeroase de care vorbiți a- 
tîta sînt rudele nevestei, mai cu- 
rînd î

— Așa-i, întări Marian. Dumneata 
ar trebui să rămîi aici tovarășe 
Manea.

— Ce spui ?
— Ce spun ? Gospodărie mare o 

să avem. Ne ajuți s-o facem și bună, 
îți ridicăm și casă.

Manea îl cercetă mirat, șl serios. 
Observă :

— Dar nu aveți farmacie.
Marian rîse :
— Poate de’schidem una.
— Curios, îmi spuse Manea, po- 

trivindu-și perna sub cap. La un 
moment dat mă gîndisem și eu să 
rămîn aici. Ar fi poetic. Lac, plopi 
foșnitori, alei prunduite, țipăt de pa
săre sălbatică... Ce mi-ar lipsi ? se 
întrebă el. După cît am înțeles Fă
răgău îi cerea azi sfaturi lui Hamza 
în ce loc să fie plasat grupul elec
trogen. Tot confortul...

INFORMAȚII
• Consiliul pentru răspîndirea cunoș

tințelor cultural-științifice din Comitetul 
de stat pentru cultură și artă, a organi
zat vineri după-amiază în sala Dalles, 
simpozionul „Pămîntul și locul său în 
Univers”. Au luat cuvîntul prof. univ. 
Călin Popovici, prof. univ. Mircea Ilie și 
prof. univ. Constantin Herbst. Au rulat 
filmele „Scurtă istorie”, „Din nou spre 
stele” și „întîlnire cu diavolul”.

® La Casa prieteniei romino-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală, a avut loc vineri 
seara simpozionul intitulat : „Comunismul 
și progresul social”.

Cu acest prilej au vorbit acad. C. îo- 
nescu Gulian, directorul Institutului de 
Filozofie al Academiei R. P. Romîne, des
pre „Progresul moral în comunism", prof.

univ. Marcel Breazu despre „Progresele 
culturii în comunism”, iar prof. univ. 
Constantin Borgeanu despre „Caracterul 
conștient al dezvoltării progresive în 
condițiile comunismului”.

© Zilele acestea un grup de ceferiști 
din Brașov a plecat într-o excursie în 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Polonă.

© La tragerea Loto Central din 1 fe
bruarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 42, 80, 37, 62, 8, 39, 
79, 4. 38, 60.

Premiul special A : 80, 79, 42 : Premiul 
special B : 4, 8, 39 i Premiul special C : 
37, 60, 62. Fond de premii : 699 407 lei.

în ziua de 1 februarie a avut loc, 
la Consiliul Central al Sindicatelor, 
ședința de constituire a Comisiei 
pentru activitatea cultural-educativă 
a Consiliului Central al Sindicatelor.

Comisia, formată din oameni de 
artă și cultură, activiști ai sindica
telor și ai altor organizații obștești, 
va ajuta C.C.S. în îndrumarea acti
vității cultural-educative de masă

desfășurată de sindicate în vederea 
mobilizării oamenilor muncii la în
deplinirea planului de stat, a ridi
cării nivelului lor de cunoștințe po
litice, tehnico-profesionale și de cul
tură generală.

în ședința de constituire, Comisia 
a stabilit planul de muncă pe tri
mestrul I.

(Agerpres)

Concert consacrat 
creafiei muzicale 

contemporane romînești

La 2 februarie se împlinesc 70 de 
ani de la nașterea lui Suhe Bator, 
înflăcărat revoluționar, întemeieto
rul Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și al statului democrat-popu
lar mongol.

Născut într-o familie de arați să
raci, Suhe Bator a cunoscut din ti
nerețe viața grea a păstorilor mon
goli. în 1918, sub influența ideilor 
Revoluției Socia
liste din Octom
brie, Suhe Bator 
se încadrează în 
mișcarea revolu
ționară, consacrîn- 
du-și de aici înain. 
te întreaga viață 
cauzei eliberării 
poporului său de 
sub jugul asupri
rii imperialiste și 
feudale. în 1919, 
în condițiile grele 
ale regimului de 
ocupație militară 
japoneză, Suhe 
Bator înființează 
primul cerc revo
luționar ilegal, iar 
în 1920 este ales 
conducătorul or
ganizației revolu
ționare unice care 
a luat naștere 
a două cercuri 
gale. Crearea acestei organizații a 
pus bazele Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Bucurîndu-se de 
sprijinul partidului bolșevic din 
Rusia și personal al lui V. I. Lenin, 
Sühe Bator și tovarășii săi au elabo
rat strategia și tactica partidului re
voluționar, în condițiile unei țări feu
dale înapoiate cum era Mongolia.

în mai-august 1921, armata mon
golă, sub conducerea lui Suhe Bator 
și a altor revoluționari consecvenți, 
cu sprijinul unor unități ale Armatei 
Roșii, a zdrobit trupele alb-gardiste

prin contopirea 
revoluționare ile-

„Sîntem impresionați de nivelul științei 
și tehnicii romînești“

Declarațiile unor oameni de știință englezi care au vizitat 
țara noastră

au părăsit capitala 
și Dorothy Needham 

din Cambridge,

Miercuri seara 
profesorii Joseph 
de la Universitatea 
membri ai Royal Society, care, la invi
tația Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne, au vizitat tara noastră timp 
două săptămîni, au ținut conferințe 
specialitate și au avut întrevederi 
oameni de știinfă.

înainte de plecare, oaspeții englezi 
au răspuns la cîteva întrebări puse de 
un redactor al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres“.

„Din clipa în care am trecut granifa 
tarii dv. ne-am simfit ca acasă. Primirea 
călduroasă, prietenească de care ne-am 
bucurat a făcut ca vizita noastră în Ro- 
mînia să fie fermecăfoare. Pretutindeni 
— la București, ca și la lași, la Cluj sau 
la Timișoara, ne-am simfit în mijlocul 
oamenilor de știință romîni ca între 
adevărafi colegi".

Evocînd vizitele făcute în diferite 
insfitufii de cercetări din tara noastră, 
profesorul J. Needham a declarat : 
„Sînfem profund impresiona)! de. nive
lul științei și tehnicii romînești. Din 
lectura multora din lucrările publicate 
am avut prilejul să cunosc și pînă acum 
valoroasele rezultate la care au ajuns 
oamenii de știinfă din Romînia. 
Deosebit de importantă este după opi
nia mea legătura foarte sfrînsă care 
există la dv. între cercetare, activitatea 
experimentală și cea practică. Acest 
mod de a lucra are o impor
tantă capitală. De altfel, fără a fi spe
cialiști în șfiinfele tehnice am putut

de 
de 
cu

constata, la Timișoara de pildă, cît de 
bine colaborează baza de cercetări a 
Academiei R. P. Romîne cu Institutul 
politehnic și cu întreprinderile indus
triale.

Institutele de cercetări pe care le-am 
vizitat — a declarat în continuare prof. 
J. Needham — ne-au făcut o impresie 
foarte bună atît în ce privește dotarea, 
cît și nivelul cercetărilor. AAulfi tineri 
cercetători englezi ar fi dornici să facă 
stagii de perfecționare în asemenea 
laboratoare. în general, oamenii noștri 
de știinfă doresc să cunoască în mai 
mare măsură lucrările științifice romî- 
neșfi. în această direcție trebuie să 
intensificăm în primul rînd schimbul 
de publicații. Sînf convins că lucrările 
elaborate de cercetătorii romîni ar fi de 
mare utilitate oamenilor de știinfă. en
glezi”.

SOFIA 1 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția B.T.A., în seara zilei 
de 31 ianuarie în sala „Bulgaria" a 
avut loc un concert consacrat crea
ției muzicale contemporane romîne, 
dat de Orchestra simfonică din So
fia, sub conducerea dirijorului romîn 
Mircea Cristescu. Au fost interpre
tate Divertisment pentru două cla
rinete și orchestră de coarde de 
Dumitru Capoiauu, Simfonietta de 
Ion Dumitrescu și Concertul pentru 
flaut și orchestră de Ludovic Feld
man.. Publicul a aplaudat înalta mă
iestrie a lui Mircea Cristescu,

Sesiunea Comisiei
tehnică

1 (Agerpres). — 
deschis în capi-

înapoierea în Capitală 
a tov. Martin lsac

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
de la Praga tovarășul Martin lsac, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, care 
a participat la cea de-a XXVI-a se
siune a Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
a fost întîmpinat de membri ai pre
zidiului C.C.S., de activiști ai sindi
catelor. (Agerpres)

DAR ES SALAM.
La 31. ianuarie s-a 
tala Tanganicăi sesiunea Comisiei 
pentru colaborare tehnică în Afri
ca. La lucrările sesiunii care vor 
dura 10 zile participă reprezentanți 
ai 22 de țări africane 
independente. La șe
dința de deschidere a 
sesiunii a luat cuvîn
tul președintele Tan
ganicăi, Julius Nye- 
rere, care a subliniat 
legăturile istorice e- 
xistente între țările 
africane și și-a expri
mat speranța că toa
te popoarele africane 
își. vor cuceri în cu- 
rînd independența na
țională.

Aniversarea istoricei
de pe Volga

Sînt evenimente 
in istoria omeni
rii pe care genera
țiile le evocă pă
trunse de recunoștință față de cei 
care le-au făurit. Un asemenea eve
niment s-a petrecut cu douăzeci de 
ani în urmă pe malurile Volgăi ■ 
glorioasa armată sovietică a cucerit 
aci una din cele mai strălucite vic
torii din istoria războaielor, victorie 
care a marcat cotitura radicală în 
desfășurarea celui de-al doilea răz
boi mondial. Acolo, în orașul erou 
de pe marele fluviu rus, și-au spus 
cuvîntul forța mobilizatoare și însu- 
flețitoare a P.C.U.S.. superioritatea 
orînduirii socialiste, înaltele calități 
morale și de luptă ale ostașilor și 
ofițerilor sovietici, capacitatea orga
nizatorică a comandanților, superio
ritatea artei militare sovietice.

Două sute de zile și nopți a durat 
crîncena încleștare de pe pămîntul 
dintre Volga și Don, epopeea de sub 
zidurile Volgogradului : perioada de 
defensivă de la 17 iulie la 18 noiem
brie 1942, perioada de ofensivă de la 
19 noiembrie 1942 la 2 februarie 
1943. A fost o bătălie neasemuită 
prin amploarea ei. 100.000 km p au 
fost răscoliți neîntrerupt de obuze 
și proiectile, de la 400 la 850 km s-a 
întins linia frontului, peste 2 mi
lioane de oameni au participat la 
lupte pe viață și pe moarte. Armata 
sovietică ,a biruit într-o luptă tita
nică împotriva unui inamic puternic 
și perfid. 22 de divizii hitleriste, cu 
un efectiv de peste 330.000 de oa
meni, au fost încercuite și zdrobite 
de către trupele sovietice la Volgo
grad. Istoria nu a mai cunoscut un 
alt caz de încercuire și nimicire a 
unei armate atît de mari.

înainte de începerea bătăliei de 
pe Volga, armata hitleristă, în ciuda 
pierderilor mari pe care le suferise 
lîngă Moscova, avea o situație favo
rabilă față de trupele sovietice. Tru
pele hitleriste reușiseră să ocupe 
spații uriașe în sudul Rusiei și în 
Ucraina, ajunseseră la trecătorile 
Caucazului. Concentrînd grosul tru-

—----- ■■ pelor lor pe aripa
, . sud a frontului

general maior IONEL VASILE hitleriștii au de- 
-----  clanșat la mijlocul 

anului 1942 a doua ofensivă prin 
care urmăreau să izoleze capitala 
sovietică de teritoriile sudice ale ță
rii, bogate în cereale și rezerve de 
petrol, și să silească astfel Uniunea 
Sovietică să capituleze. Dar speran
țele hitleriștilor erau clădite pe 
nisip.

Prin lichidarea de către armata so
vietică a grupării de trupe fasciste 
germane de elită încercuite la Volga 
au fost zădărnicite planurile coman
damentului hitlerist, au fost istovite, 
măcinate trupele agresoare. Acest 
strălucit succes militar și politic al 
Uniunii Sovietice a submipat forța 
militară a Germaniei hitleriste, a 
zdruncinat spatele frontului hitle
rist din Europa. Inițiativa a trecut 
definitiv în mîinile înaltului Coman
dament sovietic.

Forța de nebiruit a trupelor sovie
tice care apărau orașul erou izvora 
din înalta conștiință patriotică a lup
tătorilor. în inima fiecărui ostaș 
trăia convingerea fermă, sădită de 
partidul comunist, că victoria va fi 
de partea socialismului, a libertății, 
pentru că o asemenea cauză măreață 
nu poate fi învinsă. Sufletul marii 
bătălii erau comuniștii. Exemplul lor 
insufla tuturor ostașilor și ofițerilor 
înalta conștiință a datoriei față de 
patria socialistă, neasemuită dîrze- 
nie, spirit de sacrificiu.

Nepieritoare va rămîne amintirea 
faptelor de arme săvîrșite de luptă
torii sovietici pe cheiurile Volgăi. 
Fiecare colină, fiecare cartier, stra
dă și casă din orașul erou deveni
seră adevărate fortărețe. Cei 33 mi
litari de gardă, care au distrus 70 
de tancuri hitleriste ; plutonul co
mandat de locotenentul Zaițev, care 
în apropierea uzinei „Krasnîi Ok- 
tiabr“, zădărnicind o încercare a 
inamicului de a ajunge la Volga, a 
nimicit 400 de hitleriști ; sergentul 
Boltenko și oamenii săi. care au ieșit

ale lui Ungern ce invadaseră terito
riul Mongoliei. Revoluția populară a 
învins. Suhe Bator a devenit 
membru al guvernului popular per
manent, în calitate de ministru al 
apărării. Ca membru al guvernului, 
el a participat nemijlocit la promul
garea primelor legi principale ale 
guvernului popular : naționalizarea 
pămînturilor desființarea iobăgiei, a 

privilegiilor feu
dale etc.

De-a lungul în
tregii sale istorii, 
P. p. R. M., că- 
lăuzindu-se după 
măreața învățătu
ră marxist-îeni- 
nistă. a condus 

.poporul muncitor 
'mongol pe calea 
revoluției antiim- 
perialiste și an
tifeudale, a lichi
dării apăsătoarei 
moșteniri colonia
le, pe calea dez
voltării 
liei ] 
spre 
Cauza 
re a 
Bator

Mongo- 
pe drumul 

socialism, 
i pentru ca- 
luptat Suhe 

a învins. 
Muncind cu ab

negație, bucurîndu-se de sprijinul 
frățesc al țărilor socialiste și în pri
mul rînd al Uniunii Sovietice, po
porul mongol condus de P.P.R.M. a 
obținut succese de seamă în con
struirea socialismului. Dintr-o țară 
a crescătorilor de vite, R. P. Mongo
lă s-a transformat într-un stat 
agrar-industrial. Membru al marii 
familii a țărilor socialiste, R.P. Mon
golă promovează o politică de coexis
tență pașnică, adueîndu-și aportul la 
lupta pentru asigurarea unei păci 
trainice.

Declarația Biroului Politic al P. C. Francez
PARIS 1 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Francez condamnă ..tran
zacția guvernului de Gaulle cu 
Franco. Scopul acestei tranzacții este 
încheierea cu călăul poporului spa
niol a unui tratat similar cu cel ce 
a fost semnat cu revanșarzii de peste

Rin“ — se spune în declarația P.C. 
Francez, publicată în ziarul „L’Hu
manité".

Prima etapă a acestei tranzacții o 
constituie elaborarea unui plan de 
represiuni împotriva democraților 
spanioli care și-au găsit un 
în Franța.

Biroul Politic al P. C. 
cheamă pe toți democrații
pe toți oamenii cinstiți din Franța 
„să protesteze imediat împotriva în
cercării de a se da 
craților spanioli 
Franța". Bărbații 
Franța, indiferent
politice și credințe religioase, se sub
liniază în declarație, își vor mani
festa solidaritatea cu patrioții spa
nioli care, apărînd libertatea po
porului lor, au apărat în același timp 
securitatea Franței.

adăpost

Francez 
francezi,

pentru colaborare 
în Africa

Participanții la sesiune vor exami
na probleme legate de folosirea și 
conservarea solului, construcția de 
locuințe, introducerea mecanizării în 
agricultură, dezvoltarea pescuitului 
și a creșterii animalelor, și alte pro
bleme.

o lovitură demo- 
care trăiesc în 
și femeile din 
de convingerile

o

e

bătălii
tel;

învingători cu un sin« 
gur tun contra 13 
tancuri inamice, sînt 
doar cîteva mărturii 
ale minunatului ero
ism al ostașilor so
vietici.

Voința nestrămuta
tă a ostașilor sovie
tici de a cuceri victoria s-a îm
pletit cu măiestria lor de luptă, 
cu o disciplină de fier, cu înal
tul spirit de organizare ce caracteri
za unitățile militare. Cadrele de co
mandă, printre care se numărau ge
neralii A. Eremenko, K. Rokossovski, 
T. Ciuikov, R. Malinovski, V. Tolbu- 
hin, N. Șumilov și alți renumiți co
mandanți militari au dat dovadă de 
spirit creator, au condus trupele în 
mod ferm și elastic, s-au orientat 
cu repeziciune în cele mai complexe 
situații, au folosit cu îndemînare și 
pricepere armamentul și tehnica de 
luptă, aplicînd metode noi, în ra
port cu cerințele luptei.

în mijlocul armatelor care înfrun
tau și zdrobeau pe dușman în gi
gantica bătălie de pe Volga se afla 
în acele zile grele N. S. Hrușciov, 
membru al Consiliului Militar al 
frontului.

Din asemenea fapte glorioase, din 
capacitatea cadrelor de comandă ale 
armatei sovietice, din eforturile 
pline de abnegație ale întregului 
popor sovietic de a asigura frontul 
cu tot ceea ce era necesar s-a năs
cut victoria de la Volgograd. Cu un 
eroism fără seamăn, dînd uriașe 
jertfe de sînge, poporul sovietic a 
purtat greul luptei pentru zdrobirea 
hitlerismului, pentru salvarea ome
nirii de primejdia robiei fasciste. 
Provocînd derută și panică în rîn- 
durile coaliției hitleriste, victoria 
de pe Volga a influențat în mod ho- 
tărîtor desfășurarea ulterioară a 
războiului ; ea a întărit încrederea 
popoarelor în posibilitatea de a zdro-

în Volgogradul de 
bi hitlerismul, a insuflat noi forțe 
luptei lor pentru scuturarea jugu
lui fascist.

Un puternic răsunet a avut rezul- 
tatul bătăliei de pe Volga și în tara 
noastră. „Loviturile zdrobitoare date 
armatelor fasciste în anii 1942—1943 
de armata sovietică — arată tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej — au 
provocat o prpfundă criză politică și 
militară a dictaturii fasciste anto- 
nesciene. au ascuțit contradicțiile 
interne ale regimului burghezo-mo- 
sieresc și au dat un puternic impuls 
luptei antifasciste, stării de spirit 
antihitleriste din rîndurile maselor“.

Ca urmare a insurecției armate 
de la 23 August 1944, înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Romînia, armata romînă a ieșit din 
războiul în care fusese tîrîtă împo
triva voinței și năzuințelor sale, a 
întors armele împotriva Germa
niei hitleriste și a luptat eroic, ală
turi de armata sovietică eliberatoare, 
pînă la victoria deplină asupra fas
cismului. Sîngele vărsat în lupta 
împotriva dușmanului comun a ci
mentat frăția de arme romîno-so- 
vietică.

Au trecut două decenii de la eve
nimentele istorice de pe malul Vol
găi. Trecerea timpului nu numai că 
nu întunecă amintirea acelor zile 
glorioase dar strălucirea lor devine 
mereu mai vie, mai puternică. Re
născut din ruine, puternic centru in
dustrial, oraș modern, înfloritor, cu 
largi bulevarde și parcuri, Volgo- • 
gradul întruchipează voința fierbin- : 
te de pace a poporului sovietic, nă- i

zuința sa spre o lume fără războaie 
și fără arme.

Cel de-al doilea război mondial ä 
demonstrat în fața lumii întregi for
ța de nebiruit a Uniunii Sovietice. 
Astăzi, țara constructorilor comu
nismului este mai puternică decît 
oricînd ; uriașul potențial economic 
al Uniunii Sovietice crește continuu, 
ea dispune de cel mai puternic și 
maj perfecționat armament din 
lume. Marile realizări ale eco
nomiei, științei și tehnicii, poporul 
sovietic le consacră muncii pașnice 
creatoare, pentru binele omului, 
luptei pentru cauza nobilă a salv
gardării păcii.

Uniunea Sovietică,

omului,

R. P.—, ------Romînă
și celelalte țări socialiste consideră 
drept cea mai înaltă datorie față de 
popoarele lor față de interesele în
tregii omeniri să militeze cu con
secvență neabătută pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice, 
pentru soluționarea prin tratative 
a tuturor problemelor litigioase, pen
tru destinderea încordării internațio
nale și instaurarea unei păci trai
nice.

Forțele socialismului și ale păcii 
sînt azi cu mult mai puternice decît 
acelea ale reacțiunii și războiului. în 
zilele noastre există pe deplin posi
bilitatea ca, prin lupta unită a for
țelor păcii, un nou război mondial să 
fie preîntîmpinat.

Amintirea glorioasei bătălii de pe 
Volga, întruchipare veșnic vie a mi
nunatului eroism al poporului so
vietic, constituie o chemare la luptă 
fără preget pentru pacea și fericirea 
omenirii.



Kr; §79Ï

Cu prilejul aniversării tratatului sovieto-romîn

ADUNAREA fESIlVÂ
MOSCOVA 1.— Corespondentul À- 

feerpres, Al. Stark, transmite :
Vineri 1 februarie, în sala’Teatru

lui din Kremlin, a avut loc adu
narea festivă a reprezentanților oa
menilor muncii din Moscova consa
crată celei de-a 15-a aniversări a 
semnării tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între 
R. p. Romînă și U.R.S.S.

Adunarea a fost organizată de Co
mitetul orășenesc de partid Mosco
va, de Consiliul Central al Sindica
telor din U.R.S.S., de Comitetul 
Central al Comsomolului, de Uniu
nea asociațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cu țările stră
ine, și Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă.

Sala este pavoazată cu drapelele 
de stat ale R.P. Romîne și U.R.S.S. ; 
pe scenă se află un mare panou pe, 
care în limbile romînă și rusă stă 
scris: „Trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea dintre 
popoarele sovietic și romîn".

în prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii N. Șvernik, mem
bru în Prezidiul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., N. Firiubin, locții
tor al ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, Igor Medve
dev, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al' Consiliului, de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături culturale cu 
țările străine, Vasili Prohorov, se
cretar al C.C.S. din U.R.S.S., Liu
bov Baliasnaia, secretar al Comite
tului Central al Comsomolului, oa
meni de știință și cultură, cunoscuți 
fruntași ai producției din capitala 
Uniunii Sovietice. în prezidiu se a- 
flau, de asemenea, tovarășii Nicolae 
Guină ambasadorul R.P. Romîne în 
U.R.S.S., precum și membri ai dele
gației romîne care au participat la 
tratativele pentru încheierea și sem
narea planului de colaborare cultu
rală și științifică între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. pe anul 1963.

Ședința festivă a fost deschisă de 
tov. Vladimir Pavlov, 
Comitetului orășenesc 
Moscova.

După intonarea imnurilor 
ale R.P. Romîne și U.R.S.S. 
cuvîntul Vasili Konotop, prim-secre- 
tap al Comitetului regional de 
partid pentru conducerea producției 
agricole Moscova, vicepreședinte al 
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne. Vor
bitorul a făcut uri scurt istoric al

care

secretar a! 
de partid

de stat 
a luat

relațiilor de prietenie sovieto-ro- 
mîne. menționînd că sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, oa
menii muncii din R. P. Romînă au 
obținut importante succese. în con
struirea socialismului. Vasili: Ko- 
notop a subliniat în cuvîntarea sa 
că tratatul semnat acum 15 ani, 
tratat al adevăratei prietenii
contribuie la întărirea păcii, are. o 
deosebită importanță în viața am
belor noastre popoare.

Vorbitorul a citat numeroase e- 
xemple ale colaborării dintre țările 
noastre în diferite domenii ale vieții 
economice, politice, culturale, artis
tice. în cuvîntul său el a arătat că 
oamenii sovietici manifestă un. viu 
interes pentru realizările obținute 
de Republica Populară Romînă; îi 
primesc cu dragoste pe oaspeții ve- 
niți din Romînia prietenă și urmă
resc cu mult interes filmele și căr
țile romînești ce apar în Uniunea 
Sovietică.

în numele oamenilor sovietici, Va
sili Konotop a transmis un călduros 
salut poporului romîn și felicitări cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
semnării tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală. .

La adunarea festivă au mai luat 
cuvîntul cunoscutul șef de brigadă 
de constructori din Moscova, Ghe- 
nadie Maslenikov, Clavdia Moro
zova, profesoară la școala nr. 201 din 
Moscova, școală care se numără 
printre membrii colectivi ai Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, 
precum și cunoscuta actriță de cine
ma Roza Makagonova, membru al 
consiliului de conducere al Asocia
ției. Vorbitorii au transmis urări de 
noi succese adresate poporului nos
tru și felicitări cu prilejul aniver
sării semnării tratatului.

A luat de asemenea, cuvîntul am
basadorul R. P. Romîne la Moscova, 
Nicolae Guină, care a vorbit despre 
însemnătatea tratatului semnat la 4 
februarie 1948 pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și R.P. Ro
mînă. Vorbitorul a subliniat că prie
tenia și colaborarea cu Uniunea 
Sovietică este o cauză scumpă po
porului nostru și constituie un instru
ment de pace și securitate interna
țională,

în cinstea participanților la adu
narea festivă a fost prezentat un 
concert la care și-au dat concursul 
cunoscuți artiști’ din Capitala 
U.R.S.S.

După eșecul tratativelor de la BruxellesActivitatea științifică 
in Antarctida

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS : 
Văsuț expediționar sovietic „Estonia", 
care se înapoiază din Antarctica, a ajuns 
la Capetown. Pe bordul navei se află 
participanții la cea de-a 7-a expediție 
antarctică sovietică.

In îndepărtata Anfarcfidă și-a început 
lucrul cea de-a 8-a expediție. La stația 
Novolazarevskaia, în timpul verii antarc
tice, au rămas 36 de participant la cea 
de-a 7-a expediție în frunte cu cunos
cutul cercetător polar Alexandr Dralkin.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS : 
Nikolai Kudriavțev, colaborator științific 
principal al Institutului de cercetări știin
țifice arctic și antarctic, a sosit în portul 
chilian Punta Arenas. împreună cu spe
cialiștii americani, el va pleca în apele 
Antarcticei pentru efectuarea unui com
plex de cercetări oceanografice pe nava 
americană „Eltenis".

Potrivit acordului dintre Comitetele na
ționale pentru cercetări antarctice ale 
U.R.S.S. și S.U.A., cu privire la schimbul 
de oameni de știință, specialistul ameri
can Gay Francescint va efectua observa
ții științifice pe bordul navei sovietice 
„Obi".

Ceylonul și „ajutorul“ 
condiționat

COLOMBO 1 (Agerpres). Conflic
tul dintre Statele Unite și Ceylon, 
intervenit ca urmare a unei măsuri 
întreprinse de guvernul ceylonez de 
a naționaliza cîteva întreprinderi a- 
parținînd companiilor americane 
„Caltex“ și „Esso“, anunță agenția 
U.P.I., a intrat ' într-o etapă hotărî- 
toare. ' „Statele Unite, relevă agenția 
citată, așteaptă pînă la 2 februarie 
răspunsul Ceylonului înainte de a 
anunța în mod oficial sistarea aju
torului S.U.A. acordat acestei țări. 
Dacă Ceylonul nu va aviza S.U.A. 
pînă la această dată că va plăti des
păgubiri celor două societăți ameri
cane, atunci ajutorul îi va fi sistat“.

Pînă în prezent, subliniază agenția 
U.P.I. in încheiere, guvernul ceylo
nez nu a întreprins nici un fel de 
măsuri care să indice că este dispus 
să accepte ajutorul american cu pre
țul unor astfel de condiții.

LONDRA 1 (Agerpres). — Guver
nul englez a început joi o serie de 
consultări diplomatice anunțate în 
cuvîntarea primului ministru Mac
millan rostită miercuri, consultări 
menite să determine măsurile pe 
care urmează să le ia Anglia după 
eșecul tratativelor de la Bruxelles. 
Primul ministru britanic s-a întîlnit 
la 31 ianuarie cu primul ministru al 
Danemarcei, Jens Otto Krag. După 
cum relatează agenția Reuter, con
vorbirile celor doi oameni de stat 
au fost dominate de eșecul tratati
velor de la Bruxelles. Potrivit ob
servatorilor, Macmillan s-a interesat 
în mod deosebit de conținutul con
vorbirilor pe. care Krag le-a avut cu 
de Gaulle, în cursul cărora pre
ședintele Franței a propus ca Dane
marca să intre în Piața comună.

în același timp, joi a avut loc o 
ședință a guvernului britanic consa
crată definirii politicii britanice 
după eșecul de la Bruxelles.

★
Primul ministru al Danemarcei, 

Jens Otto Krag, oare se află în pre
zent la Londra, a declarat că Da
nemarca nu intenționează să intre 
singură în Piața comună și că tra
tative izolate pentru intrarea ei în 
Comunitatea Economică Europeană 
ar fi lipsite de sens.

ir
La 1 februarie a sosit la Londra 

Christian Herter, reprezentant spe
cial al președintelui Kennedy pen
tru tratative comerciale. Scopul vi
zitei este de a efectua un schimb de 
vederi asupra măsurilor preconiza
te de guvernul britanic pentru ate
nuarea efectelor eșecului înregistrat 
de Anglia la Bruxelles.

A-
ROMA 1 (Agerpres). — La 1 fe

bruarie a sosit la Roma, într-o vi
zită oficială, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Macmillan. El 
este însoțit de Heath, lordul sigiliu
lui privat și principalul negociator 
britanic la tratativele de la Bruxel
les, precum și de subsecretarul de

Stat adjunct la Ministerul Afacerilor 
Externe, Hood.

★
LONDRA 1 (Agerpres). — în în

cheierea dezbaterilor de două zile 
care s-au desfășurat în Camera Co
munelor pe marginea problemelor 
apărării au luat cuvîntul Harold 
Wilson, reprezentantul opoziției la
buriste, și primul ministru Macmil
lan.

Harold Wilson a respins condițiile 
acordului anglo-american de 
Nassau, considerindu-1 drept „o 
pomană azvîrlită de americani pri
mului ministru", și a ironizat pre
tențiile guvernului englez la statu
tul de „putere nucleară indepen
dentă“.

Wilson s-a pronunțat împotriva 
încredințării Germaniei occidentale 
a controlului direct sau indirect a- 
supra 
cuvinte 
probare 
buriști.

Luînd
Macmillan a căutat să justifice con
dițiile acordului de la Nassau. El a 
încercat să risipească temerile răs- 
pîndite pe larg în țară și anume că 
construirea de submarine atomice și 
achiziționarea de rachete americane 
„Polaris“ vor mări în mod simțitor 
cheltuielile militare ale Angliei, care 
și așa sînt greu de. suportat.

la

armei nucleare. Aceste 
au stîrnit exclamații de a- 
în rîndurile deputaților la-

cuvîntul, primul ministru

Candidaluri ia postul de lider 

al partidului laburist engiez
LONDRA 1 (Agerpres). — în seara 

zilei de 31 ianuarie a avut loc o șe
dință a fracțiunii parlamentare a 
partidului laburist la care a fost a- 
nunțată desemnarea a trei candida
turi la postul de lider al partidului, 
devenit vacant în urma decesului lui 
Hugh Gaitskell. Au fost desemnați 
drept candidați George Brown, ac
tualul lider adjunct al partidului. 
Harold Wilson, fost ministru al co
merțului. și James Callaghan, 
membru al „cabinetului fantomă" al 
partidului laburist.

Cuviîitarca lui II. KcKhoncn

/

Colaborarea economica și tehnica 
sovieto-sirianâ

MOSCOVA 1 (Agerpres). TASS. La 
31 ianuarie, S. Skacikov, președinte
le Comitetului de Stat pentru ~ 
lațiile Economice Externe de 
lîngă Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S., l-a primit pe Subhi Kahha- 
le, ministrul comunicațiilor al Re
publicii Arabe Siria.

Cei doi oameni de stat au confe
rit în problemele colaborării eco
nomice și tehnice dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Arabă Siria. 
Colaborarea se înfăptuiește în con
formitate cu acordurile încheiate în 
1957 și 1959.

Uniunea Sovietică acordă Siriei a-

Re- 
pe 
al

jutor la construirea liniei de cale 
ferată Kamîșlî-Latakia (770 km). Fa
brica de îngrășăminte azotoase cu o 
capacitate anuală de 110 000 tone, 
care se construiește tot cu ajutorul 
U.R.S.S. va permite să se satisfacă 
în întregime cerințele țării în ce pri
vește aceste îngrășăminte. Geologii 
sovietici, împreună cu specialiștii si
rieni întocmesc o hartă geologică a 
Siriei Ajutorul sovietic se extinde 
și asupra altor domenii ale economiei 
siriene. Se creează îndeosebi ' centre 
științifice pentru'problemele agricul
turii și silviculturii irigate.
--------------------------- y ■

Creșterea dificultăților economice în Congo
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). — într-o 

analiză a situației economice din Congo, 
agenția Associated Press 
fia și deficitele masive 
au provocat în cursul anului 
rea cu peste 65 la sută a 
Leopoldville. Puterea de 
francului congolez a scăzut 
In oraș există o mare lipsă 
circa jumătate din forja de muncă a Con- 
goului nu este folosită, iar instalații in
dustriale în valoare de milioane de do
lari rămin neutilizate din lipsa de piese 
de schimb, Diverși afaceriști străini au 
expediat prin contrabandă în străinătate 
importante cantități de calea, ceai, ulei 
de palmier și alte produse, sustrăgîn- 
du-se de la plata impozitelor legale și 
lipsind astfel bugetul țării de o impor
tantă sursă de venituri și de valută.

Agenția Associated Press subliniază că, 
în ciuda unui deficit bugetar masiv, gu
vernul Adoula împovărează și mai mul' 
bugetul cu noi cheltuieli. Astfel, promi-

arată că infla- 
ale guvernului 

trecut spori- 
preturilor la 
cumpvare a 
considerabil, 
de alimente,

siunea făcută de Adoula de a încadra în 
armata congoleză o serie de membri al 
jandarmeriei lui Chombe va necesita 
cheltuieli suplimentare apreciabile.

★
LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). La 

31 ianuarie a sosit la Leopoldville o 
misiune americană condusă de sub
secretarul de stat al S.U.A., Harlan 
Cleveland. Din misiune fac parte ex- 
perți politici, economici și militari, 
care urmează, potrivit informațiilor 
agențiilor occidentale de presă, să 
examineze situația din Congo și mo
dalitățile intensificării penetrației a- 
mericane în această țară. Misiunea 
va rămîne în Congo timp de zece 
zile, în cursul cărora va avea între
vederi cu primul ministru Adoula 
și cu alte persoane oficiale congoleze, 
precum și cu reprezentanți ai auto
rităților O.N.U.

Revendicările partidelor africane
din Rhodesia de nord

celor douăLUSAKA. Conducătorii 
partide africane care formează coa
liția guvernamentală din Rhodesia 
de nord au prezentat în mod oficial 
în Consiliul legislativ al teritoriului 
o moțiune în care cer Marii Britanii 
să accepte desprinderea imediată din 
Federația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui. în moțiune se cere, de aseme
nea, adoptarea unei noi constituții.

Crearea guvernului 
Nyassalandului

ZOMBA. La 1 februarie a fost nu
mit oficial în funcția de prim-minis- 
tru al guvernului Nyassalandului 
Hastings Banda, lider al Partidului 
Congresul Malawi. Crearea guver
nului marchează acordarea autono
miei teritoriului Nyassaland, prim 
pas pe calea dobîndirii deplinei in
dependențe.

MOSCOVA. La 1 februarie, Nikita 
Hrușciov s-a întîlnit la Kremlin cu 
Antonin Novotny,. :_çare se află în 
drum spre patrie după vizita făcută 
în’Indonezia, Cambodgia, R.D. Viet
nam și Birmania.

In timpul întrevederii a avut loc 
un, schimb de păreri asupra proble
melor prezentînd interes pentru am
bele părți. Convorbirea a decurs 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și cordialitate, de unitate de
plină a părerilor în toate proble
mele discutate.

TUNIS. In portul Tunis a acostat 
o navă sovietică, care a adus un 
transport de pături oferite în dar de 
Crucea Roșie sovietică populației din 
regiunile sudice ale țării care a a- 
vut de suferit din pricina inundații
lor. Primind acest dar din partea 
Crucii roșii sovietice un reprezentant 
al Semilunii Roșii tunisiene a mul
țumit din'partea sinistraților pentru 
ajutorul prietenesc al oamenilor so
vietici.

BERLIN. La Berlin a Jost dată 
publicității o declarație a*guvernu- 
lui Republicii Democrate Germane 
în legătură cu Tratatul vest-germa- 
no—francez — anunță A.D.bf, Gu
vernul Republicii Democrat.e Ger
mane, se arată în declarație, își ex
primă în fața națiunii germane și a 
tuturor popoarelor îngrijorarea pro
fundă în legătură cu pericolul pe 
care-1 prezintă pactul încheiat de 
Adenauer, șeful guvernului de la 

și de Gaulle, președintele 
. în declarație se subli- 
că guvernul R.D. Ger

mane. intenționează să promoveze și 
pe viitor politica de pace și se pro^- 
nunță pentru tratative între cele 
două state germane.
Date oficiale asupra șomajului

Bonn, ;
Franței, 
niază.

în S.U.A.
WASHINGTON. Intr-un comunicat 

dat publicităfii la 31 ianuarie, Ministerul 
Muncii al S.U.A. a anunțat că în cursul 
lunii ianuarie numărul șomerilor ameri
cani a crescut cu 855 000, ajungînd.în

îngrijorarea țărilor vest-europene
față de discriminarea în domeniul navigației

LONDRA 1 (Agerpres). — TASS. 
Ziarul „Times“ a șcris în numărul 
său din 31 ianuarie că zece țări eu
ropene — Anglia, Danemarca, Sue
dia, Olanda, Grecia, Belgia, Norve
gia, Franța, Italia și R.F.G. — stu
diază contramăsurile ce urmează a 
fi luate împotriva politicii discrimi
natorii a S.U.A. în domeniul navi
gației.

Aceste măsuri, scrie „Times", sînt 
dictate de îngrijorarea crescîndă în 
rîndurile țărilor europene în legătu-

ră cu tendința S.U.A. dé a controla 
în mod unilateral transporturile ma
ritime internaționale.

După cum arată „Times", guver
nele menționatelor țări europene in
tenționează să-și asume obligații de 
a apăra și încuraja politica de liber
tate în domeniul navigației, iar, în 
caz de nevoie, de a recurge la sanc-■ 
țiuni comune, ca măsuri de răspuns; 
împotriva țărilor care promovează o 
politică discriminatorie față de na
vele europene.

prezent la 4 700 000. Comunicatul subli
niază că procentul șomerilor a reprezen
ta1 .în ianuarie 5,8 la sută din întreaga 
forță de muncă a S.U.A., față de 5,6 la 
șută. în luna decembrie 1962.

• CAIRO. La Cairo se va înființa 
un centru african de cercetări ști
ințifice. Centrul va planifica și va 
coordona activitatea de cercetări ști
ințifice în problemele privind conti
nentul african. Pe lingă centru vor 
funcționa un muzeu al civilizației 
africane, o bibliotecă și o publicație 
științifică.

VARȘOVIA. O delegație a Sfatu
lui Popular al orașului București, 
condusă, de Constantin, Petcu. vice
președinte al Sfatului. Popular, a vi
zitat timp de zece zile orașul Varșo
via. Cu prilejul încheierii vizitei, 
Gh. Diaconescu, ambasadorul R. P 
Romîne la Varșovia, a oferit în sea
ra zilei de 30 ianuarie o masă la 
care au participat Janusz Zarzycki, 
președintele Consiliului popular al 
Varșoviei, vicepreședinți ai Consiliu
lui popular al Varșoviei și alți mem
bri ai Comitetului executiv.

NEW YORK. La 31 ianuarie membre 
ale organizației „Femei, luptați pentru 
pace“ au vizitat Reprezentanța U.R.S.S. la 
O.N.U. Ele au fost primite de reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
N. T. Fedorenko, și de S. K. Țarapkin, 
reprezentantul U.R.S.S. în Comitetul celor 
18 țări pentru dezarmare.

TOKIO. Exportatorii de produse tex
tile din Japonia au protestat împotriva 
hotărîrii guvernului S.U.A. de a impune 
măsuri restrictive la imporful a 36 cate
gorii de pioduse textile din Japonia. 
Exportatorii japonezi subliniază că a- 
ceste restricfii afectează 90 la sută din 
totalul exporturilor de textile japoneze 
în S.U.A.

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat la 31 ianuarie că președintele 
Kennedy a numit pe Franklin D. 
Roosevelt, jr, fiul fostului președinte 
al S.U.A., Roosevelt, în funcția de 
ministru adjunct al comerțului.

Firma Studebaker a cumpărat 
uzinele italiene. Domowatt

PARIS. La numai cîteva zile după ce 
s-a publicai știrea că societatea ameri
cană „Chrysler“ a acaparat majoritatea 
acfiunilor societății de automobile fran
ceze Simca, din Italia sosește informajia 
cum că firma americană de automobile 
Studebaker a cumpărat uzinele italiene 
constructoare de frigidere și mașini de 
spălat, Domowatt, din Torino.

in parlamentul îinlaiiUcz
HELSINKI 1 (Agerpres). — La 31 

ianuarie s-a închis sesiunea parla
mentului finlandez pe anul 1962. în- 
chizînd sesiunea, U. K. Kekkonen, 
președintele Finlandei, a subliniat că 
după alegerile parlamentare, care 
s-ău ținut înainte de termen, situa
ția politică internă s-a îmbunătățit.

Referindu-se la situația interna
țională, președintele Finlandei a 
subliniat că după criza din toamna 
anului trecut au apărut speranțe pe 
deplin justificate că pentru rezolva
rea problemelor internaționale liti
gioase se poate renunța la război și 
se poate recurge la aplanarea 
tradicțiilor pe cale pașnică.

în cursul
U. K. Kekkonen în continuare, 
țiile Finlandei cu statele străine au 
continuat să se dezvolte în mod fa
vorabil. Politica de neutralitate, pro
movată de Finlanda, s-a bucurat de 
înțelegere din partea altor state.

electorale din Paraguay

con-

anului trecut, a spus 
rela-

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). - 
Un mare număr de patrioți Para
guayern, care së află în 'exil în Ar
gentina. au înmînat reprezentanților 
ambasadei Paraguayului din Buenos 
Aires o declarație de protest în care 
califică alegerile care urmează să 
aibă loc în luna februarie, drept o 
adevărată farsă.

în declarație se arată că cei 
500 000 de cetățeni paraguayeni, exi
lați in străinătate, „protestează cu 
hotărîre împotriva alegerilor ce se 
vor organiza în luna februarie în 
Paraguay în condițiile în care parti
dele politice sînt interzise, persona
lități de seamă se află în închisori, 
națiunea se află într-o stare de ase
diu permanentă și o mare parte din 
populație se află în exil. în aseme-

nea condiții, se subliniază în decla
rație, este ridicol să se vorbească de 
alegeri libere".

Revista săptămînală „Presente“ a 
publicat un articol în care cheamă 
„toate forțele democratice și patrio
tice din Paraguay să se unească fără 
excepție intr-un front unic larg, pen
tru a răsturna dictatura lui Stroes- 
sner“.

I

Decret 
în

antidemocratic 
Argentina

Impas în tratativele dintre S.U.A. și Canada

Glasul

SANTO DOMINGO. La 31 ianuarie 
sfudenjii de la Universitatea din Santo 
Domingo (Republica Dominicană) au 
declarat o grevă, cerînd îndepărtarea 
din universitate a adepjilor fostului 
dictator Rafael Trujillo. Cursurile au fost 
suspendate.

Recent, presa demo
crată din întreaga 
lume și-a manifestat 
indignarea față de pu
nerea în ■ libertate a 
doi criminali de război 
naziști — Karl Oberg, 
supranumit „călăul 
Parisului", și adjunc
tul său, Helmut Kno
chen. Și în Olanda se 
fac încercări similare. 
Ziarul „Die Welt" a- 
nunță că doi profesori 
„de drept" din Olanda 
au cerut în organul de 
presă al juriștilor o- 
landezi grațierea ulti
milor patru criminali 
de război naziști deți
nuți în închisoarea 
Breda. Ei sînt : Willi 
Lages, fost șef al sigu
ranței și al serviciului 
special din Amster
dam care are pe con
știință deportarea a 
70.000 de olandezi și 
poartă răspunderea 
pentru 274 de asasina
te, 37 de execuții și 
9 incendieri ; Ferdi
nand Fünten, fost șef 
al așa-zisei „centrale 
de emigrări" din Am
sterdam, poartă răs
punderea, printre al
te’ crime, și pentru 
asasinarea a 900 de 
bolnavi mintali, inclu
siv a personalului me
dical care îi îngrijea ; 
Franz Fischer, răspun
zător pentru deporta
rea a 13 000 de olan- exercitat nici

dezi, din care 12 000 
nu s-au mai întors din 
lagărele de extermi
nare ; Josef Kotălla, 
fost supraveghetor în 
lagărul de concentrare 
Amersfoort, unde s-a 
dedat la monstruozi
tăți fără seamăn față 
de deținuți.

Acești patru crimi
nali fuseseră condam
nați la moarte, pe
deapsa comutîndu-li-

NOTĂ EXTERNĂ

Demonstrație la Osaka (Japonia), ia care au participat 10 000 de 
persoane, împotriva creșterii șomajului, pentru majorarea salariilor.

se apoi în închisoa
re pe viață.

Reacția opiniei pu
blice olandeze a fost 
promptă și exprimată 
printr-un mare număr 
de editoriale ale ziare
lor și de scrisori ale 
cititorilor, apărute în 
ziarele de aproape toa
te nuanțele politice. 
Pe aceeași linie de 
protest ziarul „Het 
Parool" din Amster
dam subliniază că 
criminalii naziști nu 
pot aduce nici un fel 
de circumstanțe ate
nuante pentru 
coperi crimele 
ce „asupra lor

ă-și a- 
deoare- 
nu s-a 
o pre-

siune, ci au constituit 
însuși aparatul care 
a săvîrșit aceste cri
me".

Scriitorul Abel Herz
berg, autor al unei lu
crări despre lagărul 
de concentrare Bergen- 
Belsen, a. scris în zia
rul catolic „Volks- 
kranf’ : „Referirea o- 
bișnuită la formula 
„ordinul e ordin“ con
stituie o înșelătorie. 
Problema este mult 
mai ■ serioasă. Crimele 
au fost săvîrșite de 
oameni care au trans
pus in fapte, nesiliți 
de nimeni, concepțiile 
lor despre viață și 
lume, și au făcut-o cu 
deosebită plăcere, bu
curie și 
pentru că 
corespuns 
voinței și 
lor“.

într-o scrisoare a 
unui cititor, publicată 
de ziarul liberal „Nie- 
uwe Rotterdamse Cou
rant” se spune printre 
altele : „Crimele să
vîrșite în timpul ocu
pației — și nu numai 
acelea la care au parti
cipat cei patru deți
nuți din Breda — nu 
pot fi uitate... Nu tre
buie să dăm dovadă 
de omenie față de ne
oameni".

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
făcut o declarație specială pentru 
presă pe care a adresat-o simultan 
ambasadei Canadei la Washington. 
Din textul ei, scrie agenția Associa
ted Press, reiese clar că în ultima 
vreme între S.U.A. și Canada au a- 
vut loc „îndelungate tratative se
crete“ în legătură cu înzestrarea ar
matei canadiene cu focoase nuclea
re americane". Tratativele, după 
cum scrie aceeași agenție, au intrat 
în impas. Declarația Departamentu
lui de Stat cuprinde critici la adre
sa guvernului canadian pentru că

acesta a refuzat să primească focoa
sele nucleare americane, și îi cere 
din nou să le accepte.

Agenția Associated Press anunța 
la 31 ianuarie că „reprezentanții tu
turor orientărilor politice canadiene 
consideră că Departamentul de _ 
prin această declarație, a mers prea 
departe".

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbateri din Camera Comunelor, 
primul ministru canadian, John Die
fenbaker, a respins categoric criti- 
cile americane la adresa politicii de 
apărare a Canadei și le-a calificat 
drept un amestec fără precedent în 
problemele interne ale Canadei.

Stat,

unor

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press, anunță că 
președintele Argentinei, Jose Maria 
Guido, a semnat, un decret-lege cu 
privire la așa-zisa „securitate a sta
tului". Potrivit agenției, „decretul 
prevede pedepse grele pentru greve
le pe care guvernul le consideră ile
gale“, precum și pentru cei care prin 
acțiunea lor vor aduce prejudicii 
transporturilor publice, producției 
de energie electrică, comunicațiilor 
telefonice și altor mijloace de comu
nicație (în fapt, prin această mă
sură guvernul interzice orice grevă 
revendicativă a muncitorilor din a- 
ceste sectoare). Associated Press nu 
ascunde faptul că decretul se va a- 
plica în cea mai mare măsură 
muniștilor și altor grupuri pe Jfy' 
guvernul le-ar putea considera sub / 
versive".

Cu prilejul dezbaterilor din Cabi
netul de Miniștri asupra decretului, 
au ieșit în evidență puternice diver
gențe între miniștrii militari și cei 
civili.

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Romeo și Julietta — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Ly- 
slstrata 
țlonal 
media) :

satisfacție, 
aceasta a 

întrutotul 
idealurilor

G. L.

Teatrul Na- 
___„__ (Sala Co
de cretă caucazian — 

(orele ' 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 15,30); Dezertorul — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Prima zi de libertate — (orele 
19,30). (Sala Studio) ; Patru sub un aco
periș — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ; 
O singură viață — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, 
Ianke și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Fata cu 
pistrui — (orele 19,30). (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Măria sa bărbatul — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Li
bertatea) : Băiatul din banca doua — 
(orele 17); Foștii copii — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Opera de trei pa
rale — (orele 20). Ansamblul de cintece 
și dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tänase“ (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mintului in 30 de melodii — (orele 20) 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Ur 
băiețel, o paiață și o maimuță și Rochițe 
cu figuri — (orele 16). (Sala Academiei) 
Harap Alb — (orele 16). Circul de stat : 
Stelele Varșoviei — prezentat de ansam 
blul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Divorț italian . 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15)
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 speranțe — rulează la ci
nematografele V. Ălecsandri (10,30; 15,15; 
17.45; 20.15), Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15;

— (orele 19,30). 
„I. L. Caragiale" 

Cercul

17,45: 20,15), Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,Î5). Patru inimi — rulează la cine
matografele 1. C. Frimu (10; 12; 14; 16.15: 
18,30; 20,45), Grivlța — lingă podul Ba- 
sarab (10; 12,15; 16; 18; 20). Cartouche — 
cinemascop : Victoria (10; 12.15;
16,45; 19: 21,15). Miracolul lupilor — 
mascop : Lumina (9,30; 11,45: 14; 
18,45: 21) Arta (11; 16; 18,15; 20,30), 
da husarilor Central (10; 12: 14; 
18,20; 20,30), V. Roaită (10; 12; 14,15; 
13,45; 21). Alex. Sahia (10;...............
20.30) , Miorița (10; 12; 14;
G. Coșbuc (9,15; 11.30:
20.30) . Cind comedia era 
ză la cinematograful 
rele 10 șl orele 12). 
comediei ; Tineretului

T4.30; 
cine- 
16.15: 
Bala- 
16,10; 
16.30; 
18.15;12; 14; 16;

16; 18,15; 20,30), 
13,45; 16; 18,15; 
rege — rulea- 

Tlneretului (o- 
Vîrsta de aur a 
(orele 14 șl orele 

16). Post restant : Tineretului (orele 18,30 
și 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 
ia cinematograful Timpuri Noi. Omul de 
lângă tine — rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16: 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16: 18; 20). Sub cupola albas
tră : înfrățirea între popoare (15.30; 
17,45; 20), Volga (10; 12; 15.30: 18: 20,30). 
Aurel Vlaicu (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 : Cultura! 
(15; 17; 19; 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (15; ‘
fără grijă: Unirea (11: 15: 
Munca (16: 
18,15; 20,30). Cursa de 100 km : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15: 
17; 19; 20,45). Vaporul lui Emil — cine
mascop : Popular (14; 16; 13,15: 20,30). 
Telefonista : Moșilor (16; 18; 20). Căzută 
din lună — rulează Ia cinematografele 
Dopca SImo (16; 18,15; 20,30) și Drumul 
Serii (16; 13; 20). Mirajul : rulează la cine
matografele C-tin David (15,30; 18; 20.30), 
G. Bacovia (15,30; 18; 20,15), Pentru un

zimhet senin : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). Soțul soției 
sale — rulează la cinematograful Ol ,'a 
Banele (15,30: 18; 20,30). Șampanie și n.. 
lodii : 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). -T 
nerif — cinemascop ; B. Delavrancea (11. 
16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii : ,,O 
glumă cu cîntec și joc“. Filmul pentru 
copil : „Micul scafandru". 19,45 — In fața 
hărții. 19,55 — Filmul artistic : „Alibiul 
nu ajunge" — o producție a studiourilor 
cehoslovace. 21,30 — Muzică ușoară. Cîntă 
formația instrumentală condusă de Ho- 
ria Ropcea. In încheiere : Buletin de 
Știri.

CUM E VREMEA

17; 19; 21). Dă-i înainte, 
~ 17: 19; 21).

18,30; 21). Iile Pintilie (16:

Situația atmosferică în țară. In cursul 
zilei de ieri vremea s-a menținut umedă 
și cețoasă și s-a încălzit simțitor în sud- 
estul țării. Cerul a fost mai mult aco
perit A nins în Ardeal și Oltenia, iar 
cu totul Izolat în Muntenia a plouat slab. 
S-a produs ceață mai ales în sudul și 
estul țării, vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului là ora 14 avea 
valori cuprinse între plus 3 grade la 
Călărași și minus 14 la Dorohol, Avră- 
ment și Adjud. In București vremea s-a 
menținut umedă și cețoasă, cu cerul 
acoperit. Vîntup a suflat slab, pînă la 
potrivit din nord-est. Temperatură aeru
lui minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 februarie. In țară : Vreme umedă, 
cu cerul schimbător, mal mult acoperit. 
Vor cădea ninsori locale. Vînt slab pînă 
la potrivit, tempesatura în general sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 10 și minus 20 grade, iar maximele 
între plus 1 și minus 9 grade. Local cea
tă. In București : vreme umedă; cu cerul 
schimbător, mai mult acoperit. Tempo
rar ninsori, vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară. Ceață.
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