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și comercială mult mai ridicată și se comportă la fel de

Pentru producție sporite
de cartofi timpurii
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• Momente din pregătirea 
eroicelor lupte din februarie 1933 (pag. 2-a).® Ilie Constantin — Cartea în Bărăgan (pag. 3-a).

• Cititorii /scriu „Scînteii" — 
pagină specială (pag. 4-a).

• Scrisoare din Londra : K. Zil- liacus — Partidul laburist înain
tea alegerii unui nou lider (pag. 6-a).

Concerte-iecții 
pentru elevi

Eficacitatea unor metode moderne de minerit

Cartofii timpurii au o mare însemnătate în alimentație. Ei apar pe piață într-o perioadă cînd sînt peterminate legumele din anul prece-i dent și n-au apărut în cantități ma-i Participanții la consfătuire au cerut consiliului agri- _____,______________________________ ______ . col regional și cercetătorilor să se sive cele din anul în curs. De ase-' ocupe de răspîndirea acestor soiuri, menea, prin conținutul lor bogat în , ; Altă problemă discutată în cadrul amidon, cartofii timpurii au o valoa- , consfătuirii este aceea a producerii re nutritivă ridicată.______________________materialului săditor pe plan localre nutritivă ridicată. materialului săditor pe plan localPentru buna aprovizionare a ora- pentru a se evita astfel _ trans- șelor și centrelor muncitorești se ; portul costisitor din alte regiuni. In pune problema obținerii unor canti-■ această direcție există deja o buna tăți cît mai mari de cartofi timpurii ■' 'experiență. Tov. Gh. Roman, inginer care să fie livrați începînd . din Iu-' agronom la G.A.C. Lungulețu, a a- nile mai-iunie. Această problemă a fost discutată pe larg în cadrul .unei consfătuiri organizate de Consiliul agricol regional București și ținute la Răcari, deoarece gospodăriile colective și de stat din acest raion cultivă în fiecare an suprafețe tot mai mari cu cartofi timpurii și au acumulat o bogată experiență în obținerea de producții mari la hectar. Au participat cadre de conducere și specialiști din G.A.C. și G.A.S. Consfătuirea a constituit un bun prilej pentru a stabili cele mai eficace măsuri care să ducă la sporirea recoltelor și livrarea lor cît mai de timpuriu.
FOLOSIND CONDIȚIILE

PRIELNICEîn raionul Răcari sînt condiții bune pentru cultura cartofilor timpurii. Aci există un sol aluvionar, ușor, care primăvara se zvîntă devreme și permite astfel ca plantarea să se facă chiar în cursul lunii martie. Ploile din cursul lunii mai contribuie la obținerea unor recolte mari și de bună calitate care pot fi livrate pe piață foarte devreme. Multe gospodării colective, folosind aceste condiții, au extins an de an cultura cartofilor timpurii, contribuind la aprovizionarea Capitalei și realizînd astfel importante venituri.Anul trecut, gospodăriile colective din raionul Răcari au cultivat 3 400 ha cu cartofi timpurii, adică 8,2 la sută din suprafața arabilă a raionului. Prin aplicarea întregului complex de măsuri, agrotehnice, s-au obținut producții mari. Astfel, la G.A.C. Lungulețu, brigada condusă de Gheorghe Ciobănescu a realizat de pe o suprafață de 50 ha o producție medie de peste 8 500 kg la hectar, iar pe unele parcele recolta a fost de peste 16 400 kg cartofi timpurii la hectar. Această gospodărie a livrat mari cantități de cartofi care i-au adus un venit bănesc de 2 800 000 lei. De asemenea, G.A.C. Brezoaiele a realizat din acest sector un venit de 1 700 000 lei.Dar terenurile odată eliberate de cartofi pot fi folosite pentru cultura a doua : varză de toamnă, castraveți și alte legume care sporesc mult veniturile gospodăriilor. La G.A.C. Brezoaiele s-au realizat din cultura a doua cîte 45 000 kg varză de toamnă la hectar și 7 000 kg castraveți la hectar.în planurile de producție pe 1963 gospodăriile colective din raionul Răcari au prevăzut să extindă cultura cartofilor timpurii pe 3 800 ha. La G.A.C. Lungulețu această cultură va ocupa 450 ha. Participanții la consfătuire au arătat că există condiții ca și în alte raioane din regiune să fie extinsă cultura cartofilor timpurii : Titu, Zimnicea, Alexandria, Călărași etc. De asemenea, este necesar ca alături de creșterea suprafețelor să fie generalizate o serie de măsuri care să ducă la sporirea producției la hectar și obținerea unor recolte cît mai timpurii.Experiența gospodăriilor fruntașe a dovedit că recolta de cartofi timpurii depinde de calitatea materialului de plantare. Gospodăriile colective din raionul Răcari au cultivat, an de an, numai două soiuri de cartofi timpurii : Ghiulbaba și Să- punari. Deoarece materialul săditor degenerează este necesar ca la 2—3 ani acesta să fie schimbat. Aducerea cartofilor de sămînță din regiunile mai nordice nu numai că este costisitoare dar trebuie să se facă neapărat toamna înainte de venirea frigului, pentru ca gospodăriile să-i poată păstra în bune condiții.în legătură cu materialul săditor se ridică probleme de mare importanță. în primul rînd, soiurile cultivate în raionul Răcari : Ghiulbaba și Săpunari sînt de acum depășite de altele, cum sînt : Binte, Pervîi- sneg, Galben-timpuriu etc. Acestea dau producții mai mari la hectar și mai timpurii, au o valoare gustativă

i- ' agronom la G.A.C. Lungulețu, a ratat că această problemă se p_oate rezolva prin plantarea de vară^ a cartofului. La această gospodărie s-au plantat la desprimăvărare cartofii iarovizați și înrădăcinați din soiul Galben-timpuriu. Aceștia, au fost recoltați în luna iunie. Apoi, au fost depozitați, iarovizați, înrădăcinați și plantăți. Producția de material săditor obținută în condiții de irigare a fost de 11 350 kg la hectar, (gospodăria, colectivă din Lungulețu Vâ extinde' în 1963 această metodă pe o suprafață de peste 5 ha.Problema producerii materialului săditor prin metoda plantării de vară a cartofului merită toată atenția deoarece aceasta rămîne principala cale de asigurare a materialului săditor de calitate și cu cît mai : pUține cheltuieli. în planul de măsuri adoptat de consfătuire se prevede introducerea în cultură, pe suprafețe întinse, a soiurilor de cartofi timpurii de mare productivitate. în acest scop, gospodăriile colective cultivatoare vor fi îndrumate și ajutate să-și creeze loturi se- mincere proprii pentru producerea materialului săditor, prin plantarea de vară a cartofilor timpurii.
IAROVIZAREA ASIGURĂ 

PRODUCȚII TIMPURIIPentru a se obține producții mari de cartofi timpurii este necesar să se facă iarovizarea materialului să- ditor. în general această metodă este folosită de toate gospodăriile cultivatoare de cartofi timpurii, atît din raionul- Răcari cît și din alte raioane. Ea nu se face însă peste tot la fel. Or, din cercetările făcute s-a constatat că iarovizarea la lumină este superioară iarovizării la întuneric, iar sporul de producție este de 13—18 la sută. Prin iarovizare la lumină se obțin colți scurți, groși, de culoare specifică soiului, rezis- tenți, care nu se rup la plantare.Experiența G.A.C. Bîldana din raionul Răcari a fost relatată pe larg de tov. Elena Gheorghe, inginera gospodăriei. Aici s-a făcut iarovizarea cartofilor în coșuri și lăzi, pe stelaje și în șanțuri. O metodă a cărei aplicare a ajutat gospodăria colectivă să obțină de pe o suprafață de 8 ha o recoltă de 10 000 kg cartofi la hectar și cu 21 zile mai timpurie decît pe restul suprafeței cultivate a fost aceea a înrădăcinării cartofilor iarovizați pe stelaje. „După ce s-au format colții — a a- rătat tov. Elena Gheorghe — printre cartofii iarovizați pe stelaje am presărat mraniță bine mărunțită și cernută pentru înrădăcinarea lor. Apoi i-am stropit cu o soluție formată din 10 litri apă, 60 gr super- fosfat, 30 gr sare potasică. Timp de 8 zile după aceasta, temperatura a fost menținută la 15 grade, pentru înrădăcinarea cartofilor. în timpul stratificării, la baza colților formați
M. ROTARU 

coresp. „Scînteii”
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întreprinderea de prefabricate din Turda. Colectivul de aici aplică 

o serie de procedee moderne de lucru care sporesc simțitor productivi
tatea muncii și îmbunătățesc calitatea produselor. în fotografie : în sec
torul de depozitare a prefabricatelor. (Foto : R. Costin)

Cursuri de calificare
IAȘI (coresp. „Scînteii”), — La Fa

brica „Țesătura"-Iași au început să 
sosească o serie de războaie de înaltă 
productivitate. Pentru ca aceste utila
je moderne să poată fi mînuite cu 
pricepere de către muncitori și meș
teri, la propunerea comitetului de

partid, conducerea Întreprinderii a or
ganizat 48 de cursuri de caliiicare și 
ridicarea calificării pentru meșteri și 
ajutori de meșteri, pentru filatori, țe
sători, lăcătuși de întreținere etc. A- 
ceste cursuri sînt frecventate de peste 
1 000 de muncitori.

Metodele exploatării minereurilor de fier prin înma
gazinate și galerii de subetaje și-au dovedit eficacita
tea. Folosirea lor asigură creșterea productivității 
muncii, ca urmare a schimbării sistemului de exploa
tare : extragerea minereului se face mai ușor elimi- 
nîndu-se și alte operații prevăzute de metodele vechi. 
Astfel, numeroase brigăzi de mineri de la minele Ghe
țar, Bocșa, care folosesc aceste procedee de lucru, au 
obținut viteze de înaintare mai mari și o productivitate 
de 8—10 tone de minereu pe muncitor intr-un singur 
schimb. în același timp a crescut și conținutul în fier 
al minereului.

Pe baza experienței bune dobîndite de mineri, Mi
nisterul Minelor și Energiei Electrice a prevăzut oxtin- 
derea acestor metode de mare randament Și la alte 
unități miniere. (Agerpres)

La concertele-lec- 
tii organizate de Fi
larmonica de Stat 
„George Enescu” 
pentru elevii bucu- 
reștenl participă lu
nar aproaoa 1000 de 
auditori. Pentru luti3 
februarie se vor or
ganiza încă două ase
menea concerte. Ast
fel, în zilete de 
și 24 februarie 
10 în si a mice 
Palatului R. P. 
mine vor putea 
audiate de către
levi concertele-'.ecții 
cu tema : Haydn- 
Mozart.
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Cinematograf 
nou in Capitală

Astăzi (7 fe
bruarie a. c.) în 
București se inau
gurează o nouă 
sală de cinemato
graf. Situat în an
samblul noilor COD- 
structii de locuin
țe de ne șos. Ște
fan cel Mare, coif 
cu str. Lizeanu, a- 
cest cinematograf, 
cu o capacitate de 
850 locuri. insta
lații de cinemas
cop si aer condi
ționat oferă cele 
mai bune condiții 
de vizionare a fil
melor.

Turneu 
prin iară

Intre 17 februa
rie și 12 martie or
chestra de muzică 
populară 
Lăutaru” 
monicii 
„George

,,Barbu 
a Filar- 
de stat 
Enescu" 

din București va
întreprinde un tur
neu prin numeroa
se orașe ale țării. 
Sub conducerea di
rijorilor Ionel Bu- 
dișteanu și Florian 
Economu, această 
orchestră, împreu
nă cu cîțiva soliști 
de muzică popu
lară, va susține 
concerte în orașele 
Pitești, Craiova, 
Țurnu Severin, Lu
goj, Timișoara, Li- 
pova, Satu Mare, 
Cluj, Mediaș, Si- 
țjjrtșoara. Sibiu ș.a.

Expoziție de fotografii artistice

La clubul „Siderurgistul" din Hunedoara s-a deschis o expoziție de -fotografii artistice realizate de membrii 
cercului de foto-amatori de la. combinatul siderurgic. 
Cele 60 de lucrări expuse înfățișează peisaje industria
le și naturale din regiune.

Fotografii amatori siderurgiști pregătesc in prezent 
lucrări pentru o nouă expoziție dedicată combinatului 
siderurgic și noului oraș muncitoresc.

Un pîrîu care
SIGHET (coresp. „Scînteii'). 

Aproape de Sighet curge un 
pîrîiaș care se Varsă in Tisa, 
numit de localnici Teplifa. 
Pîrîul este o curiozitate a 
naturii. Iarna, apa acestui pî
rîu nu îngheață, dimpotrivă 
își păstrează o temperatură 
constantă de plus 6-7 grade. 
Multă vreme s-a crezut 
compoziția chimică a 
li cauza. Analizele de 
for nu au confirmat 
ceaslă presupunere.

de 
din

In vacanță
Pentru studenții care-și vor petre

ce vacanța de iarnă în Capitală, la 
cluburile lor au fost organizate ac
țiuni cultural-educative interesante, 
în fiecare zi, la cluburile Universi
tății, Institutului Politehnic. Insti
tutului medico-farmaceutic și altele, 
studenții își petrec timpul liber par- 
ticipînd la întreceri sportive, gale de 
filme, expuneri despre artă și lite
ratură, 
gramul 
rează 
Roșie“, 
eroicele lupte muncitorești din fe
bruarie 1933 și cu tineri muncitori 
ai acestei uzine, simpozioane avînd 
ca temă opera lui Caragiale, întîlniri 
cu actorii Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra“, cu artiști care au fost 
peste hotare, conferințe pe teme in
ternaționale etc.

*
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 

Zilele trecute 100 de studenji de la 
Institutul de Medicină și Farmacie, In
stitutul Pedagogic și Institutul de Artă 
dramatică d;n Tg, Mureș au 
spre taberele studenjești de la 
și Timiș. O activitate bogată se 
șoară și în clubui studenjeSc 
Tîrgu Mureș. Aici sînt organizate re
cenzii de cărji, simpozioane, conferin
țe, discufii pe lerne științifice, progra
me artistice, concursuri sportive etc.

concerte și reuniuni. în pro- 
vacanței de iarnă mai figu- 
vizitarea uzinei „Grivița 
întîlniri cu participant la

plecat 
Sinaia 
desfă- 

din

că 
apei ar 
labora- 
însă a-

nu îngheață
In prezent, un colectiv 

specialiști de la filiala 
Cluj a Institutului de igienă
lace un studiu complex asu
pra propi letalilor apei piriu- 
lui Teplifa, pentru a stabili 
cauzele care împiedică în
ghețarea apelor și eventuala 
utilizare a pîrîului, in urmă
torii ani, la îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă potabilă 
și industrială a orașului.

Conferințe pe teme 
de lingvisticăMarți și miercuri, în Capitală a avut loc un ciclu de conferințe șj comunicări de lingvistică teoretică, lingvistică matematică și lingvistică aplicată, organizat de Comisia de lingvistică matematică a Academiei R. P. Romîne.Au fost prezentate 16 conferințe și comunicări de specialitate, aparți- nînd acad. Alexandru Rosetti, acad. Grigore C. Moisil, acad. Emil Petro- yici, prof. Edmond Nicolau și alții.

Case noi in comuna Hălchlu, regiunea Brașov. (Foto : Agerpres)

1

Sesiune de comunicări 
științificeîntre 8 și 10 februarie 1963 vor avea loc în Aula Facultății de științe juridice din București lucrările sesiunii de comunicări și referate științifice a Consiliului Central al Asociației Juriștilor din R. P. Romînă.

Noi capacități de producție 
industria alimentarăm
1962, în industria 
capacitatea de 

a crescut datori- 
în func|iune a u-

în anul 
alimentară 
produejie 
tă intrării
nui număr de unităji și sec- 
fii noi sau pr'n moderniza
rea și reutilarea întreprinde
rilor existente. în acest 
scop au fost executate lu
crări de investiții într-o pro
porție mai mare cu 20 la 
sută fa|ă de anul precedent.

Principalele unităfi care 
au fos* date în funcțiune în 
anul trecut sînt : Fabrica 
nouă de ulei „Unirea“-lași, 
fabricile de produse lactate 
Brașov, Baia Mare, Turda, 
Călărași, Fabrica de cioco
lată București, antrepozitele 
frigoiifere de mare capaci
tate de la Bacău, Cluj și 
Sib:u, Fabrica de paste de 
tomate și suc de roșii, de 
la Ovidiu, precum și alte 
unităfi.

Multe întreprinderi au fost 
-eut'late și dezvoltate. Prin
tre acestea sînt : Fabrica de

ulei „Filimon Sîrbu“ din 
București, la care a crescut 
capacitatea de prelucrare 
cu 150 fone seminje de 
floarea-soarelui în 8 ore, 
Fabrica de bere „Timișorea
nă“, unde capacitatea a cres
cut cu 110 000 hi bere ș.a. La 
întreprinderea de mezeluri 
și conserve de carne din 
Sibiu s-a dat în funejiune 
o seefie de conserve de 
carne și o seefie de prepa
rate de carne.

Anul 1963 va constitui, de 
asemenea, o etapă impor
tantă în realizarea și darea 
în funejiune a unor noi o- 
biecFve în industria alimen
tară. Astfel, în industria lap
telui se vor da în funejiu- 

(ne noi fabrici de produse 
lactate ; în industria zahă
rului vor fi terminate lucră
rile de dezvoltare și moder
nizare a Fabricii de zahăr 
din Tg, Mureș. O dezvolta
re însemnată o vor cunoaș
te și fabricile de bere din 
Oradea și Dîrsfe.

Schimb de experiența

FOCȘANI (coresp. „Scînteii”). — Co
mitetul raional de cultură și artă Foc
șani a organizat în comuna Cotești un 
schimb de experiență pe tema : „Cum 
contribuie munca cultural-educativă de 
masă la întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective”. Au parti
cipat directori de că.mine culturale, bi
bliotecari și președinți de gospodării co
lective, precum și alți activiști culturali 
din raion.

Pregătiri pentru campania 
de primâvarü

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In toa
te stațiunile de mașini și tractoare din 
regiunea Galați se lucrează intens la re
paratul mașinilor și tractoarelor necesare 
pentru buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară. De exemplu, mun
citorii de la S.M.T. Făurei au reușit să 
repare toate cele 107 tractoare, 119 plu
guri și 85 de semănători pentru păioase 
și porumb. Reparațiile sînt pe terminate 
și la S.M.T.-urile Bereștî, Romanu și altele.

Pînă în prezent, în întreaga regiune au 
fost reparate 2 275 de tractoare din cele 
2 835 planificate, peste 2 400 de pluguri 
rf-î! tractor, mai mult de 2 300 de semă- 
O'ASori centru păioase și porumb și alte 
mașini și ulilațe necesare campaniei de 
primăvară.

(Continuare în pag. Il-a)

Participanții la consfătuire vizitînd iarovizatorul din panouri de lemn 
demontabile și peliculă de polietilenă de la gospodăria agricolă colec-- 
tivă Lungulețu.
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întîmplarea este autentică. Deși au trecut de atunci mai mulți ani, oamenii o povestesc încă și azi cu lux de amănunte.Se spune că într-o bună zi a trecut pe la depou un inspector. Venise eă facă o verificare— și anume dacă sporul de toxicitate este justificat pentru fochiști și mecanici. Ceferiștii din Brașov l-au invitat să facă verificarea la fața locului.Drumul Brașov-Predeal a fost obișnuit pentru mecanic și fochist, tru oaspete. în tunelul lung de la „poarta" Predealului, unde era cît pe aci să se sufoce, din cauza fumului și a aburilor locomotivei, inspectorul s-a convins că este întrutotul justificat sporul de toxicitate pentru mecanici și fochiști.Istorioara aceasta am aflat-o de la mecanicul de locomotivă Vasile Predescu care ne-a vorbit apoi cu mîndrie despre noile condiții de lucru de pe „Dieselul" său. Și, ca o replică la istorioara povestită, m-a invitat la drum pentru ora 15,31.'M fost dat semnalul de ieșire din triaj. De ■^“•locomotiva „Diesel" se apropie grăbit impiegatul de mișcare. îl salută pe mecanic, îi predă actele de drum și ridică paleta.— Liber 1 Drum bun, tovarășe Predescu.Un fluier prelung și două scurte. Lin, fără sforțări, aproape nebăgat în seamă — convoiul s-a pus în mișcare.Ieșită din triaj, locomotiva își iuțește mersul, își ia parcă avînt în vederea urcușului ce-1 are de parcurs. în fata mecanicului, pe un pupitru, sînt aparatele de bord : ampermetre pentru motorul de tracțiune, manomètre de aer pentru instalațiile de frînă, vitezometrul... Mîna stingă a mecanicului Predescu e parcă lipită de maneta controler. Cu această mînă el stăpînește întreaga putere a mașinii. Dacă n-ai vedea — prin geamul mare din fa{ă — defi- lînd în stînga și în dreapta stîlpi de telegraf, cantoane, clădiri, poenițe, șoseaua, munții, ai putea crede că te afli nu pe o locomotivă, ci în fata unui pupitru de comandă dintr-o uzină.Ceferiștilor le este bine cunoscută rampa (urcușul) Predealului. Cîteva cifre sînt lămuritoare și pentru cei care sînt obișnuiti doar să treacă pe acest drum de fier fără a cunoaște însă efortul „alpin" făcut de tren. Distona Brașov-Predeal este de 26 de kilometri. Puțin— ar putea spune unii. Dar diferența de altitudine ? Brașovul este așezat la o altitudine de circa 600 metri, pe cînd Predealul e „cocoțat" la 1 060 metri. Urcuș, nu glumă. Și cînd te gîn- dești că ai în spate o povară de peste 1600 de tone 1

LA DRUM CU 2100 CAI PUTERE

dar neplăcut pen-

— N-am fi rămas „în pană“ nici înainte cu încărcătura asta — își amintește Predescu de zilele cînd era mecanic aburi — dar era greu, aburi, înhămate la un osteneală ar fi scos-o „Dieselele" noastre aproape nu simți că urci. Nici Năzdrăvanii din povești nu aveau 2 100 de Cai Putere...Cine poată ști de cîte eute sau mii de ori și-a condus locomotiva pe acest itinerar mecanicul Predescu. îi este bine cunoscut fiecare loc, fiecare porțiune din drum....în dreapta locomotivei se vede întîi cartierul „vechi" (n-a împlinit încă ani) și apoi cel nou, al Uzinelor „Steagul Roșu“, în primul rînd de blocuri de lîngă linie — Predescu vede chiar geamurile — e apartamentul în care familia lui locuiește din iunie anul trecut. „La ora asta Gheorghe și Mircea își fac lecțiile" — își spune mecanicul locomotivei — văzîndu-și aevea feciorii.Convoiul de vagoane se îndreaptă spre muntele Piatra Mare, trece pe sub un pasaj nou la-Dîrste, lasă în urmă fabrica „Republica" cu construcțiile ei noi, în roșu, încă netencuite în exterior, în stînga apare pentru cîteva clipe cabana „Dîmbul morii“, cu numeroase autocare O.N.T. garate în fata intrării.►g<recem prin Valea Timișului. Prins parcă în strînsoarea unui clește, trenul se strecoară printre munți. Aproape de meterezele lor se vede soarele roșiatic plecînd la culcare. Din cînd în cînd, fie mecanicul, fie însoțitorul, își spun și-și răspund unul altuia :— Liber semnalul prevestitor !...— Liber semnalul de intrare 1...Locomotiva își încordează puterile. Trecem prin Timișul de Sus. Degetul mare al dreptei iui Predescu apasă pe un buton. Sub el e scris: „Nisipar". Ochii lui privesc cînd la amperme- tre, cînd înainte. Cu stînga strînge maneta controlerului. Iată ivindu-se în față gura afumată și neagră a tunelului de la „poarta" Predealului. Se aprind „ochii“ locomotivei.— Dacă vede cineva măcar sămînță de fum sau de abur să-mi spună și mie. îl aud pe Predescu.— La noi, printre mecanicii din C.F.R. — continuă el — e o vorbă : „Cine a băut apă din tenderul locomotivei nu se mai desparte de ea". Ce-o să ne iacem noi cei care acum bem apă din sticlă ? îl întrebă Predescu pe însoțitorul Beraru.

pe locomotiva cu Cinci locomotive cu așa convoi cu mare la capăt. Acum ? Cu

nici măcar 10

să-i 
la 

sau

în loc răspundă întrebare să-i repete, — pentru a citaoară 1 gîndul că va fi primul care se va înscrie, atunci cînd vor începe cursurile, la școala de mecanici, Beraru observă :— Liber semnalul de intrare în Predeal 1Oamenii, locomotivele și vagoanele remorcate au făcut primul popas. Acesta era doar începutul întinsului drum pe care îl aveau de străbătut împreună.rf^alea întoarsă de la Predeal la Brașov am făcut-o cu un alt echipaj : Samson Pop, mecanic, și Deonisie Molnar, montator-însoțitor. De locomotiva „Diesel“ nr. 032 erau remorcate vagoane cu un tonaj de 1653 tone, ceea ce însemna un convoi lung de 730 de metri. De astă dată convoiul de vagoane n-ar mai fi avut nevoie să fie tras, el ar fi „sburat“ și singur. Deși mecanicul de locomotivă nu întîlnește în cale și nici nu ocolește alte trenuri pe care să fie scris prevenitor : „Respectați viteza legală“ gîndul îi este la acest lucru, iar ochii la vi- tezometru.Samson Pop împlinește în curînd 20 de ani de muncă neîntreruptă la Depoul C.F.R. Brașov. La început a lucrat în depou, a trecut apoi fochist pe locomotivă, a terminat o școală de mecanici de locomotivă cu aburi și iată-1. după o altă școală de recalificare, mecanic pe locomotiva „Diesel“.Pe drumul ce-1 aveau de străbătut împreună kilometrajul locomotivei urma să înreqistreze al 100 000-lea kilometru parcurs. Acest eveniment era cu atît mai plăcut cu cît mecanicul Pop a preluat Dieselul încă de atunci cînd kilometrajul acestuia era „alb“. Și-a recepționat locomotiva la Uzina „Electroputere“ din Craiova, a făcut cu ea drumul de probă și iată-1 ajuns la al 100 000-lea kilometru.— înainte de a se despărți de locomotivă constructorii ei din Craiova mi-au urat s-o folosesc cu grijă și sănătos — și-a amintit mecanicul Pop.— Acum cînd locomotiva a împlinit „vîrsta" de 100 000 kilometri ce ați dori să le răspundeți ?Mecanicul Pop tăcu o vreme. între timp scotoci printre actele mașinii. Deschise carnetul de bord al locomotivei și se opri la ultima filă scrisă. Priviți — îmi spuse. Aș vrea să se știe ce scrie aici. Schimbul care i-a predat mașina și-a consemnat laconic raportul : „Locomotiva s-a comportat foarte bine“.Era o laudă adusă constructorilor locomotivei romînești, dar și celor care o îngrijesc și o folosesc cu grijă și dragoste.
CONST. MORARU
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tehnologia de grup
Ce este și ce avantaje prezintă

al PARTIDULUI COMUNIST 
din ROMÂNIA

Eroicele lupfe ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933, 
o-ganizate și conduse de Partidul Comunist din Romînia, au constituit 
cea mai mare bătălie de clasă a proletariatului din fara noastră în 
perioada dintre cele două războaie mondiale. Prin înaltul lor nivel 
de organizare, prin amploarea și spiritul lor revolutionär, ele au 

a întregiimarcat un moment de cotitură în dezvoltarea partidului și 
mișcări muncitorești.

Facsimilele și fotografele pe care le publicăm evocă 
ale pregăti'ii luptelor ceferiștilor și petroliștilor, pe baza

W C.1^

'legale cu folosirea tuturor posibilităjilor

nic manta 
îmbinării

de către partid a activității
legale de acjiune. Contribuind la afirmarea clasei muncitoare în 
frunte cu partidul ei marxist-leninist ca cea mai îna'ntată forjă so
cială a jării, luptele din februarie 1933 au sporit imens în rîndurile 
celor ma: 
dovedit în 
sale vitale 
rialistă, de

largi mase autoritatea și prestigiul partidului, care, s-a 
stare să arate poporului nostru calea apărării intereselor 
și să-l conducă spre eliberarea de sub dominajia impe-, 
sub jugul exploatării capitaPsto-moșiereșfi.

- ; -, ?.<
Proletari din roate țările, uniți-vâ;

C O N G R E S U L al V-lea

Fabrica de mo
bila din Arad — 
unitate notrqra In
dustriei noajfîro de 
prelucrare;.^ lom-' 
nulul —-'"’p’foduce 
în serie diterite 
garnituri de mo
bilă, bine apre
ciate de cumpără
tori. Colectivul a- 
cestei tinere între
prinderi desfășoa
ră o însuflețită în
trecere pentru îm
bunătățirea cali
tății produselor. în 
acest scop sînt a- 
pllcate o serie de 
procedee tehnolo
gice moderne.în fotografie : 
în secția de prelu
crare a lemnului 
pentru mobilă.

(Foto : Agerpres)

Demonstrate a muncitorilor ceferiști din București (ianuarie 1931) împotriva „curbelor de sa
crificiu" și a concedierilor.

Procesul ver
bal al unei șe
dințe a sindi
catului C.F.R.- 
Dej, din februa
rie 1932, în 
cursul căreia 
tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a 
cerut organiza
rea unei întruniri 
de protest împo
triva reducerii 
salariilor.

tr-v. - i'itcH-scte xiinicc Me tJW.wl<t!- 1WIU{.5 

iCU saicilü5v Kvululioiiai’e. ale 

de masa, contra teroJd
«onliil dev.-ixtarli or^anîzațiuoilor r<-v»luiion.w 

d<.unu tuțen'selor muncitelor sî btydrRinr
ixwthlul taie acea cale iinueițtalâ pi-îo èate bar-’:

<ih' erîzâ: calea panerH in- 
■ilo-i» >P°V<'rl 4 CrhCl P<‘ >W«i’îoi- tutnx-

EDITURÂ PARTfDULU: COMUNÎST DIN ROMANIA
, ?’ ■ .......... ■ ...

Coperta volumului cuprinzînd documentele Congresului al 
V-lea al P.C.R. (decembrie 1931), congres care a stabilit linia 
strategică și tactică a partidului și a indicat organizațiilor 
partid ca în acfiunea de întărire continuă a partidului să 
îndrepte spre detașamentele principale ale proletariatului, 
îmbunătățească munca de partid în marile întreprinderi.

mai rentabilă și mai scurtă durată de pregătire tehnologică a fabricației și impune introducerea unui echipament tehnologic de înaltă productivitate. Pe baza acestui sistem de lucru a fost asigurată creșterea productivității muncii în uzină noastră fără să fie nevoie de noi suprafețe de producție.Practica ne-a arătat că o condiție t obligatorie în aplicarea tehnologiei de grup este tipizarea și normalizarea atît a pieselor și subansamble- lor, cît și a proceselor tehnologice și a echipamentului tehnologic, pornind de la clasificarea acestor piese (divizare în grupe) pentru prelucrarea cărora sînt necesare utilaje

Realizarea sarcinilor ce stau în fața industriei constructoare de mașini — creșterea productivității muncii, reducerea continuă a prețului de cost, asigurarea unui înalt nivel calitativ al produselor — necesită organizarea cît mai judicioasă a muncii, introducerea procedeelor tehnologice noi, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție. Avînd sarcina să realizeze numeroase sortimente de mașini- unelte, colectivul uzinei noastre a studiat posibilitatea ca pe suprafața de producție existentă și cu utilajele ce le are la îndemînă să realizeze o producție sporită, cu corespunzătoare. In zina noastră s-a trecut la introducerea tehnologiei de grup în prelucrarea pieselor.Planul de producție al uzinei noastre prevede în rea a 21 tipuri de mașini-unelte la nivelul tehnicii moderne, numărul lor urmînd să crească. Cu organizarea și tehnologia veche, adică cu utilajele amplasate pe genuri de mașini și procese tehnologice elaborate individual pentru numeroase repere, realizarea acestor sarcini ar fi fost destul de dificilă—aceasta cerînd ca procesul de fabricație să fie urmărit de un personal numeros. Planificarea muncii pe produs, comandă, reper și operație devenea foarte greoaie.în vechea organizare a producției secțiile au depins prea mult unele de altele în executarea pieselor — și din această cauză nu a fost posibilă organizarea paralelă sau mixtă a prelucrărilor, avantaj al fabricării pieselor în serii mari. De asemenea, transporturile numeroase între mașini și magaziile intermediare au contribuit la prelungirea ciclului de fabricație, la creșterea stocurilor de piese neterminate. (Se întîmpla uneori ca piesele să se deterioreze din cauza transporturilor multiple și necorespunzătoare). Deoarece fiecare reper necesita o pregătire tehnologică separată, individuală, cu S.D.V.- uri speciale pentru fiecare operație în parte, asimilarea produselor noi era oarecum îngreunată și prelungită, ducînd la prețuri de cost relativ ridicate.Aceste neajunsuri au fost înlăturate odată cu introducerea tehnologiei de grup la prelucrarea pieselor, în ce constă în esență noua metodă ?Metoda tehnologiei de grup constă în utilizarea proceselor tehnologice create pentru grupe de piese asemănătoare din punctul de vedere al felului lor de prelucrare — în locul celor individuale. Ea asigură — în funcție de mărimea seriei — cea
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O fotografie din anul .1933 a 
Gheorghiu-Dej,

- Nicolina 
aprilie 

I cursul 
au luat 

fovară-

referi— 
întruni- 

muncitorilor

Manifest al C.C. 
al P.C.R., che- 
mînd muncitori
mea ceferistă la 
realizarea unității 
de acjiune în 
lupta împotriva 
exploatării capi
taliste, a politicii 
de fascizare a 
/arii și a înrobirii 
ei de către trus
turile imperialiste.

La 30 ianuarie 1933 intră în grevă munci
torii de la „Asfra Romînă’'-Ploiești, la t 
februarie li se alătură muncitorii de la rafi
năria „Romîno-Americană". lncercind sa stă
vilească avîntul luptei muncitorilor petroliști, 
lorfele jandarmerești ocupă rafinăria „Asfra 
Romînă".
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Manifestul din 
20 martie 1932 al 
Comitetului Cen
tral de acjiune al 
muncitorilor ce
feriști în care se 
subliniază că
„numai prin lupta 
revoluționară a 
tuturor muncito
rilor și funcționa
rilor săraci de la 
C.F.R. vom putea 
opri ofensiva 
burgheziei. Nu
mai prin organi
zarea luptei ho- 
tărîte și a grevei 
generale vom 
impune revendi
cările noastre".
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Raport al si
guranței 
tor la 
rea 
de la Atelierele 
C.F.R. 
lași din 
1932, în 
căreia 
cuvîntul 
șui Gh. Gheor
ghiu-Dej, 
partea 
tului Central de 
acțiune, 
Pintilie, 
cătorul 
tului de 
local.
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București

Grupajul de față a fost întocmit din documente 
puse la dispoziție de Institutul de istorie a parti
dului de pe lingă C.C. al P.M.R.

Casa ’din str. Mitropolit Grigore din București în care 
a avut loc, în martie 1932, conferința pe tară a muncito
rilor ceferiști, la care a fost ales Comitetul Central de ac
țiune în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

ritmicitate acest scop în u-
T^ascuJu 
puneri 
propuneri

acest an fabrica- etc.metoda însușită rînd de
de același tip, dispozitive comune cp elemente schimbabile. reglaje comune ale mașinilor unelteMai trebuie arătat că tehnologiei de grup se cere în mod temeinic în primultehnologii uzinei și susținută de întregul colectiv. Numai așa pot fi valorificate cu succes marile ei a- vantaje.Cunoscînd neajunsurile vechiului sistem de lucru, ne-am pregătit temeinic pentru introducerea noii tehnologii, schimbînd rădicai metodele folosite pînă atunci în organizarea procesului de producție. Premizele trecerii la aplicarea acestei metode au fost create în urma întocmirii planului de reamplasare a utilajelor de către I.T.C.M.E.-București și a unor studii și pregătiri intense din partea serviciilor de concepție din uzină. Au fost formate în acest scop colective care au studiat probleme de ordin constructiv, tehnologic și organizatoric.Prima problemă care trebuia rezolvată a fost aceea a clasificării tuturor reperelor în grupe de piese similare din punct de vedere constructiv și tehnologic. Aceasta s-a făcut pornind de la studiul geometriei și posibilităților de prelucrare a fiecărui reper în parte. în urma acestor clasificări s-au stabilit 8 grupe tehnologice : batiuri, pene și ghidaje, pîrghii, roți dințate, bucșe etc. în clasificarea pieselor s-a respectat principiul execuției cronologice a acestora, după flux tehnologic. Acest principiu a stat și la baza stabilirii necesarului și a tipurilor de utilaje pentru grupele respective. După ce s-au grupat piesele după așa-numitele familii de piese, res- pectînd în fiecare grupă fluxul tehnologic cu ciclul închis, adică exe

crescut 
la sută, maiștriiaceastă

cutarea completă a tuturor pieselor din aceeași grupă, s-a trecut la re- amplasarea utilajelor, fapt care a contribuit la reducerea transporturilor interne și ne-a dat posibilitate să organizăm procesul de producție în paralel sau mixt. Acest lucru a fă
cut cu putință reducerea cu circa 
50 la sută a ciclului de fabricație 
la numeroase piese.Trebuie reliefat că în secțiile unde maiștrii și muncitorii au înțeles de la început avantajele organizării în acest mod a procesului de producție și au aplicat principiul prelucrării pieselor în paralel sau mixt s-a reușit să se mărească producția cu circa 25 la sută. Este semnificativ, de asemenea, că productivitatea 

muncii în secția 
montaj a 
cu 39—35 Printrecare au pus mult suflet în acțiune s-au evidențiat tovarășii Heim Carol, Iuliu Tivadar. Gheorghe Vicaș și alții. De altfel experiența de pînă acum ne-a dovedit că în a- cest sistem de organizare a producției rolul maistrului crește considerabil.în cadrul grupelor tehnologice își desfășoară activitatea și posturile de control între faze și final. De asemenea, în fiecare grupă sînt repartizați tehnologi bine pregătiți care rezolvă toate problemele de ordin . tehnic veghind și asupra respectării disciplinei tehnologice.în urma acestor măsuri s-a îmbunătățit calitatea pieselor, s-au rezolvat o serie de probleme tehnologice, s-a întărit colaborarea între serviciile de concepție și atelierele productive, între muncitori și personalul tehnico-ingineresc.Aplicînd tehnologia de grup se reduc numărul și tipurile de utilaje, devine posibilă modernizarea utilajului cu mari avantaje economice, se simplifică organizarea și conducerea producției.Serviciul tehnologic a studiat, pe baza clasificării pieselor, posibilitatea de a elabora și pentru produsele noi o tehnologie comună, eu scule, dispozitive și verificatoare și cu elemente schimbabile. Așa s-a întocmit tehnologia pentru prelucrarea segmenților și bielelor la toate tipurile de ciocane pneumatice, s-au proiectat o serie de dispozitive de strunjit și frezat cu caracter de grup etc.Conștienți de avantajele tehnologiei de grup și a posibilităților largi încă nefolosite, colectivul de muncitori și tehnicieni din uzina noastră caută să perfecționeze continuu a- plicarea acestei metode înaintate.

AL. NAGY 
inginer-șef

Uzinele „înfrățirea”-Oradea

I

Pentru producții sporite de cartofi timpurii
(Urmare din pag. I-a)

Manifestul Comitetu
lui de aefiune al cefe
riștilor din 
chemînd pe muncitorii
de la Grivifa la întruni
rea premergătoare de
clarării grevei din 
februarie 1933.

La 2 februarie 1933, 
muncitorii de la Atelie
rele C.F.R. Grivifa-Bucu- 
rești intră 
Răspunzind
partidului, mii de 
citori, funefionari, 
lectuali, studenfi 
adunat, alături de fa
miliile greviștilor, în 
fata atelierelor manifes- 
tîndu-și solidaritatea cu 
lupta ceferiștilor.

prin iarovizare au apărut mai multe rădăcini care au influențat apoi în mod pozitiv dezvoltarea cartofilor. Procesul de iarovizare și formare a rădăcinilor a durat 42 de zile".Iarovizarea cartofilor necesită și spațiu corespunzător. Tov. M. Dumitrescu, cercetător la I.C.H.V. Bă- neasa, a arătat participanților la consfătuire că institutul a experimentat două tipuri de iarovizatoare. Primul este din rame de lemn de- montabile, acoperite cu peliculă de polietilenă. O asemenea construcție simplă, cu o suprafață de 100 mp, în care pot fi iarovizați 20—25 000 kg cartofi, costă circa 7 000 lei. A- cest iarovizator poate fi folosit și la producerea roșiilor timpurii, a ridichilor și altor legume. Alt tip de iarovizator este cel îngropat în pă- mînt și cu acoperiș din rame de răsadniță. Avînd pereții căptușiți cu cărămidă sau cu lemn, el poate dura 20 de ani și poate fi folosit la depozitarea cartofilor pentru plantarea de vara sau păstrarea peste iarnă.Pentru,, extinderea iarovizării și înrădăcinării, materialului de plantat, gospodăriile colective vor fi îndrumate și ajutate să-și confecționeze iarovizatoare din panouri de lemn și peliculă de polietilenă.Deosebit de importantă și de e- fiçaçe s-a dovedit și metoda iarovi- zărij cartofilor prin iradiere cu unde .ejecțromagnetice. Prin iradierea materialului săditor în aceleași condiții

fi extinsă iarovi- cu unde electroconsfătuire au

de temperatură și umiditate cu unde electromagnetice perioada de iarovizare se reduce de la 35—40 de zile la 10—15 zile, plantele se dezvoltă mai repede, sînt mai rezistente, la mană și dau o producție mai märe. Pe măsură ce se vor construi asemenea aparate, va zarea prin iradiere magnetice.Participanții lasubliniat necesitatea respectării măsurilor agrotehnice de îngrijire a culturilor și a extinderii irigațiilor, întrucît irigarea contribuie la sporirea producției la hectar în primă- verile secetoase și mai ales la producerea materialului săditor prin plantări de vară, gospodăriile colective din raionul Răcari, care au mari posibilități să irige suprafețe întinse prin folosirea pînzei de apă freatică, vor fi îndrumate să sape noi fîntîni și să-și procure utilajele de irigare.
CULTURILE SUCCESIVE - 
CÎT MAI MULT EXTINSEDupă eliberarea terenului de cartofi timpurii se pot cultiva legume și alte culturi agricole obținîndu-se astfel de pe aceeași suprafață 2—3 culturi și deci venituri sporite. Despre acest lucru a vorbit pe larg brigadierul Ciobănescu Gheorghe de la G.A.C. Lungulețu. După recoltatul cartofilor timpurii — a am făcut o lucrare cu bilă pentru nivelatul strînsul vrejilor rămași

tat. Arăm la adîncimea de 16—18 cm și apoi semănăm castraveți din soiul Cornichon. Semănați în felul acesta, castraveții răsar la opt-zece zile. Recoltatul lor durează pînă la sfîrșitul lunii septembrie și apoi plantăm ceapa pe care o scoatem pe piață la data de 15 aprilie. Tn total, de pe un hectar, brigada noastră a obținut un venit de 36 000 lei.Colectiviștii din Lungulețu au ho- tărît să extindă această metodă pe suprafețe cit mai mari. Participanțîi la consfătuire au considerat deosebit de valoroasă această experiență și s-au angajat să o folosească cit mai larg.

arătat el — grapa regla- terenului și de la recol-

*Pe baza discuțiilor și a propunerilor făcute în consfătuire s-a întocmit un plan de măsuri privind extinderea suprafețelor cultivate cu cartofi timpurii și aplicarea unor metode agrotehnice de mare însemnătate : plantarea de vară a cartofilor. iarovizarea. irigarea culturilor etc. De asemenea, s-a stabilit să se dea o atenție deosebită generalizării experienței înaintate și a celor mai noi metode de sporire a producției de cartofi timpurii și extratimpurii, prin organizarea de schimburi de experiență, vizite, instruirea brigadierilor legătură și-i vor zolvarea bleme ale organizării producției de cartofi timpurii.
etc. Specialiștii vor ține o strînsă cu unitățile agricole ajuta pe colectiviști în re- practică a diferitelor pro-
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B A R A G A N Lucrări apărute 
în Editura tehnică

(însemnări din raionul Urziceni)
Seara, în jurul! unei cărți...
în fiecare mărfi seara, colectivistul 

Tudorache Toma din comuna Balaciu 
se suie pe un scaun și schimbă be
cul : în locul celui obișnuit înșurubea
ză un bec de 150 volți ! Tablourile 
î .ari de pe perefi surîd prietenos : pe 
layife, paturi, scaune, stau adunați în 
jurul învățătoarei Maria Butuc, membrii 
cercului de citit. Multe femei au venit 
„cu lucru“ : cu furca și fusul, cu an
drele, cu croșeta. Căci așa le e firea : 
sînt numai urechi la ce se 
dar mîinile nu au astîmpăr 
să facă ceva.

Pornind de la o broșură 
folosirii îngrășămintelor naturale și chi
mice, se încinge o discufie însufle
țită : „Cum s-a făcut la noi“. Gazda, 
Tudorache Toma, apoi Ion I.. Gheor
ghe, Miu Mioara sînt cei 
De cele mai multe ori discufiile 
prelungesc frecînd și la alte teme 
de educafie, gospodărești etc.

Am răsfoit caietul cercului de citit, 
lată cîteva din problemele discutate 
în ultimul timp : „Fiecare gospodărie 
colectivă, o unitate puternică și înflo
ritoare“, „Să nu uiți, Darie" — lectură 
din romanul „Desculf" de Zaharia 
Stancu, „Construcții trainice și ieftine 
în gospodăriile colective“, „Creșterea 
și îngrijirea păsărilor“.

în general, cercurile de citit din co
munele raionului Urziceni au o activi
tate bogată. Se întîmplă însă ca între 
cercurile din aceeași comună să exis
te mari diferențe : la Sărăfeni, de e- 
xemplu, alături de 
bune, cum sînt cele conduse de Po
pescu Maria, Cosfea Vasilica ori de 
Sandu Tudoran, tehnician zootehnist, 
trebuie amintit, cu părere de rău, cer
cul mai mult cu numele condus de lor- 
dache Nicolae, gestionar la coopera
tivă.

în alte comune, în urma unei bune 
activifăfi pe o durată oarecare, sînt 
scăpate din vedere unele cercuri de 
citit, considerîndu-se că ele merg bine 
în continuare, „de la sine“.

Organizațiile de partid din comu
ne pot face mai mult în munca de an
trenare a comisiilor de femei, a cadre
lor didactice și bibliotecii pentru îm
bunătățirea cercurilor de citit din raion, 
important mijloc de răspîndire a dra
gostei pentru c!tit în rîndurile colecti
viștilor.

Ctitori „cordagîoși"

vorbește, 
și trebuie

pe tema

mai activi, 
se

cercuri de citit

la bibliotecă pe luna ianuarie vom a- 
minti recenziile la volumele : „Casa“ 
de Vasile Rebreanu, „Pe scena viefii” 
de Petru. Vintilă, seara literară „Viafa 
nouă a satului“, prezentări de cărfi, 
cum e cea intitulată „Se schimbă fața 
satului”.

între cititorii de care bibliotecara
amintea cu mîndrie, ca oameni cu
mare dragoste de carte, este și colec- 
tivistu1 Gh. Dragnea. Cu o fișă scrisă 
toată (îl interesează după cum se vede 
Șolohov, Dreiser, Dostoievski, fot ce-a 
găsit- din Jack London etc., alături de 
lucrări, ideologice), el poate fi numit, 
crede tovarășa Man, un cititor „de tip 
nou“ 
spune bibliotecara, 
oameni 
cu un 
e| împărtășește și celorlalți 
tiviști 1 impresiile despre cartea pe care 
tocmai a citit-o, îi face curioși. Lectu
rile lui sînt, aș zice, „contagioase“ !

Cititori din aceștia pot fi înfîlnifi 
și în comuna Balaciu. Din două în 
două săptămîni (iarna încă și mai des) 
se organizează aici „consfătuiri cu ci
titorii“, la care participă 15—20 de 
oameni. „Ce-afi mai citit nou și in
teresant ?“ e întrebarea. La una din 
consfătuirile de acest fel, pe data de 
16 ianuarie, brigadierul zootehnist 
Dincă F. ton le-a recomandat celorlalți 
romanul „Setea“ de Titus Popovici, în 
cuvinte convingătoare. Tehnicianul a- 
gronom Chiosea Constantin, lector la 
cursurile agrotehnice de trei ani, re- 
comandînd o broșură ce trata despre 
diferitele soiuri de grîu, le-a vorbit 
despre soiurile cultivate în gospodăria 
lor.

Am amintit despre cititorii „conta- 
gioși“, ca exemple de țărani colecti
viști cu o conștiinfă înaintată, 
făcut 
mult 
siune 
fifori 
nele 
multe și variate manifestări, ca în Dri- 
du, Coșereni, ton Roată, Grindu, Ba
laciu și altele.

Ce citesc brigadierii?

„După ce citește el o carte, 
mai vin doi-frei 

s-o ceară“ I Comunicativ și 
vocabular bogat, expresiv, 

colec-

care au 
o pasiune din a citi, și, mai 
decît afît, transmit această pa- 
în jurul lor. Numărul acestor ci- 
creșfe mereu, mai ales în comu- 
unde bibliotecile organizează

din 
din 
oa-

Elena Man, fînăra bibliotecară 
comuna Ion Roată, este unul 
cei mai populari și mai îndrăgifi 
meni de aici. Colectiviștii se sfătuiesc 
cu ea nu numai în privinfa cărților, 
dar și în diferite probleme de viafă. 
La arii, unde mergea cu „biblioteca 
în spate“ (cum zice ea, rîzînd), la sec
torul zootehnic, în casele în care in
tră ca un „ambasador al cărfii“ (o 
expresie auzită fot în această comu
nă), pretutindeni e primită cu căldură.

Bibliotecara îfi citește din caiete, cu 
un glas calm, exact : în 1962, 1 200 de 
cititori, 11 800 cărfi citite dintre care 
peste 3 500 lucrări politice, de, știinfă 
popularizată, agrozootehnice. Notezi 
apoi recenzii, concursuri „Cine știe, 
cîșfigă“, seri literare. Cînd vine vor
ba de cititori, Man Elena lasă însă ca
ietele și registrele, își amintește nu
me, lucrări citite, aproape fără să con
sulte fișele, văzîndu-i parcă aevea pe 
oamenii respectivi, retrăind discuții și 
întîmplări. Dintre aefiunile organizate

„Ce-afi citit în ultimele trei luni ?“ 
— este întrebarea pe care am adre
sat-o mai multor brigadieri din cîteva 
gospodării agricole colective. Răspun
surile sînt edificatoare : majoritatea
celor întrebați studiaseră în ultima 
vreme numeroase cărfi polifico-ideo- 
logice și agrozootehnice. „Tot timpul 
trebuie să fim cu ochii pe cărfi ! — a- 
firmă Mateescu Gh., conducătorul bri
găzii a ll-a, de la G.A.C. „Timpuri noi“ 
Balaciu. Acum sînfem preocupafi de 
pregătirea solului pentru însămînfări. 
Zăpada e bună pe cîmp, transportăm 
pe platforme îngrășăminte organice. 
Din manualul de la învăfămîntul agro
tehnic, din broșurile cuprinse în „Mica 
bibliotecă agricolă“, din alte broșuri, 
revedem capitolele privitoare la în
sămînfări“.

La fel ne-au vorbit mulfi alfi bri
gadieri, ca Tudorache Ion, de la a- 
ceeași gospodărie, Negoifă Constantin 
de la G.A.C. „Lupeni“ din Ion Roată, 
Șerban Constantin și Ivan Ion, din Să
răfeni. Parcurgînd fișele lor de cititori 
la bibliotecă ori, și mai bine, stînd de 
vorbă cu ei, consfafi că la baza succe
selor în muncă ale brigăzilor conduse 
de ei stă un șir lung de cărfi, ce le-au 
devenit familiare. Titlurile cărților au 
pentru brigadieri rezonante adînci, cu-

Concert simfonic

Filarmonica de Stat 
An Ploiești a prezen

tat la Institutul de cer
cetări pentru foraj și 
extracție Cîmpina un 
concert simfonic dirijat 
de George Petrescu. 
Și-au dat concursul 
violonistul Stefan Ruha și tenorul Valentin Teo- 
dorian, artist emerit. 
Programul a cuprins t. 
Rapsodia Ii-a de Geor
ge Enescu, Concertul 
nr. 1 pentru vioară, și 
orchestră de Paganini,

canțo-
„1812"

arii din opere, 
nete și uvertura 
de Ceaikovski.

Concertul face 
dintr-un ciclu inițiat de 
comitetul sindicatului 
pentru cei ce doresc 
să-și însușească cu
noștințe muzicale. (De la 
ing. H. Nicolau, coresp. 
voluntar).

în colecția 
,, Biblioteca 
pentru toți"

In colecția „Bibliote
ca pentru toți" a Editu
rii pentru literatură

parte
apar în luna februarie 
lucrările : „Ion" de Li
viu Rebreanu, două vo
lume, „Viteazul în pie
le de tigru“ de Sota 
Rustaveli, „Odiseea" de 
Homer.

Premieră teatrală

Aseară, Teatrul Ma
ghiar de Stat din Sf.\ 
Gheorghe a prezentat) 
în premieră piesa „Pia- 
ta ancorelor" de L 
Stock. Regia este sem
nată de Băn Ernö, iar 
scenografia aparține luî 
Völgyesi Andrâs.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. pregătește piesa „Ascensiunea lui Arturo UI poate 
fl oprită" de Bertolt Brecht. Regia aparține Iui Horea Popescu, sceno
grafa este realizată de Jules Perahim, maestru emerit al artei. în distribuție : Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Colea Răutu, artist emerit, Aurel Ghițescu, artist emerit, 
Corado Negreanu, Ion Pogonat, Ion Gheorghiu, Iulian Necșulescu, Titu Vedea, Geo 
Maican, Ion Pascu, Cornel Vulpe, Grațiela Albini, Mlhai Constantinescu, Simion 
Negrilă, Paul loachlm, Sergiu Demetrlad, IȘteîan Bănică, Ernest Mafiei. In fotogra
fie : un moment din repetiții.

noscute : „Cultura porumbului pentru 
boabe“, „Hibridarea în sprijinul pro
ducției vegetale”, „îngrijirea semănă
turilor de toamnă“ și multe altele.

Brigada lui Ivan Ion a obfinut cele, 
mai bune rezultate în cadrul gospodă
riei colective din Sărăfeni : 3 446 kg 
boabe la porumb, în teren neirigat, 
1 862 kg la ha de floarea-soare'ui. Ivan 
Ion este un om pasionat de cartea 
agrotehnică. Atunci cînd e cazul inter
vine cu curaj, după ce a consultat în 
prealabil lucrări de specialitate, în evo- 
lufia recoltei. E ceea ce el numește 
„intervenfia directă a cărfii pe ogor I“ 
Anul trecut, chiar în timpul vegetafiei 
(era pe la începutul lui iunie), compa- 
rînd cele citite în cărfi cu situafia re
coltei, Ivan Ion a ajuns la concluzia că 
e nevoie de îngrășămînt suplimentar la 
cultura de porumb. Cu ajulorul unui 
cultivator hrănitor acest îngrășămînt a 
fost dat : cile 150 kg azotat de amoniu 
la ha, odată cu praștia. Toamna, recolta 
a îndreptăfif pe deplin intervenfia lui.

Cartea pătrunde și rămîne 
în casele colectiviștilor
în comuna Ion Roată am staf de vor

bă cu un difuzor de carte avînfat, to
varășul Man Ion. El visează să ridice în 
odăile oamenilor perefi de cărfi, mai 
trainici decîf ai clădirilor ! Așa cum 
sînt sutele de volume din casa lui. Nu
mai în luna ianuarie a acestui an, în 
pregătirea „Lunii cărfii la safe“ Man 
Ion a difuzat cărfi în valoare de 1 400 
lei, și-și propune să adauge altele de 
încă cel pufin 1 000 lei, în februarie. El 
a reușit să trezească în mulli consăteni 
dorința de. a avea o bibliotecă perso
nală boaată. Printre ei sînt : Costnche 
Marin, din brigada a Il-a de cîmp, 
Cotleanu Cosma, îngriiifor de oi, Effi- 
mie Petre, muncitor la S.M.T., Dincă 
Șerban. șofer la G.A.S., și alfii.

Multă experiență în difuzarea cărfii 
au și cooperativele 
lari din Gîrbovi, 
Eliza-Sfoieneșfi. Mai 
unde treburile nu 
Dascălu-Creața, Mișunesti-Moară, Crea- 
[a-Leșile, Sărăfeni. O întîmplare amu
zantă a subliniat aceasta: în cinstea zi
lei de 24 ianuarie a avut loc o joie a 
tineretului la căminul cultural din Sără
feni. S-a desfășurat, între altele, un 
concurs pentru titlul de „Cel mai bun 
dansator“. Doisprezece tineri au fost 
premiafi de către conducerea căminu
lui cu cîte-o carte. Primul a primit 
„Nijnfa Zamfirei“ de Coșbuc, al doilea, 
coincidentă, fot „Nunta Zamfirei", al 
treilea, ca un făcut... „Nunta Zamfirei“ 
și așa pînă la al doisprezecelea, inclu
siv I Tinerii au rîs ca de-o glumă, dar 
directoarea căminului n-a mai rîs. Din 
fondul cultural cooperativa dăduse că
minului un număr de cărfi între care si 
cele 12 volume din „Nunta Zamfirei“. 
Conducerea cooperativei din Sărăfeni 
neglijează însă aprovizionarea cu car
file cele mai noi, actuale.

Cu prilejul „Lunii cărfii la sate“ s-au 
expediat sortimente bogate de cărfi la' 
toate unitäfile. Cooperativele au primit 
indicații în legătură cu răspîndirea 
operativă a volumelor la difuzorii vo
luntari. A fost trimis și mult material de 
popularizare. în acest timp numeroși 
oameni ai muncii din raion au fosf cu
prinși în concursurile : „Cel mai bun 
cititor“ și „Cel mai bun difuzor volun
tar de carte”.

si difuzorii volun- 
Grădistea, Grindu, 
sînt însă comune 
merg bine — la

■Ar
La ferestre vuiește întinderea Bără

ganului. Zăpezile călătoresc 
de-a lungul cîmpiei. Urme de 
mai apăsate, duc spre căminul 
spre bibliotecă...

Mare cît Bărăganul, cartea 
chide filele de lumină în fafa colecti
viștilor. Și ei citesc, îmbogăfindu-se I

ILIE CONSTANTIN

pe vînt, 
pași, fot 
cultural,

își des

Combustibîli și lubnfîanți 
pentru motoareAutorii C. Aramă, B. Grün

wald, Tr. Dudaș, AI. Dănescu, 
N. Apostolescu, A. Manole prezintă în lucrare principalii combustibili și lubrifianți pentru motoarele cu ardere internă, particularitățile constructive ale sistemelor de alimentare și de ungere. Lucrarea se adresează personalului tehnic care lucrează în domeniul exploatării acestor motoare.

Mașini-unelte de copiatîn cartea semnată de C. Moldo
van, M. Epure și D. Mehedinți sînt descrise principiile de funcționare și părțile componente ale principalelor tipuri de mașini- unelte de copiat hidraulice, electrice și electronice utilizate în uzinele și fabricile noastre.

Organe noi de mașiniîn lucrarea lui V. Tărăboi sînt prezentate o serie de materiale noi din care se execută diferite organe de mașini, se descriu procedeele și organele moderne de îmbinare și asamblare elastică, sîr^t arătate metodele moderne de calcul și proiectare a acestora.
Instalații frigorifereîn lucrarea lui I. Chiraleu, 

F. Romașcann și C. Zaharia, a- părută cu titlul de mai sus, sînt expuse pe scurt problemele de bază ale frigotehnicii : principiile de ■ funcționare, elementele constructive și principalele tipuri de mașini frigorifere, schimbătoare de căldură, materiale specifice, elemente de control și automatizare ale instalațiilor frigorifere.
★în aceeași editură a apărut : 

Lexiconul tehnic romîn, voi. 11 de la Med. la Oz.

to școala
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Manifestări culturale în cin
zilei

ADUNĂRI

$1 PROGRAME ARTISTICE
ALE TINERETULUI

ti-La casele raionale de cultură ale 
neretului și la Palatul pionierilor din 
Capitală vor avea loc adunări festive 
în cadrul cărora se vor fine expuneri 
închinate aniversării luptelor munci
torești din 1933.

Un recital de versuri, susfinuf de 
actori de la Teatrul Nafional „I. L. 
Caragiale" și de la Teatrul ,,C. Noftara”, 
va avea loc la casa de cultură a tine
retului din raionul „30 Decembrie”.

LA CLUBUL UZINELOR
„GRIVIȚA ROȘIE"

La clubul Uzinelor „Grivifa Roșie" 
au avut loc un simpoz:on literar și o 
expunere cu privire la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933, o seară literară intitulată 
„Griv!|a ieri și azi“. Mai sînt progra-

de 16 Februarie
mate conferințe, montajul literar „Chipul 
luptătorului comunist oglindit în proza 
contemporană”, o după-amiază de poe
zie pe tema „Gr'vifa luptătoare“, mon
tajul literar-muzical „Chipul luptătorului 
comunist oglindit în literatura contem
porană".

Formafiile artistice pregătesc un spec
tacol închinat acestei aniversări.

alfii, cîntece din trecutul dé luptă al 
„Grivijei Roșii“, produefii din folclorul 
muncitoresc nou, fragmente din pro
gramul brigăzii artistice de agițafie 
a Casei raionale de cultură „Grivifa 
Roșie“ din București și un poem sce
nic de Victor Tulbure intitulat : „Eroi
lor — un cînt de slavă 1“.

MEDALION L1TERAR-MUZICAL
ÎN REPERTORIUL ARTIȘTILOR

AMATORI

a-Tn sprijinul echipelor artistice de 
maiori care pregătesc programe con
sacrate aniversării, Casa centrală a 
creației populare a editat o culgere 
de cîntece de masă intitulată „Grivița 
biruitoare“.

Formațiilor artistice de amatori le-a 
fost difuzată, de asemenea, culegerea 
„Cîntul Grivifei“ cuprinzînd versuri de 
Mihai Beniuc, Marcel Breslașu, Ion Brad, 
Ion Bănuță, Mihu Dragomir, Jozsa Bela, 
Miron Radu Paraschivescu, Alfred Mar_ 
gul Sperber, Cicerone Theodorescu și

Casa de cultură a raionului N. Băl- 
cescu pregătește un medalion literar— 
muzical pe tema : „Griv’ța 1933“.

PRIMĂ AUDIȚIE

cadrul concertelor care vor aveaTn
loc în zilele de 16 și 17 februarie la 
Ateneul R. P, Romîne, orchestra simfo
nică a Filarmonicii de sfat „George 
Enescu” va prezenta, în primă audiție, 
„Grivifa noastră", oratoriu pentru so
liști, cor de copii, cor mixt, recitatori și 
orchestră, de Gh. Dumitrescu, pe ver
suri de Cicerone Theodorescu.

NOI CÎNTECE DE MASĂ

Editura muzicală va scoate de sub 
tipar șase cîntece de masă care vor fi 
prezentate într-o mapă :

Grivifa de jar — cor 
— de loan D. Chirescu

Grivifă luptătoare — 
de Gheorghe Dumitrescu

Eroilor ceferiști — cor 
de Eugen Teger

Grivifa Roșie —
— de Vasile Timiș

Grivifa — cor pe 3 voci 
de Doru Popovici

Grivifa — cor mixt și cor 
egale

mixf și pian

cor mixt

mixt

cor

și pian

mixt și

egale

pe 2 voci 
de Walter Mihai Klepper

MATINEU DE POEZIE

Teatrul Nafional „I. L. Caragiale" 
pregătește un matineu de poezie și 
lecturi în proză din opera scrisorilor 
noștri, închinat zilei de 16 Februarie, 
luptei partidului pentru fericirea po
porului, pentru pace și socialism.

TN VIZITĂ LA LOCURI ISTORICE

medie serală din cadrul Combinatului siderurgic Reșița, Aspect din timpul orelor de curs.
(Foto : Agerpres)

în aceste zile numeroși muncitori din 
diferite întreprinderi din Capitală, elevi 
însofifi de profesori, vizitează Uzinele 
„Grivifa Roșie“. Muzeul uzinei e 
înzestrat cu numeroase documente, ar
ticole apărute în ziare, fotografii etc. 
Sînt expuse, de asemenea, scrisor care 
exprimau sentimentele de solidaritate 
ale proleta'iafului international cu 
lupta ceferiștilor și petroliștilor.

O culegere
consacrată satuluiO parte din lucrările în proză inspirate de încheierea procesului de transformare socialistă a agriculturii și din viața țărănimii noastre colectiviste au fost înmănuncheate într-o culegere în două volume tipărită de Editura pentru literatură.Culegerea se intitulează „Moment istoric” și înfățișează în primul volum articole, cuvîntări și reportaje, iar în cel de-al doilea schițe și nuvele. Amîndouă vădesc preocuparea scriitorilor noștri de a pătrunde în miezul actualității, de a surprinde ce e mai caracteristic realității satului de astăzi. Scriitori ca Tudor Arghezi, G. Călinescu, Mihai Beniuc, Demos- tene Botez, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Nagy Istvăn, Eusebiu Cami- lar și-au exprimat entuziasmul pentru biruința deplină și definitivă a socialismului la orașe și sate, în cuvinte înaripate. Reportajele cuprinse în volum ne poartă pe tot întinsul țării, vorbindu-ne între altele, despre aurul holdelor dobrogene (Eugen Barbu) și despre recoltele record ale gospodăriei colective din Mădăraș (D. R. Popescu), despre un institut științific de cercetări agricole, dintr-un sat bănățean (Ion A- rieșeanu, Bodor Păi) și despre iz- bînzile tractoriștilor de la Agnita (Gheorghe Vlad), despre muncile de primăvară, complexe, de pe valea Mureșului (Dumitru Mircea) și despre secerișul în gospodăria de stat din Dragalina (Ștefan Bănulescu),, despre activitatea unei deputate-ță- rănci (Manole Auneanu) și despre strîngerea recoltei în cîmpia Dunării (Ilie Purcaru).Narațiunile strînse în al doilea volum al culegerii „Moment istoric”, reflectînd situații din gospodării a- gricole de stat și colective, pun în lumină aspecte ale existenței de azi

socialistrul de voturi trebuitor. Deodată, Petre Dună își aude propriul său nume și nu-i vine să-și creadă urechilor. De abia se dezmeticește cînd își dă seama că, votat în unanimitate, trebuie să urce la tribună, spre a spune cîteva cuvinte („înălțimi” de Ștefan Gheorghiu). Un flăcăiandru ia cina tăcut. Se vede că e ostenit. Pică de somn. Afară plouă. Plouă mereu, prăpădind. Mamă-sa îl îmbie să se culce ; el se pregătește însă de ducă. Nu, n-are ședință. Altceva îl neliniștește : ploaia. Crescînd, apa amenință să rupă digul și să înece grădina gospodăriei. Digul trebuie întărit. Așa au hotărît ute- miștii. Tînărul nostru nu poate lipsi dè la o asemenea acțiune („Pe ploaie" de Ștefan Luca).Profilul sufletesc al oamenilor înaintați se definește în unele narațiuni în condițiile înfruntării dintre forțele noului și inerția mentalității înapoiate. La o asemenea înfruntare cititorului pe parcursul ' asistăm parcurgînd „Buchetul de garoafe” de Șerban Nedelcu. O învățătoare cere să fie primită în rîndurile candidaților de partid. Pusă în discuția adunării generale, cererea ei prilejuiește intervenții care scot în evidență calitățile învățătoarei. abnegația ei în activitatea profesională și obștească, stîrnind în a- celași timp ieșirea violentă a unuia care o dușmănește din motive personale. Desfășurarea ședinței duce la demascarea intrigantului și la primirea învățătoarei în partid fără stagiul de candidat, luminînd prin aceasta tăria și maturitatea unui colectiv sănătos. Și nuvela „Ploaia de aur" a lui Szabo Gyula urmărește desfășurarea unei ședințe, aceea a consiliului de conducere al unei gospodării agricole colective. Aici se

a țărănimii, ale noilor relații stabilite între oameni, dezvăluie preocupările multilaterale ale celor ce muncesc în agricultură. Oamenii satului contemporan ne sînt arătați în împrejurări specifice noii vieți pe care o duc, întregul conținut al existenței lor fiind determinat de condițiile social-istorice noi în care trăiesc. Foști argați sau zilieri sau gospodari înlănțuiți de cîteva pogoane, țăranii prezentați în nuvelele, schițele și povestirile din culegere sînt acum colectiviști de nădejde, brigadieri, președinți de gospodării colective și cititorul îi vede muncind la cîmp, sfătuindu-se, discutînd în ședințe, frămîntîndu-se pentru probleme obștești ori primindu-și retribuția pentru zilele-muncă. în mijlocul lor muncesc ingineri-agronomi și alți specialiști integrați din ce în ce mai profund lumiisătești în neîntreruptă prefacere.Noile relații din lumea satului i se relevăcărții în înfățișări variate. Un țăran șade la canatul tarlalei sub un sal- cim. Retrăiește în amintire momente din trecutul său: cum a trudit o viață întreagă cu sapa, cum a uimit „în ’46, cînd cu seceta", un județ îm treg cu recolta scoasă de pe un hectar „prin știință, prin muncă”, cum a prezentat secretarului organizației de partid cererea de intrare în gospodărie și cum, apoi, l-a însoțit prin sat, ajutîndu-1 în munca de lămurire. Trezit din reverie, bagă o'e seamă că noaptea s-a lăsat de-a binelea. Pornește zorit spre școală și, sala fiind ticsită, se reazemă tăcut de perete, aproape de intrare. înăuntru, discuții însuflețite. Se alege președintele colectivei. Se rostesc nume, dai: cei propuși nu întrunesc numă-

înfruntă conștiii jorității particip: mentalitatea ind purtător se face telui. Interesul j tensitatea cu cai tele de vedere o rea convingătoai celor preocupați de avutul obștes dar nu mai puțide darînaintată guste, îmmion

conștiința avansată a mala discuții cu individualistă, al cărei cumnatul președin- narațiunii stă în in- cu care se ciocnesc punc- opuse, în demonstra- a justeței poziției mai presus de orice Mai puțin directă, mai puțin edificatoare, e în- dintre gîndirea partinică și anumite concepții în- îvechite, în schița lui Pop Si- .Leontina“, Raionul e sesizat dintr-un lasă fu- casnice" Și
JJ'că instructoarea de partid sat, tovarășa Leontina, se rată de „mărunte treburi învățînd tărăncile să gătească să-și coase rochiile, în loc să-și consacre tot timpul preocupărilor majore. Din convorbirile ei cu primul secretar rezultă că instructoarea. departe de a neglija problemele esențiale, duce o fructuoasă muncă de ridicare a satului din toate punctele de vedere, încredințată fiind că un comunist „răspunde de toate pe lumea asta“. Aîn alte istorisiri pe tema înfruntării noului cu vechiul, ciocnirea se produce în conștiința personajelor, puse în situația de a-și infringe, nu fără lupte interioare, unele rămășițe ale mentalității individualiste. Un îngrijitor are sentimentul că e deposedat de o comoară, cînd adunarea generală decide trecerea vitelor în grajdul modern al „celeilalte“ gospodării (cu care gospodăria „lui" s-a unit). După o noapte de frămîn- tări, îl vedem însă mînînd singur vitele către satul vecin („Din pricina vîntului“ de Teofil Bușecan).Nu s-ar putea spune că toate scrierile menționate sînt integral izbutite artistic, Cu toate imperfecțiunile lor, ele suscită interesul prin-eforturile depuse de autori pentru reliefarea fizionomiei morale a personajelor înfățișate, pentru a dezvălui psihologia omului contemporan. Cînd o a- semenea preocupare lipsește sau cînd

sînt tratate aspecte minore, nesemnificative ale realității, narațiunile în cauză nu reușesc să emoționeze. Povestind despre unificarea a două gospodării colective, „Licăr" de Augustin Buzura acordă prea puțină a~ tenție laturii sufletești a eroilor in- sistînd asupra aspectului tehnico-e- conomic al problemei cusur asemănător îi schiței „Oaspetele“ de ton, altfel bine scrisă, cuparea — necesară — pentru latura economică a problemei abordate (contractările) se extinde excesiv, în dauna dezvăluirii vieții lăuntrice a personajelor. Săracă în substanță, schița „Mușcatele“ de Titel Coristan- tinescu încearcă, fără a izbuti, să înlocuiască faptele, conflictele semnificative, prin reflecții și notații lirice. De superficialitate suferă și schița „Trei pachete de țigări“ a lui Aurel Leon, axată pe o întîmplare de semnificație redusă. De altfel, mai multe narațiuni semnate de prozatori talentați prezintă un interes limitat prin faDtul că abordează teme minore, periferice. Bogata viață sufletească a colectiviștilor, problemele vii și interesante din. gospodăriile agricole colective oferă subiecte infinit mai interesante. Este necesară abordarea temelor centrale, dezvăluirea aspectelor majore ale lumii satului contemporan, depășirea faptelor mărunte, nesemnificative, prezentarea unor situații și caractere în stare să dea imaginea trăsăturilor esențiale ale vieții în gospodăria colectivă.însumînd producțiuni epice și reportaje ale unora din cei mai activi prozatori, culegerea „Moment istoric“ învederează bogăția inepuizabilă de teme generate de realitatea satului socialist. Asemenea teme pretind din partea scriitorilor eforturi permanente de adîncire a observației, de perfecționare a mijloacelor artistice, spre a putea înfățișa omul zilelor noastre în toată autenticitatea lui.

abordate. Un este propriu Costache An- în care preo-

DUMITRU MICU
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IN PAS CU PROGRESUL TEHNIC Un
Tovarășii noștri de muncă9 i»

Dacă odinioară meseria era învățată o dată pentru totdeauna, iar ucenicului ajuns muncitor îi încărunțea părul lucrînd la aceeași mașină, astăzi progresul tehnic continuu — factor hotărîtor pentru sporirea producției și îmbunătățirea calității ei — aduce mereu lucruri noi în toate sectoarele de activitate. Pentru a stăpîni bine o meserie, pentru a cunoaște și a aplica cele mai noi realizări ale tehnicii, fiecare muncitor trebuie să învețe, să-și perfecționeze pregătirea tehnico-profesională.în acest scop, la noi în uzină se folosesc forme variate. Muncitorii cu o înaltă calificare ajută îndeaproape pe cei tineri, cu mai puțină experiență. Prin grija comitetului sindicatului se organizează schimburi de experiență, conferințe tehnice. Anul trecut, aproape în toate secțiile, în interesul bunei desfășurări a procesului de producție, au fost organizate cursuri pentru ridicarea calificării profesionale.Intr-o adunare de partid au fost scoase în evidență unele deficiențe de la atelierul de piese mici al secției uzinaj-motor. Organizația de bază a recomandat comitetului de secție sindicală să înființeze un curs de ridicare a calificării muncitorilor, în cadrul căruia muncitorii să învețe să ascută corect cuțitele de strunguri și freze, ce viteze de așchiere să folosească etc. La curs s-au predat 24 de lecții, pregătite de cele mai bune cadre tehnice ale secției, ca inginerii Mihai pumitru, Alexandru Teodorescu și alții. Lecțiile au fost însoțite de planșe, grafice, prezentări de diafilme și, de obicei, au fost urmate de demonstrații la locul de muncă, pu- nîndu-se accent pe aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice dobîndite. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate : s-a îmbunătățit mult calitatea pieselor, au scăzut simțitor rebuturile.Tot la începutul anului trecut, o bună parte din muncitorii de la atelierul de piese mari din secția uzinaj șasiu au fost trecuți să lucreze într-o altă hală, unde procesul tehnologic era complet schimbat. Aici există mașini moderne, de mare productivitate. Deși bine pregătiți profesional, pentru muncitorii repartizați aici s-a organizat un curs cu lecții axate pe descrierea

și folosirea noilor utilaje. Acum, muncitorii repartizați în acest atelier lucrează la cîte 2-3 mașini și obțin rezultate bune. Strungarul Nicolae Condruț deservește un strung carusel și o mașină de frezat verticală : frezorul Ovidiu Apostolescu — un strung de alezat și o mașină de frezat orizontală. La început ei propuseseră să fie schimbați de la aceste mașini, deoarece nu le stăpîneau bine. Acum sînt fruntași în producție. Mulți muncitori astăzi fruntași în producție au fost printre cei mai buni „elevi“ la cursurile de ridicare a calificării.Anul acesta colectivului nostru îi revin sarcini de plan sporite. Comitetul de partid al uzinei consideră ridicarea calificării profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor o condiție importantă pentru îndeplinirea sarcinilor de producție stabilite și de aceea îi acordă o mare atenție. Conducerea uzinei și comitetul sindicatului au luat noi măsuri pentru desfășurarea largă a procesului de ridicare a calificării. încă de la sfîrșitul anului trecut și-au început activitatea 83 de cursuri pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale. Participă la cursuri peste 4 200 de muncitori și tehnicieni. Conducerile secțiilor și comitetele sindicale au format colective de lectori care țin seama de necesitățile concrete ale producției și de părerile celoi- înscriși la cercuri. Ei au stabilit tematici care să răspundă acestor cerințe. Spre deosebire de anii trecuți, cînd la cursurile de ridicare a calificării erau încadrați numai muncitori cu mai puțină experiență, acum au fost înființate cursuri și pentru muncitori bine pregătiți. Cursurile sînt organizate în mod diferențiat, pe meserii. Cele trei cursuri pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor din secția forjă sînt urmate de 120 de forjori. La alcătuirea tematicii s-a prevăzut predarea, în funcție de nivelul de pregătire al cursanților, a unor lecții despre calculul volumelor și greutăților la diferite profile de materiale, clasificarea oțelurilor, forjarea și tratamentul termic al oțelurilor, noțiuni de desen tehnic, de corelație între diferiți indici tehnico-economici etc.

Au fost organizate mai multe cursuri și pentru ingineri și tehnicieni ; se predau lecții despre ce apare nou în tehnică. La cursul pentru perfecționarea cunoștințelor tehnicienilor și inginerilor de la serviciul siderurgic, unde sînt înscriși 20 de cursanți, s-au prevăzut prelegeri despre metode de proiectare în vederea sporirii preciziei pieselor turnate, despre materiale noi folosite în construcția modelelor și matrițelor, despre calculul și proiectarea mase- lotelor cu înveliș exoterm ș.a.Se fac simțite însă și unele greutăți în legătură cu modul de funcționare a cursurilor. Conducerea uzinei și comitetul sindicatului ar trebui să se ocupe mai îndeaproape de îndrumarea metodologică a inginerilor lectori. Se în- tîmplă ca unele lecții să fie predate la un nivel inaccesibil cursanților, iar altele, dimpotrivă, la un nivel prea scăzut. Cîteodată se întocmesc lecții fără a se ține seama de problemele locurilor de muncă, de experiența concretă a cursanților. Pe de altă parte, muncitorii care doresc să aprofundeze cunoștințele predate nu au uneori întregul material bibliografic indicat, deoarece pentru anumite meserii se găsesc prea puține cărți tehnice la nivel mediu.Este firesc ca absolvirea unui curs să fie urmată de o verificare a cunoștințelor, de stimularea celor care fac eforturi pentru a-și ridica calificarea, aplicînd în muncă cu bune rezultate cunoștințele însușite. Ce-i drept, în unele secții, muncitorii respectivi sînt examinați în vederea obținerii unei categorii de încadrare superioară. In altele însă acest lucru este tărăgănat de la o lună la alta.Socotim că ar fi folositor ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini și C.C. al Uniunii sindicatelor pe ramură să studieze și să sprijine extinderea experienței înaintate dobîndite de către diferite colective de întreprinderi.
Alexandru Roșea — tehnician, Marin 
Alexandru — reglor, Constantin Chi- 
perea — strungar, din postul de corespondenți voluntari ai „Scînteii" de la Uzina „Tractorul“-Brașov,

In port, la Constanta vasul 
Moldova" așteaptă termi

narea unor mici reparații cu
rente. Peste cîteva zile va 
porni din nou cu mărfuri spre 
porturile Mediteranei.

Nu demult, venind din cursă 
din Latakia— Siria, echipajul 
vasului a fost distins în patrie 
cu drapelul de navă fruntașă 
pe flotă pentru succesele ob
ținute amil trecut. Planul ul
timului trimestru a fost reali
zat în două luni, obfinîndu-se 
o însemnată depășire a volu
mului de mărfuri transportate. 
Principala noastră preocupare 
a constifuif-o buna întreținere 
și exploatare a vasului. De-a 
lungul multor călătorii, din rîn- 
durile acestui inimos colectiv 
condus de comandantul Adrian 
Serescu, s-au evidențiat în 
mod deosebit moforiștii Gh. 
Mistreanu și Radu Guzic, ti
monierii P. Munfeanu și Mir-

cea Peglan, ofițerul mecanic 
Ionel Dima ș.a Nu întot
deauna condițiile de navi
gație au fost favorabile. în
tr-o noapte se dezlănțuise fur
tuna. Valurile ce măturau pun
tea depășeau cu mult înălțimea 
unui stat de om și smulseseră 
cîteva traverse de pe magazii. 
Ca să evite pătrunderea apei 
în magazii, au lucrat legați cu 
saule motoristul Vasile Ni- 
chita, ofițerul Dorin Cucerzan 
și marinarul Ștefan Răduf și au 
reușit să înlăture pericolul.

Zilele acestea echipajul na
vei „Moldova" a răspuns che
mării la întrecere lansată de 
echipajul motonavei „Cluj". El 
este hotărî) să obțină în anul 
1963 succese și mai mari în 
ce privește 'buna întreținere și 
exploatare a navei.

pasionat al noului
„Măsoară de zece ori ca să tai o 

dată“ — spune adesea muncitorul 
Andrei Rus, de la sectorul de debitare 
a! secției construcfii metalice. Și are 
dreptate ! Alegînd cel mai bun sistem 
de croire, el economisește mari canfi- 
tăfi de metal. In atelier au fost insta
late, în ultimii ani, utilaje de înalt' 
productivitate. Andrei Rus a reușit râ- 
pede să stăpînească mașina automată 
de tăiat. El i-a ajutat să lucreze la a- 
semenea mașini și pe tăietorii Ion Ma-
Pavel Marincuf și alfii. A făcut multe 

bunul mers al muncii în sector. O pro-
xim, Petru Pefcu, 
propuneri pentru 
punere, studiată cu atenție de conducerea secției și apli
cată în producție, aduce uzinei de construcții metalice și 
mașini agricole Bocșa economii anuale în valoare de peste 
1 000 000 iei.

Ce noutăți sînt în secția montaj-automate a Uzinei „Electroaparataț'’ din Capi
tală ? Printre altele, a fost instalat un pupitru de reglaj a bloc-releelor de 10 
amperi. Membrii postului de corespondenți voluntari ai „Scînteii” cer relații în legă
tură cu acest nou utilaj. Maistrul secției, Ion Vișan, explică, iar corespondenții 
voluntari Gh. Toma și Ion Pop notează : „productivitatea muncii crește, calitatea 
e acum mai bună. In aceeași zi știrea a fost transmisă redacției.

(Foto : M. Andreescu)

Propuneri ale corespondenților
Termos incasabil

în jurnalul de bord a fost completată ultima 
încă unei lungi călătorii. Nava „Moldova“ a sosit în 
portul Constanța. Echipajul a coborît pe chel : un mo
ment care merită să tie înregistrat pe peliculă.

în curînd, din nou la drum peste mări și oceane.

DIN ION 
ofițer mecanic III

filă a

IOAN ROTÄRESCU 
lăcătuș 

Tinăra îngrijitoare
Tînăra Elena Cloceanu este de vreo 

doi ani îngrijitoare la sectorul porcin 
al gospodăriei de stat din comuna 
Crucea, raionul Hîrșova. A învățat 
meseria lucrînd pe lîngă îngrijitoarea 
fruntașă Ioana Coman. După un timp, 
conducerea gospodăriei a repartizat-o 
pe Ileana la maternitatea de scroafe. 
Aici, s-a organizat o întrecere pentru 
o cît mai bună îngrijire a purceilor. 
Deși începătoare, Ileana a cerut să 
participe ia întrecere alături de îngri- 

multă experiență. Rezultatele muncii ei aujitoarele cu mai
devenit repede cunoscute. Elena Cloceanu îngrijește 41 de 
scroafe, care au fătat cîte 9—10 purcei fiecare.

Elenei Cloceanu i s-a încredințat conducerea unei echipe. 
De curînd a fost primită în organ'zația U.T.M. din gospo
dărie.

COSTEL BÎCU 
tehnician zootehnic

Sticlele din material plas
tic existente în comerj sînt 
foarte utile în excursii și cu 
alte ocazii. Dacă aceste sti
cle ar putea păstra confinu- 
fuî fierbinte sau rece, după 
sezon, ele ar fi și mai folo
sitoare. De aceea propun 
întreprinderilor producătoare 
să studieze posibilitatea 
confecționării unor stfole 
din material plastic cu pe- 
refi dubli și cu un strat izo
lator de aer între ei. Aceste 
sticle ar fi un fel de termos 
incasabil. (De la I. Nicolae, 
muncitor).

Farmacia 
să fie redeschisă

în comuna Făcăervi, raio
nul Fetești, exista o farmacie 
de unde, pînă nu de mult, 
cetățenii își procurau medi
camentele necesare. De cîf- 
va timp — nu se știe din 
ce cauză — farmacia a fost 
închisă. în prezent colecti
viștii sînt nevoii să bată 
drumul pînă la centrul de 
raion chiar și pentru niște 
antinevralgice. Ar trebui ca 
sfatul popular raional și 
Centrul farmaceutic regional 
să ia măsuri pentru redes
chiderea farmac'ei din Fă- 
căeni. (De la Const. Frîncu, 
colectivist).

Noi cărți tehnice
Anul trecut, 

nică a scos de 
serie de lucrări 
colectivelor de
sectorul de produse finite

din lemn. Pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
C.I.L. Reghin au prezentat 
un interes deosebit lucrările 
„Ambarcafii din lemn”, „Cle- 
iuri, lacuri, vopsele" ș.a. în
treprinderea noastră produ
ce diferite articole de sport, 
instrumente muzicale deäpre 
tehnologia cărora nu găsim 
întotdeauna cu ușurinfă 
materialul documentar sufi
cient. Ar fi de dorit să apară 
noi lucrări care să trateze 
și asemenea probleme. (De 
la Adalbert Kiss — C.I.L, 
Reghin).

Un „mărunțiș" 
necesar

Am cumpărat acum cîfe- 
va luni un pulover. După un 
timp, s-a deșirat la o mar
gine. Am vrut să-I repar, 
dar nici pînă acum n-am 
găsit afă de aceeași culoa
re. Cred că ar fi bine ca 
întreprinderile producătoare 
de tricotaje și diferite arti
cole textile să atașeze la 
produsul respectiv și o bu
cată de ajă din același ma
terial și de aceeași culoare. 
(De la Maria Vlad — gos
podină).

în stația Urzicenl

Prin stafia C.F.R, Urziceni 
se perindă zilnic zeci de că
lători. Ar fi util ca în stafie 
să se deschidă
pentru ziare și reviste, un 
chioșc de difuzare a cărții. 
Conducerea stafiei ar trebui 
să înfiinfeze o cameră 
„mama și copilul" care, de 
asemenea, este necesară. (De 
la Gh. Ene — muncitor).

un chioșc

Editura teh- 
sub tipar o 

folositoare 
muncă din

SĂVINE.ȘTII Tinerii în timpul liberUzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești este una dintre cele mai tinere întreprinderi care alcătuiesc noul peisaj industrial al plaiurilor moldovene. Tineri sînt și muncitorii din uzină ; vîrsta medie nu trece de 25 ani. Veteranii — dacă se poate spune așa — sînt și ei în floarea vieții. Gheorghe Sandu, deși a împlinit abia 26 de ani, este astăzi un foarte bun maistru. Foștii plutași de pe Bistrița, Ion Radu și Petre Man- caș sînt și ei oameni de nădejde, lucrători cu o bună pregătire profesională, fruntași în producție.La ieșirea din schimb, trenul, autobuzele poartă sute și sute de tineri spre comunele Săvinești și Roznov, spre Piatra Neamț. Ce fac ei după terminarea lucrului ? Cum își petrec timpul liber ? Mai bine de 120 sînt înscriși la cursurile școlilor de cultură generală. Studiul, îmbogățirea bagajului de cunoștințe și, deci, ridicarea calificării este o cerință a zilelor noastre, înțeleasă de mulți tineri de la Săvinești. Cînd au unele greutăți în rezolvarea unor probleme mai dificile, le vin în ajutor inginerii Iulia Amălinei, Valeriu Momanu, Maria Bour. Gheorghe Frunză și alții, cărora organizația U.T.M. le-a încredințat această sarcină.Este meritul comitetului

condi-

azo-

U.T.M. că, în funcție de țiile existente și de specificul muncii în schimburi, a găsit forme potrivite de organizare a timpului liber al tinerilor. Cu sprijinul comitetului de partid al uzinei s-au luat hotărîri pentru mai buna organizare a timpului liber al tinerilor.în uzină au avut loc mai multe concursuri „Cine știe meserie, cîștigă", pe teme legate de șunoașterea și desfășurarea procesului de producție. între tinerii noștri și cei de la combinatul de îngrășămintetoase, de la întreprinderea complexului de șantiere Săvinești, de la unele întreprinderi din P. Neamț au avut loc vizite colective și schimburi de experiență.La „Joile tineretului“ tinerii își petree timpul liber în mod plăcut și instructiv. Trebuia rezolvată însă o problemă dificilă: să se găsească un club propriu, cu o sală adecvată. în colaborare cu organizațiile U.T.M. de la Combinatul de îngrășăminte azotoase Roznov, de la „Reconstrucția", „Steagul Roșu“, „8 Martie" — din Piatra Neamț, s-a organizat cu regularitate „Joia tineretului" la cluburile acestor ’ntreprinderi. dat multă atenție întocmi- programelor, ca să fie cît atractive și folositoare pen- îmbogățirea cunoștințelor

profesionale. De fiecare dată au fost invitați activiști de partid, profesori, ingineri, medici care au ținut scurte expuneri. S-a vorbit tinerilor despre probleme actuale ale politicii partidului, despre realizările regimului nostru ; au avut loc discuții despre comportarea în societate și altele. Alteori s-au organizat jocuri distractive, concursuri „Cine știe, cîștigă” etc. De fiecare dată participă 150—200 de tineri. S-au mai organizat campionate de șah, tenis de masă și de fotbal între secțiile uzinei, la care au participat numeroși tineri. Cu sprijinul comitetului sindicatului sute de tineri au mers în excursii la Tg. Neamț, Lacul Roșu, pe Valea Prahovei, pe litoral.Pentru îmbogățirea cunoștințelor culturale ale tineretului, comitetul U.T.M. — în colaborare cu comitetul sindicatului — a organizat vizionarea în colectiv a spectacolelor „Nota zero’ la purtare“, „Povestea cu șorțurile schimbate", a unor filme, a muzeului de P. Neamț. Prin terare și altele dezvolte gustul lectură.Cu ajutorul unui colectiv de instructori voluntari s-au organizat în secții formații și echipe artistice de amatori : circa 80 de tineri activează în brigă-

arheologie din recenzii, seri li- s-a căutat să se tinerilor pentru

zile artistice de agitație, peste 60 — în echipele de dansuri și de teatru, alții — în orchestra de mandoline etc. Anul trecut ele au prezentat mai mult de 40 de spectacole în uzină și în localitățile apropiate. De asemenea ele au participat la concursurile culturale organizate în cadrul raionului, regiunii sau pe plan republican.Există unele greutăți care împiedică cuprinderea unui număr și mai mare de tineri la activitățile cultural-sportive. A- nul trecut s-au cumpărat costume pentru echipa de dansuri, instrumente muzicale și alte materiale în valoare de peste 70 000 lei. Lipsesc însă materiale sportive, îndeosebi la jocurile de șah sau pentru organizarea unor concursuri de ski, volei și altele. Tinerii noștri au acces la cluburile întreprinderilor din P. Neamț. Dar ar fi bine să se amenajeze în uzină un colț roșu. Socotim că se pot organiza mai multe excursii și alte asemenea acțiuni, care să participe din ce în mai mulțila ce tineri.
S-a rii mai tru

Mihalaș și Ștefan— muncitori ; E- maistru; Va-

Leucadia
Ircheevici 
lena Catrina 
sile Cîrciumaru — tehnician, din postul de corespondenți voluntari de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești.

Intr-o dimineață Valeria Pre- 
doaica, elevă în clasa a III-a a 
școlii elementare din comuna Ça- 
linești, raionul Drăgănești-Olt, n-a 
mai venit la școală. Era prima ei 
absență. N-a trecut mult și m-am 
pomenit cu tatăl fetiței intrînd în 
clasă :

— Moare fata, tovarășe învăță
toare.

Am alergat împreună acasă. Fe
tița se lupta cu moartea. Președin
tele gospodăriei colective ne-a pus 
la dispoziție trăsura și am plecat la 
dispensarul din Radomirești. Me
dicul Adrian Harghel, proaspăt ab
solvent al institutului medico-far- 
maceutic, avea consultații. Cînd a 
auzit despre ce este vorba, a lăsat 
totul și a venit la Călinești. Clipele 
fetiței erau numărate. Din cauza 

•kNOTA REDACȚIEI : în legătură cu cele relatate în scrisoarea de mai sus, secția sanitară și de prevederi sociale a Sfatului popular raional Drăgănești-Olt ne-a scris următoarele :„Medicul Adrian Harghel a dovedit multă pasiune și dragoste în munca sa, efectuînd o intervenție

unei inflamații acute a amigdalelor 
nu mai putea să respire. Medicul a 
cerut consimțământul părinților s-o 
opereze pe loc. Intervenția chirur
gicală n-a fost ușoară. Ftemîncat și 
obosit, medicul a vegheat la capul 
pionierei pînă la orele 10 noaptea. 
Tîrziu, cînd fetița a început să se 
simtă mai bine, a transportat-o la 
Drăgănești, iar apoi la spitalul din 
Caracal. Medicul Adrian Harghel 
n-a părăsit fetița pînă cînd nu s-a 
încredințat că nu mai e nici o pri
mejdie. Aceasta este prima viață 
care, la începutul frumoasei sale 
misiuni, l-a chemat să o salveze, 
iar el a redat-o cu atîta dăruire oa
menilor.

★ chirurgicală dificilă în condiții de circumscripție sanitară rurală pentru a salva viața elevei Valeria Pre- doaica. Pentru această faptă, precum și pentru rezultatele foarte bune obținute în munca profesională și obștească, el a fost propus să fie premiat în mod excepțional“.
Imagini maramureșene

Baia Mare, ca și întreaga regiune Maramureș, s-a dezvoltat de 
Ia un an la altul. înfățișarea multor localități do pe cuprinsul regiunii 
este astăzi de nerecunoscut. în centrul orașului Baia Mare s-au 
construit zeci și zeci de blocuri noi. Multe alte locuințe moderne, 
confortabile, s-au dat în folosința oamenilor muncii de la Cavnic, 
Satu-Mare, Baia Sprie etc. Pe harta regiunii a apărut un nou oraș : 
Vîșeu de Sus. Numeroase policlinici și spitale noi, școli și cămine 
culturale, complexe comerciale moderne și 
raie au apărut în cuprinsul regiunii.

Iată cîteva imagini din peisajul aciuai 
giuniî Maramureș : Cîteva din noile blocuri 
șului Baia Mare (fotografia nr. 1). Căminul 
Baia Sprie, inaugurat anul trecut (fotografia nr. 2). La Negrești, în 
inima Țării Oașului funcționează de mai multi ani o policlinică cu 
personal bine pregătit, dotată cu aparatura necesară (fotografia nr. 3). 
Corul din comuna Ardusat, raionul Șomcuta Mare, care a împlinit 
recent 60 de ani de existență, în timpul prezentării unui spectacol pe 
scena căminului cultural

dinții cunoștința
Am venit în schela de exfracfie Ți- 

cleni acum doi ani. Primul om pe care 
l-am înfîlnit a fost tînărul Marian Dur- 
dan. O lună mai tîrziu ne-am revăzut 
din nou, cu prilejul unei adunări ge
nerale a organizafiei de bază. Atunci 
era candidat de partid. A luat primul 
cuvînful și a făcut cîteva propuneri im
portante pentru îmbunătățirea muncii 
Dolitice în schelă. Și astăzi, cînd este 
membru de partid, prezenfa lui se face 
și mai mult simțită. Parcul de produc- 

lucrează el își îndeplinește lună de lună sar-car©
dé plan. Despre succesele tinerilor din acest co
se vorbește adesea în întreaga schelă. Harnici și

fie în 
cinile 
lecfiv 
gospodari în producfie, ei sînt exemplu de comportare 
și în timpul liber. Pe Ion Scurfu, Nicolae Dinu), Grigore 
Sfoiculescu și alții, el i-a învăfat să stăpînească bine me
seria de soneor. Anul trecut ei l-au ales delegat la Fes
tivalul mondial al tineretului și studenților de la Helsinki.

GH LUPI) 
operator 

Sprijin de nădejde al colectivului
MANILA ȚUINEA 

învățătoare

vezi discufind cu

— „Mă cunoști de atîfia ani. Ce să-fi 
spun în plus ?“ m-a întrebat oarecum 
mirat inginerul Constantin Grosu, cînd 
i-am spus că aș vrea să scriu despre 
munca și viafa lui. Ajut muncitorii din 
sector să lucreze mai bine, să-și îmbo
gățească cunoștinfele teoretice.

A fost strungar, iar 
devenit 
s-a 

forului 
fierului naval 

lăcătușii, strungarii, ajustorii mecanici sau 
cu tubulatorii. A analizat împreună cu turnătorii procedeele 
de turnare și. datorită contribufiei colective, s-au găsit 
multe solufii pentru folosirea mai rafională a metalului. 
Sectorul pe care îl conduce este fruntaș pe întreprindere.

Recent inginerul Constantin Grosu a făcut o propu
nere care, aplicată în producfie, aduce întreprinderii e- 
conomiî anua'e în valoare de peste 200 000 lei.

GEORGE SIMA 
tehnician

acum 4 ani 
în scurt timp, 

conduceroa
inginer, 

încredințat 
II mecanic din cadrul Șan- 

„1 Mai“-Brăila. Zilnic îl

sec-

al orașelor și satelor re
construite în centrul ora- 
muncitorilor mineri de la

(fotografia nr. 4).
Fotografii și text V. SÄSÄRANU 

coresp. voluntar

alie edificii soczcd-cuitu-

MB
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<•
KLa traordinar și plenipotențiar al Confederației Elvețiene in Republica Populară Romînă, Emile Bisang, a prezentat scrisorile de acreditare vicepreședintelui Consiliului de Stat, Ștefan Voitec.în cuvintu) său. ambasadorul elvețian, exprimînd satisfacția guvernului elvețian față de ridicarea celor două misiuni diplomatice de la Berna și București la rang de ambasadă. a subliniat voința guvernului elvețian de a îmbunătăți tot mai mult relațiile pe care le întreține cu Republica Populară Romînă.„Asigur pe Excelenta Voastră, a spus Emile Bisang, că voi continua sa iac tot ce îmi va fi în putință pentru ja menține și întări buna înțelegere care există atît de fericit între țările noastre. Sper, de asemenea, că îmi va fi posibil să aduc o contribuție utilă la dezvoltarea relațiilor economice și culturale între și Romînia“în încheiere, ambasadorul țian a transmis tovarășului Voitec. în numele guvernului elvețian și al său personal, cele mai bune urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea poporului romînîn răspunsul său, vicepreședintele

„Probleme econornicez/

nr. 1-19636 februarie, ambasadorul ex

Elvețiaelve-Ștefan

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Ștefan Voitec, a spus printre altele :„Guvernul romîn își exprimă satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor romino-elvețiene, care și-a găsit expresia în hotărîrea comună privind ridicarea misiunilor diplomatice de la Berna și București la rang de ambasadă. Considerăm că există posibilități de a dezvolta în continuare aceste relații, ceea ce corespunde atît intereselor popoarelor romîn și elvețian, cît și ale înțelegerii și colaborării internaționale în general”..Tovarășul Ștefan Voitec. mulțumind pentru bunele urări adresate, a transmis, la rîndui său, președintelui Confederației Elvețiene, cele mai bune urări de fericire, iar poporului elvețian urări de pace și prosperitate.între vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Ștefan Voitec, și ambasadorul Elveției a avut loc apoi o convorbire.La solemnitate și la convorbire au asistat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat.Ambasadorul elvețian a fost însoțit de Fritz Adams, atașat.(Agerpres)

Numărul pe luna ianuarie 1963 al revistei „Probleme economice" cuprinde următoarele articole :
„Probleme actuale ale statisticii” 

de MIRCEA BIJI; „Schimbări în 
structura producției industriale” de 
I. LEMNIJ; „Cu privire la reevalua
rea fondurilor fixe” de R. KATZ : 

,îmbinarea intereselor obștești cu .. 7Ù7.” de
„Construcția soeialis- 

U.R.S.S. reflectată în pu- 
progresistă din țara noas- 
cele două războaie mon- 
N. STOICA (Iași); „Piața 

comună — nod al contradicțiilor jn- 
terimperialiste" de N. IVANCIU.La rubrica : „Din planul de acti
vitate științifică al Institutului de 
cercetări economice" este publicat articolul : „Relațiile economice ale 
întreprinderilor industriale socialis
te și rolul lor în realizarea gospodă
ririi socialiste și în întărirea cointe
resării materiale” de S. PERȚ și GH. 
CREȚOIU, iar la rubrica „Discuții” articolul : „în legătură cu perfecțio
narea sistemului de 
fondurilor 
GHIȚA.Numărul cuprinde 
„Critică și 
către redacție".

interesele personale în G.A.C.’ 
TR. LAZĂR;
inului în 
blicistica 
tră între 
diale” de

fixe” de amortizare a 
V. GHEOR-de față al rubricile : 

bibliografie1

revistei mai 
„însemnări“, 

și „Scrisori

Sosirea unei delegații 
francezeO delegație franceză a sosit în țara noastră pentru a purta tratative în vederea încheierii unui nou acord comercial între R. P. Romînă și Franța. Delegația este condusă de J. Fouchet din Ministerul Afacerilor Externe.

Utilaje noi în stațiile c.f. n.Concomitent cu acțiunea de mecanizare a operațiilor de manipulare a mărfurilor în magazii, stațiile de cale ferată sînt dotate și cu alte utilaje speciale pentru mecanizarea lucrărilor de încărcare și descărcare a vagoanelor. Stațiile Galați și Socola au fost înzestrate cu încă 3 macarale de 20 tone. Alte 52 de gări au primit de curînd bascule-pod de mare capacitate, asemenea, montarea cule-pod. înzestrate pentru înregistrareatăririi ceea ce va duce la reducerea staționării vagoanelor. De asemenea vor fi montate și date în exploatare un număr de 5 macarale și poduri rulante cu o capacitate de ridicare de 3-15 tone.

Se prevede, de a încă 45 bas- cu instalații automată a cîn-

(Agerpres)

In serele Sfatului popular orășenesc Tg. Mureș.(Agerpres) (Foto : Agerpres)

box După turneul de selecție
în decurs de trei reuniuni desfășu

rate în sala Floreasca, pugiliștii noștri 
fruntași au susținut primele meciuri 
de verificare înaintea dublei întîlniri 
cu echipa R. P, Polone din cadrul 
„Cupei Europei“ (3 și 17 martie ia 
București și respectiv Varșovia). Ma
rea majoritate a boxerilor au demon
strat o bună pregătire fizică, fapt po
zitiv care arată că antrenorii I. Chiriac 
și T. Niculescu au fost preocupați să 
remedieze o veche lacună a pugiliști- 
lor noștri. în schimb unii selecționa- 
t li au manifestai și în aceste reuniuni 

.erie de deficiențe în ceea ce pri— 
. te acuratețea stilului, adresa lovi- 
turiiör, lupta „corp la corp“, au dat 
dovadă de o nervozitate excesivă ur
mărind lovituri decisive în detrimen
tul boxului în linie. Cu prilejul aces
tor reuniuni s-a făcut remarcat faptul 
că boxerii noștri n-au susținut un nu
măr suficient de meciuri publice, care 
să—i rodeze, să-i aducă la forma 
adecuată. Forul nostru de specialitate 
trebuie să includă în program noi 
reuniuni de control publice. Nu este 
suficient ca selecfionabilii să lucreze 
numai în sală, la antrenamente, ei tre
buie să se obișnuiască cu atmosfera

meciurilor oficiale. Antrenorii au gre
șit în unele cazuri programînd în ca
drul acestor reuniuni de verificare 
adversari cu un stil total diferit (D. 
Răgălie, Șt. Mustafă, Gh. Anton) ca 
cel al boxerilor polonezi, recunoscufi 
„stiliști“. Pînă la 3 martie însă boxerii 
noștri au posibilitatea să se pregăteas
că cu toată seriozitatea pentru a 
putea evolua la o valoare ridicată.

Lotul definitiv va fi cunoscut astăzi. 
La categoria ușoară Ion Dinu, care 
este în formă bună, are toate șansele 
să devină titular, deoarece I. Mihalik, 
este și accidentat. Foarte dificilă este 
selecfia la categoria mijlocie mică 
unde titularul H. Löw a decepfionat și 
în plus nu oferă garanjia unei com
portări bune.

Cele trei reuniuni au oferit satisfac
ția de a constata încă o dată că fede
rația continuă să se preocupe de pro
movarea .și verificarea cadrelor tine
re. Pe lista evidenfiafilor au fost fre- 
cuji numeroși boxeri falentafi care au 
lăsat o impresie bună : C. Buzuliuc, C. 
Niculescu, Șt. Constantin, M. Olteanu, 
I. Otvos. Sub valoarea lor au evoluat 
N. Cîmpeanu, V. Mîrza, M. Anghel, 
Em. loanovici, T. Mifrea și A. Iliescu.

$ah Meciul pentru titlul mondialMeciul pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Mihail Botvinnik și Tigran Petrosian martie în tradă dinComisia lit recent Prima partidă va avea loc sîmbătă 23 martie, iar tragerea la sorți a culorilor, cu două zile înainte. în fiecare săptămînă se vor disputa trei partide. Zilele de joc sînt luni, miercuri și sîmbătă, marți, joi și duminică se joacă întreruptele. Vineri este zi de odihnă. Botvinnik este la cel de-al 8-lea concurs pentru titlul mondial, în timp ce Petrosian atacă prima oară titlul de campion al lumii.

se va deschide la 22 sala Teatrului de es- Moscova.de organizare a stabi- regulamentul întrecerii.

„Europenele" de
artistic

patinaj

din cauza campiona-

Lucrările Conferinței de solidaritate 
a' popoarelorMOSHI 6 (Agerpres). — Cea de-a treia Conferință de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii își continuă lucrările.La 5 februarie, în cadrul ședinței de dimineață, conducătorul delegației indiene la conferință, Lall, a exprimat mulțumiri guvernului și poporului Uniunii Sovietice pentru lupta sa permanentă pentru pace în întreaga lume și pentru promovarea politicii de coexistență pașnică. Salutăm uriașa contribuție pe care a adus-o Uniunea Sovietică la cauza dezarmării — a spus el. Fiecare țară din Asia și Africa cunoaște bine sprijinul uriaș pe care U.R.S.S. l-a acordat și îl acordă luptei pentru independența națională. Conducătorul delegației'indiene a cerut delegațiilor la conferință să lupte pentru deplina independență națională a țărilor Asiei și Africii, pentru dezvoltarea lor economică, împotriva mizeriei.La cuvînt a urmat conducătorul delegației coloniei engleze Kenya, 

Oginga Odinga, vicepreședinte al Uniunii naționale africane din Kenya. El a cerut să se acorde independență Kenyei încă în acest an. Ne dăm seama, a subliniat conducătorul delegației Kenyei, că nu se poate obține adevărata eliberare națională, dacă în economia noastră și în comerțul nostru vor domina țările capitaliste. De aceea, ne pronunțăm cu fermitate împotriva Pieței comune, care este unul din cele mai primejdioase care de luptă ale neocolonia- liștilor.Prof. Tokumațu Sakarrioto, conducătorul delegației japoneze, a cerut lichidarea bazelor americane de pe pămîntul Japoniei și restituirea tre Japonia a Okinawei, ocupată mod ilegal de S.U.A.La ședința de dimineață a conferinței au mai luat cuvîntul reprezentanții Algeriei și Indoneziei.La ședința din seara zilei de 5 februarie a celei de-a treia Conferințe de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii a luat cuvîntul Mirzo Tursun- 
Zade, conducătorul delegației sovietice.50 de milioane de oameni de pe globul pămîntesc mai suferă încă de pe urma dominației coloniale, a spus în cuvîntul său Mirzo Tursun-Zade. Datoria noastră sfîntă este să-i ajutăm să se elibereze de acest jug.Uniunea Sovietică, a spus vorbitorul, se pronunță împotriva oricărui amestec în treburile interne ale altor popoare și state. Dar ea a considerat și consideră ca o datorie sfîntă a sa să acorde sprijin multilateral popoarelor în lupta lor pentru independența națională.Coexistența pașnică creează condiții deosebit de favorabile pentru

Asiei și Africiidezvoltarea și succesul final al mișcării de eliberare națională în țările coloniale și dependente, a spus conducătorul delegației sovietice. Sintern convinși că victoria deplină în lupta de eliberare națională poate fi obținută fără sacrificiul a sute de milioane de vieți omenești.Tursun-Zade a subliniat necesitatea intensificării mai departe a luptei popoarelor pentru dezarmare, interzicerea producției armei nucleare și a experiențelor cu această armă. Dezarmarea totală, a subliniat el, va face disponibile fonduri uriașe care pot fi folosite pentru dezvoltarea economică a țărilor Asiei, Africii și Americii Latine.Referindu-se la criza din regiunea Mării Caraibilor, Tursun-Zade a spus că Uniunea Sovietică a demonstrat în cursul acestor evenimente că este devotată cauzei păcii și a dejucat planurile agresive ale imperialiștilor împotriva Cubei.La ședință au mai luat cuvîntul reprezentanții Rhodesiei de nord, Li
beriei, Ugandei și Vietnamului de 
sud.

CONGRESUL CULTURII
AFRICANE

Incheierea conferinței naționale 
a Partidului Comunist FrancezPARIS (Agerpres). — In raportul prezentat la conferința națională a Partidului Comunist Francez, care și-a desfășurat lucrările în suburbia pariziană Gennevilliers, Georges Marchais, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P. C. Francez, s-a ocupat de succesele obținute în ultimul timp în lupta pentru unitatea de acțiune a forțelor de stingă din Franța. Citînd numeroase exemple de măsuri comune ale diferitelor organizații democratice, el a subliniat că o sarcină importantă a Partidului Comunist Francez rezidă în întărirea și dezvoltarea acestei unități. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cît guvernul caută să folosească majoritatea parlamentară pentru „intensificarea caracterului reacționar al politicii sale în toate domeniile“.Condamnînd coaliția cercurilor guvernante din Franța cu revanșarzii de la Bonn, raportorul a subliniat că tratatul franco-vest-german, semnat, de de Gaulle și Adenauer „constituie o primejdie serioasă pentru securitatea Franței, pentru pace în Europa și în întreaga lume".

El a subliniat, de asemenea, că socialiștii și comuniștii pot găsi baze pentru acțiuni comune în toate problemele de primă importanță ale vieții interne și internaționale. Unitatea de acțiune a comuniștilor și socialiștilor contribuie la lărgirea mișcării maselor, care, la rîndui său, consolidează această unitate.O parte considerabilă a raportului este consacrată rolului partidului clasei muncitoare, sarcinilor lui, principiilor organizatorice, precum și activității organizațiilor locale de partid. El a făcut cunoscut că în a- nul 1962 numărul celulelor de partid a crescut de la 16 072 la 17 297, că în partid s-au înscris 48 000 noi membri.La ședința de închidere, Waldeck Rochet, secretar generai adjunct al P. C. Francez, a rostit o cuvîntare. El s-a referit la necesitatea și posibilitatea unității de acțiune a comuniștilor cu socialiștii și cu ceilalți republicani din țară.

că- în orașul Salisbury a avut loc pri- 
Congres al culturii africane la 
au participat numeroase țări din

La patinoarul Medeo de lîngă 
Alma Ata recordurile mondiale 
continuă să cadă unul după altul. 
După Grisin, Subarov și Voronina, 
a fost rîndui campioanei olimpice 
Lidia Skoblikova să înscrie cel 
de-al 8-lea record mondial stabi
lit de la începutul sezonului pe 
acest patinoar. Skoblikpva a par-

curs distanța de 1 000 m în timpul 
de 1’32” 2/10 corectînd cu o secun
dă și două zecimi recordul anterior 
deținut de Tamara Rilova. învin- 
gînd pe Inga Voronina, la multiat- 
lon, Skoblikova a realizat 192,167 
puncte, o performanță obținută de 
obicei în concursurile masculine.

In 
mul 
care 
Africa printre care : Dahomey, Ga
bon, Ghana, Guineea, Congo. Came
run, Liberia, Togo etc. Congresul, 
scrie „Togo Press" a făcut posibilă 
cunoașterea minunatei arte folclori
ce, a muzicii și dansurilor continen
tului african. Unele piese prezentate 
la Congres au fost create cu 2 000 
ani în urmă.

DE CE SPANIOLII CITESC
PUȚINE CĂRȚI

de

îl
ll

Răspunsul la această întrebare dă publicația „Revista Grand Via' din Barcelona care a publicat recent date deosebit de interesante din raportul oficial al Consiliului administrativ al Institutului cărții spaniole.Potrivit datelor publicate, în Spania există numai 800 de biblioteci publice, inclusiv cele universitare, în timp ce numărul consiliilor municipale ajunge la 9 212. Fondul de cărți
O nouă clasificare a virusurilorLENINGRAD 6 (Agerpres). — Virusurile constituie în natura vie un regn aparte, paralel cu regnul vegetal și cu regnul animal. Această teză se află la baza noii clasificări raționale a virusurilor alcătuite de savanții sovietici Sofia Gaidamovici și Viktor Jdanov.Prezentînd un referat la cea de-a 17-a sesiune a Adunării generale a Academiei de Științe Medicale a U.R.S.S., Sofia Gaidamovici a declarat că necesitatea unei noi clasificări a fost dictată de realizările moderne ale virusologiei.Clasificarea elaborată se întemeiază pe faptul că virusurile au o structură acelulară și un procedeu special de înmulțire. Regnul viru-

surilor știință se). Primul tip, care conține acid ribonucleic, a fost denumit tipul „Ivanovski“, după numele microblo- logului rus, descoperitorul virusurilor. Celălalt tip, care conține acid dezoxiribonucleic, a primit numele de „Jaenner", în amintirea savantului englez Jaenner, care a descoperit mijloacele de combatere a variolei.în intervenția sa la sesiune, acad, prof. dr. Ștefan S. Nicolau, director al Institutului de inframicrobiologie al Academiei R. P. Romîne, membru asociat străin al Academiei de Științe Medicale a U.R.S.S., a apreciat pozitiv această lucrare.

a fost împărțit de oamenii de sovietici în două tipuri (cla-

De la corespondentul nostru la Moscova

al tuturor bibliotecilor din țară nu depășește 7 800 000 volume ceea ce la o populație de 30 milioane de oameni reprezintă 0,26 cărți pentru fiecare spaniol. „Revista Grand- Via” scrie că această situație se da- torește prețului foarte ridicat al cărților și puterii scăzute de cumpărare a spaniolilor care pot cheltui pentru cărți numai 30 de pesetas pe an Dacă lucrurile vor ră- mîne neschimbate atunci pentru a asigura fiecărui spaniol cel puțin o carte, este nevoie, fără a ține seama de creșterea populației, de proape... 160 de ani.
RĂTĂCIȚI PRINTRE GHEȚURI

a-
laPilotul unui avion, dat dispărut 

13 ianuarie în nordul peninsulei 
Labrador, însoțit de unul din pasa
geri, a reușit să ajungă la un post 
grăniceresc, dxipă un marș forțat de 
peste 100 km , pe un ger de minus 
30 grade.

Pilotul a declarat că decolînd de la 
Quebec pentru un zbor pe o distanță 
de 1 300 km, avionul a aterizat forțat.

UN RAPORT PESIMISTAsociația armatorilor din .Liver-. pool a dat publicității un raport în care arată că în cursul anului 1962 un număr de 124 de nave comerciale cu un deplasament total de 507 530 tone s-au scufundat din diferite motive. Raportul subliniază că acestea sînt cele mai mari pierderi din anul 1929 încoace, cu excepția anilor de război.

a lui Palmiro TogliattiROMA cuvîntul loc la Roma la 3 februarie, Palmiro Togliatti a subliniat primejdia legată de amplasarea de submarine cu arme atomice în porturile italiene. Poporul italian condamnă cu ho- tărîre planurile care prevăd instalarea în porturile Italiei a unor submarine americane înzestrate cu rachete „Polaris“ — a arătat vorbitorul. Această primejdie nu este cu nimic mai mică decît pericolul ivit în momentul cînd guvernul italian a hotărît să ofere teritoriul Italiei pentru construirea unor baze de rachete terestre ale S.U.A.Togliatti a cerut ca guvernul Fan- fani să preîntîmpine această primejdie. să se pronunțe împotriva instalării în Marea Mediterană a submarinelor americane înzestrate cu arma atomică și să contribuie pozitiv și concret la rezolvarea problemei dezarmării generale și totale.în continuar'e, vorbitorul a arătat că reînvierea militarismului în Germania occidentală și crearea „axei Bonn—Paris“ trebuie să fie un avertisment pentru cei cărora le este dragă pacea și viața generațiilor viitoare. Oare este un. secret, a declarat în continuare Togliatti, că în fruntea Bundeswehrului se află în prezent aceiași generali care au comandat hoardele lui Hitler, oare este un secret că există tendința de a se pune ..în.mîinite acestora arma atomică? Oare este un secret că toate acestea se desfășoară cu consimțămîntul tacit și complicitatea așa-numitei „lumi libere“ ?în încheiere, P. Togliatti a îndemnat la întărirea unității oamenilor muncii, care le va ajuta să infrîngă forțele reacțiunii.

(Agerpres). — Luînd la mitingul care a avut
I

Selecționata Danemarcei, viitorul nos
tru adversar în turneul preolimpic de 
fotbal, a obținut anul trecut următoa
rele rezultate în meciurile internațio
nale : Norvegia 6—1; Suedia 2—4, Fin
landa 6—1; R.D.G. 1—4; Turcia 1—1; 
Malta 6—1 și 3—1 : Olanda 4—1. Ziarul 
„Sport Echo” din Berlin situează Dane
marca pe locui 8 din lume, într-un cla
sament în căre Brazilia este singura 
neînvinsă în 1962.

A
„Antrenorii echipelor de fotbal ame

rican (un fel de rugby practicat în 
S.U.A.) sînt în sfîrșit bucuroși”, con
semnează ziarul l’Equipe. Știți însă care 
este motivul • acestei bucurii ? Antre
norii „jubilează” pentru că anul trecut 
au murit numai 26 
procentaful deceselor 
sută, față de 1961.

A-
Aproape 50 000 000 

lua parte la Spartachiada popoarelor

U.R.S.S., cea mai mare competiție de 
masă cunoscută în istoria sportului. 
Programul prevede întreceri la 23 de 
discipline sportive. Finalele vor avea 
loc în luna august la Moscova.

A-
Intr-unui din muzeele Leningradului 

se află expusă bicicleta cu care Gleb 
Leonttevicf Travin a făcut între Î928 - 
1931 înconjurul U.R.S.S., parcurgînd 
85 000 km.

întrerupte în prima zi unei ninsori abundente, tele europene de patinaj artistic au fost reluate, miercuri la Budapesta cu disputarea în continuare a exer- cițiilor obligatorii la proba individuală. După terminarea celor cinci figuri, în fruntea clasamentului se află francezul Alain Calmat cu 1209 puncte. Urmează în ordine : Manfred Schnelldorfer (R.F.G.) — 1 195,4 puncte ; Emmerich Danzer (Austria)— 1 092,5 puncte ; Peter Jonas (Austria) — 1 082,5 puncte ; Ralph Borghardt (R.D.G.) — 1 072 puncte ; Valeri Meșkov (U.R.S.S.) — 1062 puncte; Sepp Schoenmetzler (R.F.G.)— 1 049 puncte etc.La perechi, concursul a început cu executarea fiqurilo- libere. Conduce cuplul Marika Kilius—Hans Baumler (R.F.G.), urmat de sovieticii Ludmila Belusova și Olea Pro- topopov.

de jucători 
a scăzut cu

de oameni

si că
30 la

vor

-ir
Federația italiană de fotbal a decis ca 

în viitorul sezon cluburile profesioniste 
să poată angaja un singur jucător 
străin. Limitarea importului de fotbaliști 
a fost primită cu satisfacție de tinerii 
jucători italieni.

*
Printre cel mai tineri maeștri al spor

tului din Uniunea Sovietică este și 
atletul A. Kozlov. într-un concurs re
cent, Kozlov (în vîrstă de 17 ani) a sărit 
la înălțime 2 m.

In cineva ffinduH
Trofeul fundației sportive Helms din 

S.U.A., care se acordă anual unor spor
tivi fruntași din fiecare continent, a 
fost atribuit vîslașului Viaceslav Tvanov 
(U.R.S.S.) — Europa; rugbistului Terry 
Baker (S.U.A.) — America de nord : 
atletului Seraphino Anato (Kenya) — 
Africa; înotătoarei Satoko Tanaka (Ja
ponia) •— Asia; înotătorului Murray 
Rose (Australia) — Australia p înotă
torului Luis Nicolao (Argentina) — A- 
merica de sud.

Conform unei vechi tradiții, pe tro
feul Helms, care se află la Los Angeles, 
vor fi gravate numele acestor sportivi 
urmînd ca noilor premiați să li se tri
mită medalii.

La capătul acestei benzi rulante, aparatul de radio „Latvia" este 
gata asamblat.
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In mită ia fabrica electronică

»
Omul de lîngă mine pare mai degra

bă un dirijor. Poartă un costum nou și 
un ac de cravată cu reflexe sidefii: mîi- 
nile lui mișcă maneta și apasă pe bu
toane, iar agregatul automat răspunde 
docil la comanda lui. Vuind sub car
case, piesele se adună într-un buncher 
cu viteza unor gloanțe de mitralieră...

La fabrica electronică „V.E.F.“ din 
Riga aproape în fiecare secjie se in
stalează 
și linii 
aparjin 
fuos în 
stimulează neîncetat ridicarea califică
rii profesionale. Mașinile automate ușu
rează munca, dar totodată cer cuno
ștințe din ce în ce mai adînci și mai 
temeinice. Grija pentru ridicarea cali
ficării profesionale începe la „V.E.F.“ 
chiar în pragul uzinei.

Am stat de vorbă cu multi muncitori, 
în majoritate sînt tineri ; aproape 
tofi vin la uzină cu gentile doldora de 
cărfî. După-amiază îi poți întîlni la 
școlile profesionale, medii tehnice sau 
institute. Fiecare al doilea muncitor în- 
vafă. De altfel însăși școala vine în 
înfîmpinarea lor. Școala medie de cul
tură generală, școala medie tehnică 
și sec‘ia de electronică a Institutului 
politehnic din Riga s-au mutat în in
cinta uzinei. Unele panouri din uzină 
seamănă mai curînd cu cele pe care Ie 
întîlnești de obicei în faja universităților 
sau a altor școli : ele poartă tot felu1 
de anunțuri despre sem!narii, cursuri de 
pregătire, liste de examene etc.

...Aflasem mai de mult că în uzină lu
crează un colectiv cu tradiție în lupta 
pentru progresul tehnicii. Totuși, nu mă 
așteptam să găsesc afîfia rafionalizafor 

: și inovatori ; numă'u1 lor se ridică la 
cîteva sute. Din 1950 și pînă la șfîr- 
șitul anului trecu1 s-au înregistrat zec' 
de mii de propuneri, care au adus sfa
tului milioane de ruble economii.

,— Cum s-a ajuns aci? — 1-am în
trebat eu pe lăcătușul Woldmar Buș. 
Erou al Muncii Socialiste. Nu mi-a răs
puns imediat. ..Poate firea lor neaslîrn- 
părată; obișnuinfa de a căuta cărări

și se experimentează aparate 
automate noi. „Patentele“ lor 
colectivului. Păfrunzînd impe- 
v;a(a uzinei progresul tehnic

nebăfăiorife i-au făcut pe unii să 
vină inovatori?“ — mă gîndeam 
cercetîndu-1 curios. Leo Roz, unul 
cei mai cunoscufi inovatori de 
„V.E.F.“ e tipul omului „în necurmată 
căutare", un spirit clocotitor. A absolvit 
școala medie tehnică, apoi institutul, 
susfinîndu-și cu succes diploma de in
giner. Ziua muncea în uzină, seara 
zăbovea oînă fîrziu în sălile biblioteci
lor. Totuși a avut răgazul să înainteze 
în acest răstimp „biroului de invenjii“ 
40 de scheme ale unor aparate care de 
care mai complicate. Despre pasiunea 
lui pentru invenjii circulă în uzină tot 
felul de povestiri. Bunăoară, am aflat 
că fiind supus unei intervenfii chirurgi
cale, Leo Roz s-a „agăfat“ de instru
mentele medicale : „nu s-ar putea oare 
inventa un aparat care să distrugă pie
trele de la rinichi înlăturînd astfel ope
rația ?”. Doctorii îl priveau cu uimire 
și admirație pe omul acesta, care pe 
patul de suferință visa și schița detaliile 
unui nou aparat medical. L-a creat încă 
în primele luni după convalescență. A- 
paraful se găsește la Riga în curs de 
experimentare cu rezultatele cele mai 
bune... Leo Roz poartă pe piept insigna 
de Laureat al Premiului de Stal Repu
blican al R.S.S. Letone.

Woldmar Buș îmi ghicește gîndurile: 
.Nu, nu e numai firea omului la mij
loc, ci și altceva, ceva care înseamnă 
mul’ mal mult... Dar mai bine să vizităm 
uzina. Ea ne va da răspunsul cel ma' 
lus’“.

Condus de tov. Buș, ne-am 
pentru început la sediul unuia 
. birourile obștești de proiectare“, 
căpere obișnuită, cu o masă de 
și scaune : numai schemele de 
pereți te lasă să qhiceș’: a'mosfera de 
lucru ce domnește aici după orele de 
proqram. Cei 200 de inovatori — mun
citori și ingineri — cuprinși în „birouri
le obșfeșF de construcție“, discută și 
aprofundează cele mai variate și com
plexe probleme de producție. Mem
brii acestor birouri sînt autorii a 
sute de aparate și procese fehnoloqice 
noi care schimbă neîncetat fața uzinei.

opri*
din 

o în- 
lucru 

pe

Inginerii Ciaplinski și Lasmanis și me
canicul Krumin au construit un termo- 
regulator radioactiv. Atomul a fost so
licitat astfel să-și dea contribuția la 
producția aparatelor de radio... Foto
grafiile inventatorilor sînt afișate la loc 
de cinste în cabinetul tehnic al clubu
lui muncitoresc. Sînt acolo zeci de 
portrete șl multe din ele poartă men
țiunea : „Laureat ai Premiului de Stat“.

...Acolo unde soluția se lasă mult 
așteptată Intervine „sfatul inovatorilor" 
sau „mica noastră academie”, cum îl 
spune tov. Buș. „Academia“ se adre
sează la rîndui ei colectivului, cerîn- 
du-i părerea în cele mal diverse pro
bleme de producție.

Cînd s-a inaugural orarul de 7 ore, 
„sfatul inovatorilor" și-a concentrat e- 
forfurile spre rezolvarea unor proble
me de la secția de fîmplărie. Acolo se 
produceau 18—19 000 de cufiî de ra
dio pe lună. O', nevoile uzinei cereau 
ca numărul lor să se dubleze. în cîteva 
luni, tehnologia modestei cutii de radio 
a trecut prinfr-o metamorfoză uimitoa
re. Au apărut conveiere, funele pentru 
uscare cu regulator automat de tempe
ratură și sisteme automate de blocare : 
procesul de uscare s-a redus în timp 
de nouă ori. De nouă ori, deși 
unii credeau că s-a atins limita I Re
zultatul ? Benfile rulante descarcă a- 
cum la expediție, la fiecare minut 4 
aparate de radio „Latvia“, gata împa
chetate.

Spuneam că fiecare secție s-a trans
format, fără exagerare, într-un mic la
borator de experimentare... La voosilo- 
rie, ani îndelungați, muncitorii au folosit

ca unealtă „revolverul“ cu vopsea, pe 
care-l umpleau ori de cîte ori se golea. 
Așa se lucra și pe vremea patronilor 
letoni. Acum, cînd tehnica nouă cu
cerește o secjie după alta, cum ar fi 
putut muncitorii de la vopsitorie să ră- 
mînă în urma 
poartă acum 
ciudate : sînt 
care se umplu 
furtunul direct de sursele de vopsea...

într-un rîrziu m-am oprit la masa de 
lucru a fov. Buș. Mi-a arătat cîteva 
scheme ale unor aparate care vor auto
matiza montajul aparafajului de radio. 
Știfi ce înseamnă automatizarea mon
tajului ? O adevărată revoluție în teh
nica electronică.

— M-afi înt-ebat, ml se pare, cum se 
explică progresele noastre — ml se 
adresează Wo'dmar Buș. Cred că fotul 
e simplu... Șl oe vremea cînd „V.E.F.“ 
era uz'na Letoniei burgheze îmi plă
ceau mașinile. Le visam șî noaptea. 
Capul îmi fierbea. Dar cui să le fi ofe
rit ? Patronilor? Cînd nemfil s-au retras 
au arunca» uzina în aer și au distrus to
tul. A rămas doar o grămadă de ruine 
și o ladă cu scule ascunsă într-un bec1’ 
de cîfiva muncitori. O ladă cu scule și 
atît... înfelegefi ? Tot ceea ce vedeji e 
creat în anii puterii sovietice, cu mîini- 
le noastre.

îl ascult și descopăr surprins ce re
zonantă neașteptată capătă uneori cu- 
vîntul „noastre", parcă l-ar rosti în 
unison cel 220 de milioane de con
structori ai comunismului.

celorlalfi ? Vopsitorii 
în mîini niște aparate 
„revolverele continue", 

automat, legate cu

A. MUNTEANU
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Pentru dezvoltarea comerțului

delegației R. P. Ro-
care a deschis dez- dezvoltării indus-

6 (Agerpres). — La numele guvernului comerțului, Hilmar
Intervenția conducătorului 

delegației R. P. Romîne

țara noastră a 8 ori ; industria sută din nevoile și utilaje, asi-

COPENHAGA februarie, în

internațional reciproc avantajos
Conferința O* NL. Lh pentru folosirea 

științei și tehnicii in interesul 
regiunilor insuficient dezvoltate

Ordinéa de ți preliminară a viitoarei conferințe 
comerciale internaționaleNEW YORK 6 (Agerpres). — La New York și-a încheiat lucrările prima sesiune a Comitetului de pregătire în vederea convocării unei conferințe comerciale internaționale a O.N.U. La ultima sa ședință comitetul de pregătire a adoptat o rezoluție care conține recomandări în ce privește ordinea de zi a conferinței.

Ordinea de zi preliminară a viitoa
rei conferințe, aprobată de comitet, 
cuprinde probleme ca analiza ten
dințelor din comerțul internațional, 
nevoile comerciale ale țărilor slab 
dezvoltate, problemele comerțului 
dintre țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial și țările mai pu
țin dezvoltate, problemele comerțu
lui dintre țările cu sisteme sociale 
diferite. Comitetul a hotărît. de a- 
semenea, să includă pe ordinea de 
zi preliminară problema principiilor 
care să reglementeze comerțul in
ternațional, relațiile comerciale in
ternaționale și politica comercială în 
interesul dezvoltării țărilor.Discuțiile care au avut loc în comitet au arătat că multe țări sînt din ce în ce mai îngrijorate în legătură cu politica blocurilor comerciale și discriminării în comerțul internațional, politică promovată de țările occidentale.

In ordinea de zi preliminară adop
tată de comitet și-au găsit reflecta
rea propunerile Uniunii Sovietice în
dreptate spre dezvoltarea comerțu
lui reciproc avantajos, cum sînt pro
blema comerțului dintre țările cu 
sisteme economice și sociale diferite, 
problema principiilor de bază care 
să reglementeze comerțul internațional. Comitetul a fost de acord ca, în cadrul problemelor generale privind situația și perspectivele comerțului internațional, să fie examinat
„LITIGIUL NORDIC DIN N. A. T. 0
OTTAWA 6 (Agerpres). — In 

noaptea de 5 spre 6 februarie, Ca
mera Comunelor a parlamentului 
canadian și-a exprimat neîncrederea 
în guvernul Diefenbaker. 142 de 
deputați au votat pentru adoptarea 
celor două moțiuni de neîncredere 
prezentate de partidele de opoziție, 
iar 111 contra. împotriva guvernu
lui au votat liberalii, socialiștii și 
membrii partidului creditul social.*

Relatînd despre înfrîngerea sufe
rită de guvernul canadian în noap
tea de marți spre miercuri în Ca
mera Comunelor, agențiile de presă 
relevă că ea se datorește disputei 
ivite între Canada și S.U.A.

în linii mari, cauzele „litigiului 
nordic din N.A.T.O." — cum a fost 
denumită această dispută în presa 
occidentală — sînt cunoscute.

Timp de cîteva luni între S.U.A. și 
Canada au avut loc trata.tive secrete 
în problemele înarmării Canadei, 
în ultima vreme însă aceste trata
tive au intrat în impas. După cum 
reiese din comentariile presei apu
sene, partea canadiană a cerut ini
țial ca pe teritoriul Canadei să nu 
fie amplasate arme nucleare ; la in
sistențele S.U.A., ea a acceptat ca 
ultimă soluție ca în cazul livrării de 
armament nuclear, acesta să se afle 
sub controlul militarilor canadieni. 
Reprezentanții S.U.A. nu au vrut în 
nici un caz să renunțe la controlul 
Pentagonului asupra focoaselor nu
cleare ce urmau a fi dislocate pe 
solul canadian. în aceste împreju
rări, Departamentul de Stat al S.U.A. 
a dat publicității la sfîrșitul lui ia
nuarie o declarație în care aducea 
critici Canadei pentru neincluderea 
în planurile sale militare a armelor 
nucleare sub controlul S.U.A.

Această declarație, care a „șocat 
majoritatea canadienilor" — cum s-a 
exprimat ziarul „Toronto Daily 
Star "— a produs iritare la Ottawa, 
într-o cuvîntare rostită în Camera 
Comunelor primul ministru Diefen
baker a calificat-o drept „un ames- 

Demonstrație de protest la Johannesburg împotriva întemnițării ile
gale a liderilor africani al mișcării de eliberare națională Mandela 
și Sfsulu.

punctul propus de Uniunea Sovietică privind aspectele comerciale ale 
programului economic de dezar
mare.O serie de delegații. Brazilia, Liban, Iordania și alte țări, au sprijinit propunerea sovietică, ca în cadrul conferinței să fie discutată pro
blema creării unei organizații per
manente de comerț internațional.Totodată, mersul lucrărilor comite, tului de pregătire a demonstrat încă o dată că puterile occidentale continuă să se opună cu înverșunare eforturilor îndreptate spre lichidarea discriminărilor în relațiile comerciale, spre extinderea comerțului reciproc avantajos între țările cu sisteme sociale și economice diferite, sau cu nivel diferit de dezvoltare economică.

Schimburi economice
• La 6 februarie N. D. Belohvostikov, 

ambasadorul U.R.S.S. în Suedia, și T. Nil
sson, ministrul afacerilor externe al Sue
diei, au făcut un schimb de note cu pri
vire la listele mărfurilor din comerțul în
tre Uniunea Sovietică șl Suedia pe anul 
1963. Listele prevăd o extindere continuă 
a comerțului.

0 Potrivit unui acord încheiat între 
R.P. Polonă și Ghana, Polonia va construi 
în această tară un mare combinat de za
hăr care va fi înzestrat cu utilaj polonez 
Vor mai fi construite trei întreprinderi, o 
așezare muncitorească, precum și un spi
tal, un magazin și instituții social-admi
nistrative.

® In urma tratativelor care au avut loc 
la Budapesta între delegațiile R. P. Un
gare și Islandei a fost semnat un acord 
privind schimbul de mărfuri și plățile 
anul 1963, între cele două țâri.

pe

«tec nejustificat în treburile Canadei". Declarația americană — a spus 
el este „fără precedent în relațiile 
dintre cele două țări și se referă la 
probleme asupra cărora numai 
Canada are dreptul de a hotărî".

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
căutat, chipurile, să repare lucrurile. 
La conferința de presă din 1 februa
rie, secretarul Departamentului de 
Stat, D. Rusk, și-a cerut fățiș scuze 
pentru „tonul" declarației, dar a 
menținut pretențiile S.U.A.

Poziția primului ministru Diefen
baker a fost subminată din interior 
de ministrul de război canadian, 
Harkness, cunoscut ca adept al înar
mării nucleare a Canadei, care și-a 
dat demisia în semn de protest față 
de refuzul Canadei de a satisface 
cererea S.U.A. Nu mult după aceea, 
reprezentanții partidului liberal de 
opoziție, al căror lider, L. Pearson, 
se pronunță de asemenea pentru în
zestrarea grabnică a trupelor ca
nadiene cu armament nuclear, au 
propus în Camera Comunelor mo
țiunea de neîncredere în guvern.

In timpul dezbaterilor parlamen
tare a reieșit clar că guvernul 
Diefenbaker ș-a aflat, pe de o 
parte sub presiunea S.U.A., iar, pe 
de altă parte, sub aceea a opiniei 
publice din Canada, care se pro
nunță tot mai hotărît împotriva înar
mării nucleare a țării.

In cadrul unei ședințe a con
ducerii partidului conservator, s-a 
hotărît ca Diefenbaker să rămână în 
funcția de lider al partidului. După 
aceasta, primul ministru a anunțat 
dizolvarea parlamentului și fixarea 
datei alegerilor pentru 8 aprilie. 
S-a emis presupunerea că pînă la 
efectuarea alegerilor tot Diefen
baker va prelua conducerea unui 
guvern provizoriu. La rîndul ei, 
„criza politică din Canada — rela
tează agenția „Associated Press" — 
amenință să mențină timp de cîteva 
luni încordarea în relațiile dintre 
S.U.A. și Canada".

NICOLAE N. LUPU

CU PRILEJUL TRATATIVELOR 
COMERCIALE ROMiNO-DANEZE

H.

4danez, ministrulBaunsgaard, a oferit un dineu în cinstea tovarășului Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. P. Romîne, care a sosit la Copenhaga pentru semnarea acordului comercial de lungă durată între R, P. Romînă și Danemarca.La dineu au participat membrii ambelor delegații, ministrul pescuitului, A. C. Normann, președintele Camerei de Comerț din Copenhaga, Christian Saugman, reprezentanți ai cercurilor de afaceri daneze.în toastul rostit, ministrul
Baunsgaard a vorbit despre primirea călduroasă făcută în R. P. Romînă delegației economice daneze, pe care a condus-o în toamna anului 1962, despre realizările importante obținute de R. P. Romînă. El a subliniat necesitatea și posibilitatea dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări.în cuvîntul său, tovarășul Mihai 
Petri a mulțumit pentru primirea cordială și atenția manifestată de reprezentanții autorităților daneze și a subliniat posibilitățile reale de dezvoltare multilaterală a relațiilor dintre R. P. Romînă și Danemarca.La 5 februarie, însărcinatul cu a- faceri ad-interim la Copenhaga, Ion Ciolac, a oferit în saloanele legației un cocteil în cinstea delegației romîne. Au luat parte ministrul comerțului danez. Hilmar Baunsgaard. ministrul pescuitului. A. C. Normann, K. E. Williumsen. șeful delegației economice daneze la tratative, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe' danez, oameni de afaceri, ziariști, precum și. șefi ai unor misiuni diplomatice și atașați comerciali.

LONDRA 6 (Agerpres).— Este de 
datoria guvernului să contribuie pe 
toate căile ia dezvoltarea comerjului 
anglo-sov’e*ic, a declarat la 5 februa
rie în Camera Comunelor deputatul la
burist independent Emrys Hughes. Gu
vernul Angliei, a subliniat Hughes, 
trebuie să salute orice inijiativă „în
dreptată spre îmbunătăfirea relațiilor 
cu Uniunea Sov'etică".

Partidul laburist înaintea alegerii
unui nou liderMoartea lui Hugh Gaitskell a impus partidului laburist necesitatea de a alege în grabă un nou conducător, și aceasta într-un moment cînd Anglia se află în fața cîtorva probleme urgente și complicate. Trebuie avut, de asemenea, în vedere că noi alegeri parlamentare vor fi fixate probabil de conservatori cu anticipație — poate chiar pentru luna mai și aproape cu certitudine nu mai tîrziu decît luna octombrie 1963.Pentru a înțelege situația este necesar să vedem cum funcționează partidul laburist, cum își alege conducătorii și care sînt problemele cărora trebuie să le facă față.Partidul laburist are o structură deosebit de greoaie, cam rudimentară și învechită, cu un caracter oarecum federativ. Aceasta deoarece el a fost creat de sindicate, mai bine zis, de o alianță între ele și unele asociații care se intitulau socialiste, dintre care supraviețuiește azi doar Societatea Fabiană. Membrii proveniți din sindicatele a- filiate reprezintă încă aproximativ cinci șesimi din efectivul total al partidului ; sindicatele contribuie în cea mai mare măsură la fondurile partidului, dispunînd de o mare majoritate de voturi la conferința anuală și de o majoritate sigură în Comitetul național executiv. Partidul are peste 6 milioane membri, dintre care ceva mai puțin de 1 milion sini membri individuali aparținînd organizațiilor laburist© locale din circumscripțiile electorale.Fracțiunea parlamentară a parti dului laburist este autonomă. Conducătorul ei și adjunctul eău sin! membri din oficiu ai Comitetului național executiv ; iar cei 7 membri ai acestui for, aleși pe lista organizațiilor partidului din circumscripțiile electorale de către conferința a- nuală, sînt sau au fost cu toții, membri ai parlamentului. Liderul fracțiunii parlamentare, ales exclusiv de către aceasta, devine în mod automat liderul întregului partid. _________________ ,_______________,în elaborarea politicii partidului buletinele de Vot, care sînt se înfruntă aripa de stînga, reprezentată mai ales de organizațiile din circumscripțiile electorale, și aripa de dreapta reprezentată în primul rînd prin liderii sindicali și parlamentari. Ambele aripi sînt reprezentate în fiecare secțiune a partidului și raportul de forțe dintre ele se modifică sub influența evenimentelor, schimbărilor de persoane etc.

problemei aflate pe a scos în evidență privind necesitatea ca mijloc de ridi- de trai și al schim- dezavantajoase din
în ce pro- fie dezvol- naționale ritmul cel

ce ordine, trebuie să producției a asigura progresului economic susținem acele păreri

GENEVA 6. Trimisul special A- .gerpres, C. Benga, transmite : Miercuri, în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate, a avut loc ședința generală baterile asupra triale.Conducătorul mine, prof. dr. Roman Moldovan, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, intervenind în dezbaterea ordinea de zi, cîteva aspecte industrializării, care a nivelului bării poziției prezent a țărilor în curs de dezvoltare în cadrul diviziunii internaționale a muncii.Se discută deseori — a spus vorbitorul — în porții și cum täte ramurile în scopul de mai rapid al și social. Noi potrivit cărora, ținînd seama de condițiile specifice ale fiecărei țări, producția industrială trebuie dezvoltată cu prioritate, deoarece ea reprezintă forța motrice a dezvoltării tuturor celorlalte ramuri și a economiei în ansamblu și reprezintă calea cea mai eficace pentru a asigura utilizarea rațională a resurselor de forțe de muncă. Numai prin dezvoltarea industriei este posibilă lărgirea exportului avînd un mare grad de prelucrare, sînt mai valoroase, ceea ce asigură creșterea resurselor necesare importurilor.Industrializarea determină profunde schimbări în structura economică și socială a unei țări. în acest sens, industrializarea, nu trebuie să fie concepută ca un scop în sine, ci ca un mijloc destinat, ridicării nivelului de trai, care lărgește piața internă și dă un sens profund acestui proces. Bineînțeles, industrializarea presupune o creștere proporțională a tuturor ramurilor economice, în special a acelor ramuri ale industriei, grele capabile să asigure reluarea producției de. la o etapă la. alta pe o scară mai înaltă.Este adevărat că industrializarea unei țări pune numeroase, și diferite probleme, totuși am dori să subliniem — a spus vorbitorul — că, potrivit experienței țării noastre, problema industrializării poate fi rezolvată din momentul în care au fost create condițiile necesare organizării producției pe baza proprietății sociale asupra mijloacelor de producție. Toate resursele naturale, toate energiile creatoare ale poporului au putut fi antrenate

cu produse care,

de K. ZILLIACUS 
membru al parlamentului britanic

Galtskell a devenit liderul partidului prin sprijinul primit în primul rînd din partea conducătorilor aripei de dreapta din cele două mari sindicate — al lucrătorilor din transporturi și al lucrătorilor municipali. El și-a menținut poziția în ciuda faptului că sindicatul muncitorilor transporturi a trecut în aripa stînga sub conducerea noului secretar, Frank Cousins. Dar siunea crescîndă exercitată de pa de stînga în rîndurile partidului și întreaga evoluție a situației interne și internaționale, i-au impus lui Gaitskell o deplasare în direcția centru-stînga, mai ales în legătură 

din de sau pre- aii-

Scrisoare din Londra

cu problema aderării Marii Britanii la Piața comună.Acum, după moartea sa, fracțiunea parlamentară laburistă va proceda la alegerea unui nou lider care va deveni astfel conducătorul întregului partid și, ținînd seama de șansele crescute ale partidului laburist în alegeri în urma eșecurilor suferite de conservatori, s-ar putea sâ devină și viitorul prim-ministru al Marii Britanii. Iată de ce această a legere are o mare însemnătate pentru politica engleză.Cei trei candidați sînt : George Brown, sindicalist și actual lider ad junct, aparținînd'aripei de ■'extreme dreaptă, James Callaghan, care ai putea fi considerat de dreapta-cen tru, și Harold Wilson, de centru- stînga. Alegerile se desfășoară după următoarea procedură : în decurs de o săptămînă, în intervalul 24-31 ianuarie, fracțiunea parlamentară și-a numit candidații. Apoi ea:are încă o săptămînă pentru a prezepto L". ____ distribuite tutüror membrilor organizației parlamentare a partidului, uimind ca ele să fie completate și restituite.Rezultatele primului scrutin vor deveni cunoscute în după-amiaza zilei de 7 februarie. Dacă unul dintre candidați obține majoritatea absolută a voturilor depuse, el este ales lider. în caz contrar, ultimul de 

printr-o planificare științifică în procesul de industrializare, ceea ce, între altele, a schimbat locul țării noastre în diviziunea internațională a muncii. Resursele petroliere, de exemplu, care multă vreme erau exportate în stare brută, au fost valorificate superior, dezvoltîndu-se pe baza tehnicii moderne industria petrochimică. In mai puțin de 15 ani de economie planificată, volumul producției în crescut de aproape asigură peste 70 la interne de mașini gură progresul continuu al întregii economii.în concluzie, prof. dr. Roman Moldovan a arătat că este de cea mai mare importanță sprijinirea, consolidarea și lărgirea prin toate mijloacele, inclusiv prin instituțiile O.N.U., a curentului favorabil care s-a format în legătură cu necesitatea și posibilitatea industrializării. precum și a eforturilor pe care țările în curs de dezvoltare le fac în acest scop. .Noi considerăm că în acest sens crearea comisiei O.N.U. pentru industrializare și Comisariatul pentru aceeași problemă în cadrul secretariatului O.N.U. reprezintă un început și că aceste instituții vor avea elemente noi, ca urmare a lucrărilor prezentei Conferințe, pentru a-și extinde și spori eficacitatea activității lor.

MOSCOVA. La 5 februarie, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit pe Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjeres, Abdelkader Baba, conducători ai Partidului Comunist din Algeria.în timpul convorbirii s-a reafirmat că „Partidul Comunist al Uniunii Sovietice consideră că interzicerea activității Partidului Comunist din Algeria este o măsură nejustificată și antidemocratică și și-a exprimat speranța că Partidul Comunist din Algeria' va avea și pe viitor posibilitatea de a activa spre binele poporului său".în cursul convorbirii s-a subliniat uriașa însemnătate a victoriei poporului algerian în lupta sa pentru independență națională, care a fost obținută datorită eforturilor tuturor forțelor antiimperialiste național- patriotice și democratice ale poporului, a cărui parte integrantă o constituie comuniștii algerieni.Discutarea problemelor abordate în. timpul întîlnirii s-a desfășurat în

pe listă va fi exclus și se va organiza un al doilea scrutin ale cărui rezultate vor deveni cunoscute la 14 februarie.în fața noului lider laburist vor sta o serie de probleme complexe, în problemele interne, el trebuie, de pildă, să arate ce soluție preconizează partidul laburist pentru rezolvarea problemei șomajului, care astăzi atinge cel mai înalt nivel de după război.Prăbușirea politicii conservatori- 'lor privind aderarea la Piața comună impune laburiștilor elaborarea de urgență a unei formule alternative care să țină seama de sistemele preferențiale ale Commonwealth-ului britanic și de interesele „Asociației europene a liberului schimb“. în rîn- dul maselor membrilor partidului se consideră că această formulă trebuie concepută în perspectiva conferinței mondiale pentru problemele comerțului și trebuie să tindă la o reducere a tarifelor și înlăturarea barierelor și discriminărilor comerciale, create de războiul rece ; la o mare dezvoltare a comerțului cu statele socialiste, inclusiv cooperarea prin intermediul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa și pe alte căi ; la acordarea de credite, sprijin economic și informații tehnice pentru țările insuficient dezvoltate.în domeniul politicii externe, evenimentele recente au arătat că prețul pe care Marea Britanie îl plătește pentru a rămîne în N.A.T.O. constă în cheltuieli militare excesive, care ne paralizează economia, și într-o pozi-- lie de aservire politică ce implică •posibilitatea pentru S.U.A. de a-și arunca aliații într-un război nuclear ără măcar a-i consulta.în rîndul membrilor de rînd ai partidului se cere o revizuire 3 politicii actuale, în sensul ca partidul laburist să afirme mai hotărît opoziția față de cursa înarmărilor nucleare și mai presus de orice — țață de atribuirea de arme nucleare Germaniei occidentale ; totodată se cb're să se acționeze pentru o înțelegere politică cu Uniunea Sovietică și’ aliații ei, în vederea destinderii și păcii.•î Iată cîteva probleme care stau în față partidului laburist. Credem că _nu numai politica conservatoare a ^suferit eșec, dar și formulele oficiale laburiste actuale necesită o revizuire radicală.

a
Aspect de Ia Congresul Ligii democratice a tineretului japonez, care 

avut loc recent la Tokio.

Gu prilejul sărbătoriiCOLOMBO 6 (Agerpres) — Mai mult de patru secole colonialiștii străini nu au îngăduit poporului ceylonez să se bucure de realizările civilizației și culturii, a declarat d-na Sirimavo Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, luînd ■ cu- vîntul cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a independenței țării. Ți- nînd seama de aceasta, fără să ne precupețim forțele, trebuie să apărăm independența pe care am cucerit-o recent.Independența politică, a subliniat d-na Bandaranailce, nu ar prezenta 

spiritul înțelegerii reciproce frățești și al unanimității.
BUDAPESTA. La 6 februarie s-a deschis la Budapesta ședință Comitetului Executiv al Federației Mondiale a Tineretului Democrat. La lucrări participă delegații jale organizațiilor de tineret din 50 de țări. Din R. P. Romînă la lucrări participă tov. Andrei Ștefan, membru al Biroului C.C. al U.T.M.Raportul de activitate al F.M.D.T. a fost prezentat de Piero Pieralli, președintele F.M.T.D.
TOKIO. De curînd 

magazinul universal 
din Tokio o expoziție 
vînzare de vase de ceramică și tex
tile. Expoziția se bucură de aprecie
rea publicului japonez.

s-a deschis la
Matsuzakaya 

românească cu

MOSCOVA. La Moscovala fost semnat un protocol cu privire la schimbul de mărfuri dintre U.R.S.S. și Cuba pe anul 1963 și un acord cu privire Ia acordarea unor credite sovietice pentru Cuba. Documentele au fost semnate din împuternicirea guvernelor respective de Alberto Morra Beceerra, ministrul comerțului exterior al Cubei, și de Mihail Kuzmin, locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S. La ceremonie au participat Anastas Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și alte persoane oficiale, precum și funcționari ai ambasadei cubane la Moscova.
SOFIA. La adunarea anuală de dare de seamă a Academiei de științe agricole din Sofia, care a avut, loc
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■ i i •Divorț italian :
16,30; 19; 21,15),

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
•al R.P. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) , Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zelle Nitouche — (orele 19,30).- Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (Sala Come
dia) ; Orfeu în infern — (oreje 19,30), 
(Sala Studio) : Bolnavul închipuit — (o- 
rele 19,30). Teatrul' „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Bucătăreasa — (orele 20). ~ 
trui „Lucia Sturdza Bulandra" 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cum vă
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Sahia nr. 76) : Cred în tine —
19.30) . Teatrul pentru tineret jșl 
(Sala C Miile) : De Pretore Vmponzo — 
(orele 20). (Sala Libertatea) ; Băiatul din 
banca doua — (orele 17); O felip de lună
— (orele 20). Teatrul Evreiesc; de stat : 
Opera de trei parale — (orele i'20). An- 
samblul de cîntece și dansuri "ai C.C.S.: 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Tănase și revista — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului in 30 do 
melodii — (orele 20). Circul de'sfat : Ste
lele Varșoviei — prezentat de (ahsamblul 
circului polonez — (orele 20). '

CINEMATOGRAFE : 
Patria (9.15; 11,30; 14;
București (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (9; 11,30: 14; 16,30; 19: 21,30), 
G. Coșbuc (9,15; 11,30; 13,45; 16;, 18,15; 20,30). 
Partea ta de vină : rulează ia cinemato
grafele I. C. Frimu (10; ;'Î2: 14; 16,15; 
18,30; 20,45) Gh. Doja (10; 12,05: 14,10: 
16,30; 18.45; 21), Libertății (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Apartamentul — cinemascop : Ma
gheru (9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 :
21,15). Intrigă șl Iubire — cinemascop: 
rulează la cinematograful V. Alecsan- 
dri (14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). Labirintul
Inimii — cinemascop : Republica (10,15 : 
12; 15,15 ; 17 : 19; 21), Elena Pavel
(9,30; 11,45; 14: 16,30-, 19; 21.15), 1 Mai (10; 
12; 15; 17: 19; 21) Floreasca (16; 18,15;
20,30).  A fost chemată și clasa a V-a: Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16130; 18,30; 
20|30), Flacăra (16; 18,15; 20,30). Agentul 
X 25 — cinemascop : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30). Focuri în munți: 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rflle 10 pînă la orele 14, după-amiază 16: 
18,30; 20.30). Frumoasa americană : Cen
tral (10,15; 12,15: 14,15; 16,20; 18,25; 20,30). 
Program special pentru copil : 13 Sep
tembrie (orele 10). Mirajul: 13 Septem
brie (14,30; 16,30; 18,30; 20.30), 8 Martie
(15; 17: 19; 21). De la platou la ecran — 
Umbre : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Scrisoare de la o necunoscută : rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Omul cu obiectivul : înfrățirea 
între popoare (16; 18; 29), Alex. Sahia (10; , 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Miorița . (10;

naționale a Ceylonuluimare însemnătate, prin ea însăși, pentru poporul țării noastre, dacă, concomitent. Ceylonul n-ar năzui spre independență economică, care poate fi obținută numai pe calea dezvoltării țării și a resurselor ei.„Fiecare aniversare a independenței noastre, a spus în continuare primul ministru al Ceylonului, înseamnă o nouă creștere a maturității de stat a țării noastre. Tara noastră se eliberează de moștenirea colonialismului, luptă pentru construirea unei vieți mai bune pentru poporul său”.

la 5 februarie, a luat cuvîntul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri. în expunerea sa. el s-a referit la reorganizarea înfăptuită în toate domeniile agriculturii, mențio- nînd că ea va permite rezolvarea rapidă a problemei măririi producției agricole.
NEW YORK. U Thant, secretarul general al O.N.U., a anunțat că provincia Katanga nu mai este separată de Republica Congo.în raportul despre situația din Congo prezentat Consiliului de Securitate. U Thant și-a reafirmat de a- semenea, hotărîrea de a nu evacua „prea devreme“ trupele O.N.U. din Congo, motivînd acest lucru prin a- ceea că în Katanga „ar putea izbucni din nou mișcarea secesionistă“.
MOSCOVA. Dr. Abdel Azis As- Sa ed, ministrul învățămîntului supe

rior și președintele Comitetului su
perior pentru legături culturale cu 
străinătatea, a sosit la 5 februarie la 
Moscova, în fruntea, delegației gu- , 
vernamentale a R.A.U., care va duce 
tratative cu privire là planul de 
colaborare culturală și științifică 
dintre U.R.S.S. și R.A.U. pe anii 
1963—1964.

TEL AVIV. Potrivii datelor Biroului 
central de statistică,' în Izrael în anul 
1962 s-au înregistrat 42 000 de șomeri 
totali. Procentul șomerilor în rîndul 
populației arabe este de două ori mai 
mare decît în rîndul populajiei evre
iești. Masa principală a șomerilor o 
constituie imigranfil sosiji în Izrael 
după 1955.

< •>

Cinematografe)
12; 14; 16; 18,15; 29,30), Drumul Serii (16; 
18; 29). Căzută din lună : CulturaL (15; 
17; 19; 21). Oameni șl fiare — ambele 
serii : rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 20 la cinematograful 
Alex. Popov. Carmela — cinemascop : 
Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dă-i înainte 
fără grijă : rulează la cinematogra
fele Constantin David (16; 18,15; 20,30) 
și 30 Decembrie (11; 16; 18,15; 20,30). Ma
rile speranțe : rulează la cinemato
grafele V. Roaltă (10,15; 12,30: 15.30;
18 ; 20,30), Volga (10; 12; 15,30; 18;
20.30).  Salt spre glorie : Unirea (ÎS; 18; 
20). Sub cupola albastră : T. Vladirr'- 
rescu (15; 17: 19; 20,45). Soțul soției sa. 
Munca (16; 10,15; 20,30), Balada husarilor: 
Popular (14; 16; 18,45; 20,30), G. Bacovia 
(15; 17; 19; 21) Patru Inimi : Arta (16; 
18.15: 20,30). Gardianul : Moșilor (16; 18; 
20). Tizoc — cinemascop : M. Eminescu 
(14,30; 16,45: 19; 21,15). Meșter Ia toate : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(16: *8; 20). Oameni pe gheață : Lucea
fărul (15; 17: 19; 21). Hamlet : rulează la 
cinematograful Olga Bancic (15; 18; 21). 
Lupii la stînă : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). O viață: 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 13, 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 17,25 - 
transmisie experimentală prin intervi- 
ziune de la Moscova a întîlnirii de ho
chei pe gheață dintre reprezentativele 
Uniunii Sovietice și S.U.A. In jurul orei
19 25 — Jurnalul televiziunii. 19,35 —
„Grăbițl-vă să' ajungeți mari" poveste 
pentru copii - de Octav Pancu-Iași. Dese
nează Iurie Darie. 20,00 — Transmisiune 
de la Studioul de concerte al Radiotele- 
vlziunii a concertului dat de. orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii (partea I). 
Solist: pianistul Corneliu Gheorghiu Di
rijor : Emanoil' Elenescu. In jurul orei 
20,45 — filmul documentar ..Mărturii din 
perioada ’ ' -----
rară. In

glacială". 121;05 — Vitrina lite- 
încheiere ; Buletin de știri.

CUM E VREMEA
probabil pentru zilele de 8, 9Timpul „„ „ „

și 10 februarie : In țară : Vreme schimbă
toare cu cerul alternînd între înnourări 
și înseninări trecătoare. Local vor cădea 
precipitații sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul slab pînă ia potrivit. Tem
peratura aerului nu va prezenta modifi
cări însemnate. Minimele vor fl cuprinse 
intre 0 și minus 10 grade, local mal eobo- 
nte, iar maximele între minus 2 șl plus 
2 grade. Izolat ceață.

In București : Vreme schimbătoare cu 
cerul alternînd între înnourări șl înseni
nări trecătoare. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară.
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